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пропуснати и ,,по-малките” изобретения, кои-

Великите изобретения на човечеството.
Луксозна енциклопедия Ларус
Aвтор: Мишел Ривал

Ч

рез хронологичния си подход, книгата
поставя всяко изобретение в собствената му епоха и в определен контекст.

Разкрита е историята на 150 изобретения, но
най-голямо внимание е отделено на великите
открития като огъня, земеделието, колелото,
писмеността, металургията, нулата... Но не са

- http://nauka.bg -

то засягат – дори преобразяват – нашето всекидневие до такава степен, че трудно можем да си
представим живота без тях: кибрита, асансьора, прахосмукачката, автоматичната писалка...
Специално внимание е отделено на последните
нововъдения и технологии, нахлуващи стремително в нашето ежедневие.

http://ciela.bg/?p=book_view&aid=172
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IBM обяви, че е изработил
най-бързият микропроцесор в света

Н

а
02
септември
2010 г. IBM представи
най-новият
си микропроцесор „z196”,
създаден върху архитектурата на Power 7. По сведения на корпорацията, този
процесор към момента е
най-бързият в света. Тактовата честота на четирите му
ядра, намиращи се на един
кристал, е 5.92 гигахерца.
За сравнение, най-бързият
процесор на Intel e 3.33 гигахерца.
На практика такава честота
не е гаранция за ефективност на чипа при реалното му приложение, защото
трябва да се имат предвид
и други показатели, като
количеството на ядрата,
поддържаните от тях инструкции, общата логика на
процесора и т.н.

Xeon или AMD Opteron, и
макар външно тук да са реализирани същите моменти: многоядерност, кеш-памет на много нива, вграден
контролер на паметта и др.,
строежът на чипа не прилича на останалите. Ключовата му особеност е в това, че
може да работи много дълго
в режим на 100% натовареност. Ако обичайният сървър влиза в пикови режими
рядко, мейнфреймът е създаден именно за да работи
така в основната част от времето си, което е много полезно за институции и фирми,
работещи и разпределящи
големи обеми информация.
Тактовата честота е рекордна за търговски достъпните
процесори. Смята се, че потребителите на такива мей-

нфрейми ще нараснат от
55 милиона през 2009 г. до
894 милиона през 2015 г.,
като заедно с това ще расте и обемът информация,
предназначена за процесора. Инвестицията в разработката на z196 и изобщо
на цялата линия мейнфрейми zEnterprise е около
един милиард и петстотин
милиона долара. В процесора се намират не само 4
ядра, но и части от DRAMпаметта, за да стане обмена
на данни максимално бърз.
Новата технология се нарича еDRAM. На един мейнфрейм може да се разположат
96 такива процесора, което
ще позволи на машината
да извършва 4.8 трилона
операции в секунда, или с
други думи, от 1970 г. досега, когато IBM пуска първият търговски мейнфрейм
IBM System 360. Размерът на
кеш-паметта на трето ниво е
25 мегабайта, а на четвърто
– 192 мегабайта. Процесорът е създаден на основата
на технологията CMOS SOI
(silicon-on-insulator).

Новият микропроцесор IBM
трябва да заеме мястото си
в по-рано представените
също като най-мощните в
света менфрейми IBM z196.
Строежът на чипа z196 коренно се отличава от Intel
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Технологичните компании
работят над мисълта

П

о-точно – Intel разработва компютър,
който евентуално би
могъл да „чете” мисли.
Разбира се, всичко е в начален стадий. Целта е машината да може да бъде командвана само с усилието
на мисълта.
Технологията е основана на
показатели на мозъчната
дейност, които устройството би трябвало да сравни с
предварително зададени му
такива по шаблон. Според
информацията, системата
се изпитва, но пътят несъмнено е дълъг и с неясен резултат. От човека ще се изисква да „мисли” по строго
определен начин, т.е. мислено да произнесе само
съответната дума. Твърди
се, че е създаден прототип,
разпознаващ около 20 000
думи, но няма яснота на какъв етап е всичко и дали ще
може да работи.
Звучи фантастично, и е, но
определени постижения в
тази област са вече известни.
Сходни разработки се водят
в Япония, и то не само на
фирмено, но и на държавно ниво. Финансирането е
заложено в бюджета за 2011
г. Според специалистите,

- http://nauka.bg -

устройството може да достигне търговска достъпност
след 10 години. Вече не са
изненада машинните интерфейски, работещи при
пряк контакт с главния мозък, чрез контакти на датчици, разположени на главата
на изследвания човек.

вечността – индивидуалността, ще попречи на този
грандиозен технологичен
пробив. Та нали тя всъщност може да се обясни с
различията в дейността на
мозъците ни. Или не?
Ако си мислим, че техническото и социално развитие
се е забавило, грешим.
Ако се размечтаем, устрой- Един по един, новите хориството би довело до команд- зонти на 21 век се отварят....
ване на почти всички уреди
само с една мисловна команда. Неоценима обаче би
Извънземни океани, ще мобила ползата от такова рабогат да бъдат заснети от
тещо устройство за инвалителескопи
дите. След разработката на
Honda, чрез която робота се
Следващото поколение
управлява посредством мотелескопи, ще могат да
зъчни импулси, лабораторнамират и заснемат наличието
ният център на BSI-Toyota
на океани на планети извън
през 2009 г. демонстрира
Слънчевата система.
нов интерфейс, управляващ инвалидна количка
чрез мозъчни импулси, като
то системата е основана
на адаптивна технология,
ткриване на вода в
действаща с точност до 95%.
подобни на Земята
планети, би означаПредстои ни да узнаем, дали вало наличие на живот.
човешкият мозък, венецът
на природата е толкова лес- Учените се надяват, че отно уловим? А и всъщност, ражението на светлината от
дали не е по-лесно просто да „огледалната“ повърхност
произнесем думата, вместо на океана може да бъде вида се напрягаме да мислим дяна от американските тепо шаблон?
лескопи, които ще бъдат
Дали светия – светих на чо- пуснати през 2014 г.

О

7
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Тайлър Робинсън от Университета на Вашингтон в
Сиатъл се надява тази нова
технология да спомогне намирането на екзопланета
подобна на Земята.

Нова разработка на Intel
или смъртта на видеокартите

Целта е да се намери подоборпорацията
Intel
на на Земята планета, която
се готви да покаже в
да има почти идентични хаследващите дни пъррактеристики, като тези на
вият си чип с вградени нанашият свят.
право в основния кристал
Намирането на подобни на CPU графически възможокеани, като тези на Земята ности, известен като „проби означавало, че развитие- ект Sandy Bridge”. С това се
то на живот в новооткритата отговаря на платформата
планета може да е иденти- Fusion на AMD, където са
чен или подобен на нашият. обединени централен процесор и видeоекарта, а също
Тайлър Робинсън се надява, и на Nvidia, която има все
че „проблясъкът“, който би по-активна роля на пазавърнал огледално повърх- ра на общосистемните изността на океана - може да числения. Това вероятно
разкрие наличието на жи- ще стане на Intel Developer
вот в близки на слънчевата Forum в Сан-Франциско.
система планети.
Обединяването на центраИзследването на американ- лен и графичен процесор
ските астрономи е публику- е много важен момент в
вано в Astrophysical Journal IT – индустрията, защото в
перспектива на тази основа
Letters.
може производителите да се
откажат от такъв съществен
компонент на компютрите, какъвто е видеокартата.
Така няма да има нужда да
се добавя отделен чип за работа с видеото и графиката,
а и енергоемкостта и стойността на потребителските
компютри ще се намалят.
Комуникацията между отделните системи на компютъра несъмнено ще се ускори.

К

песимистично. Смята се, че
производителите на чипове
режат клона, на който седят,
заради факта, че пускането
на видеокарти е отделен и
печеливш бизнес. Чудно,
хората забравят колко производства и технологии са
останали в миналото от новите такива и от прогреса,
който така или иначе прави
животът на потребителя все
по-лек и по-лек.
Прехвърчат искри и между
конкурентите. „В нашите
карти са реализирани десетилетия изследвания, а
Intel едва сега тръгва по този
път”, каза представителя на
AMD Джон Тейлър. „Засега всички иновации в тази
сфера са само думи”. Дали
е прав или не ще стане ясно
съвсем скоро.
В Nvidia също не вярват в
бързата смърт на дискретните видеокарти. Скоростта
на дискретните карти засега
е 40 пъти по-бърза от тази на
интегрираните. Представител на Nvidia казва, че Sandy
Bridge съдържа ограничения, които не позволяват да
се ползват пълните визуални възможности, които пазарът предлага днес.

Парадоксално, но мнение- Intel съобщава и за планове
то на някои икономически да се пусне към края на 2011
анализатори е сдържано
г. 22 нанометров чип с наименование Ivy Bridge.
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«Прогрес М-07М» потегля
за Международната космическа станция

Н

а 10-ти септември от
космодрума Байконур е изстреляна ракета „Союз-У” с транспортен товaрeн кораб „Прогрес
М-О7М” на борда. След отделянето на последната степен в орбита корабът е изведен на орбитата на МКС,
като скачването се очаква на
12 септември в 15:58 ч. московско време. Масата на товарния кораб е 2515 кг., като
допълнително 880 кг. гориво е налице да скачването и
за бъдещи корекции на орбитата на станцията и оборудване за руските блокове
„Заря”, „Рассвет” и „Поиск”
(„Заря”, „Изгрев” и „Търсене”). Сред доставките са
200 кг. пресни продукти, 83
кг. медицинско оборудване,
предмети за бита на космонавтите, 210 кг. прясна вода
и 49 кг. сгъстен кислород за
системата за снабдяване с
кислород на МКС. Допълнителни 389 кг. се предвидени за американския отсек
на МКС, вкл. оборудване за
работа в открития Космос,
за радиолюбителска връзка.

- http://nauka.bg -

Бъдещият Луноход на Китай приближава

О

чаква се скорошен
старт на китайския
спътник за дистанционно изследване на Луната „Чанг-e 2”. Вероятно
това ще се случи към края
на настоящата година. Съобщението е на главния
специалист на китайската
лунна програма Оуян Цзюан. Настоящият спътник е
резервен вариант на „Чангe 1”, който излетя през октовмри 2007 г. Главна задача
на новият спътник ще е поподобрено изследване на
Луната с цел подготовка на
бъдещото кацане. На спътника е монтиран лазерен
алтиметър с възможност за
едновременно измерване в
пет точки. Орбитата се очаква да е с височина 100 км.
над лунната повърхност.
Маршрутът ще бъде нов и
спътникът ще стигне Луната за 5 дни. През 2013 г. се
очаква Китай да изпрати луноход, а през 2018 г. смята да
осъществи скачване в лунна
орбита и връщане на апарата на Земята.

Лого на Китайската космическа
програма

Генералният конструктор на
спътниците Йе Пейцзян смята,
че Китай вече има всички възможности за изпращане на апарат за изследване на Марс. По
технически причина апаратът
„Инхо-1” („Светулка - 1”) не
стартира през 2009 г., но през
2011, 2013 и 2016 Марс ще е
най-близо до земята.
Пускът на трети спътник
„Чанг-е 3” е планиран за 2013 г.

„Чанг-e 1”

11
10

НОВИНИ
Генералният конструктор
на спътниците Йе Пейцзян
Лебедовата песен на „Дискавъри”
смята, че Китай вече има
всички възможности за изпращане на апарат за изследване на Марс. По технически причина апаратът
нес совалката Дис- Командир на полета е Стивън
„Инхо-1” („Светулка - 1”)
кавъри е доставена в Линдзи, пилот – Ерик Боу, спене стартира през 2009 г., но
хангарите за верти- циалисти – Авлин Дрю, Майпрез 2011, 2013 и 2016 Марс
кален монтаж на космодру- къл Барат, Тимъти Копра и
ще е най-близо до земята.
мът „Кенеди” във Флорида, Никол Скот. Полетът ще е поПускът на трети спътник където ще й бъдат монтира- следен за “Дискавъри”, но не и
„Чанг-е 3” е планиран за ни горивни и изследовател- за човешкият път към звездите.
ски модули. На 1 ноември
2013 г.
2010 г. трябва да се състои
Китайската лунна програма последният й полет до Межкосмическа
/Chinese Lunar Exploration дународната
Program
(CLEP)
pinyin: станция. „Дискавъри STS
Zhōngguу Tаnyuи) известна 133” ще бъде 39-тата мисия
още като „Chang‘e program” до МКС и 133 полет на косе започната от Китайска- мическите совалки, след
та Национална космическа първият от 1981 г. Полетът
администрация и включва ще е последен за „Дискавъняколко фази. Изстрелва- ри‘. През февруари 2011 г.
нето на Чанг-е 2 завършва „Индевър” ще затвори врапървата от тях. Втората ще тат на полетите на космивключи Луноходът Чанг-е 3 ческите совалки, освен ако
Екипаж на полета
и третата – завръщането на през лятото на 2011 г. не се
апарата на Земята. Програ- извърши още един полет на
мата се разработва в сътруд- „Атлантис”, но окончателно решение за
ничество с Русия.
това все още липсва.

Д

Сегашният полет ще достави чрез модулът „Леонардо” и
експерименталната платворма Express Logistics Carrier 4
Робонаут 2 (Robonaut 2, R2)
— робот, съвместа разработка на General Motors и НАСА.
с цел проверка на работата му
в Космоса. Крайната цел е той
свободно да излиза в открития
космос, макар Дженеръл мотърс да прави за него планове
да сглобява и коли на Земята.
Модулът Леонардо ще остане
след този полет завинаги на
МКС, като допълнително складово помещение.
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Начало на нова енергийната революция?
или поне поредният голям напредък на технологията

А

ко поколението, нагледало се на открития, реши, че те вече свършват,
обикновено греши и за следващото
остава приятното усещане да види, за кой
ли път откакто чудото на технологичния
прогрес е сред нас, поредният пробив и
отварянето на новата врата, променяща
живота ни. На физиците от Университета Дрексел (Пенсилвания) http://www.
drexel.edu/ и от френския Национален
център за научни изследвания (CNRS)
http://www.cnrs.fr/ , изглежда, се падна
честта да я отворят този път.

Откритието, което са направили, има
всички шансове да доведе до създаване на
електронни устройства, функциониращи
без зареждане цели седмици или до електромобили, които да изминават достатъчно дълго разстояние без зареждане, за да
стане най-накрая тази отдавна търсена алтернатива на двигателите с вътрешно горене приемлива.

чин зареждането ще трае около секунда, а
отдаването на енергията – достатъчно дълго, за да забравим за бутона „изключи”.
Разбира се, остава икономиката да намери начин да снижи себестойността на изделието, както и то съответно да се доведе от „академичен” в „търговски” вид, но
добрият стар капитализъм вероятно ще
се справи и този път. Ако това се случи и
устройството се разпространи, промените
в бита и поведението ни ще са неизбежни. Това така или иначе си е една малка (а
може би и не толкова малка) технологична
стъпка към още по-голяма човешка свобода.

Конструиран е революционен суперкондензатор, чрез който всякакви електрически устройства биха могли да се заредят
много бързо и много трайно с нужната им
енергия. Кондензаторът, както е известно,
е част от микросхемата, служеща за натрупване на електрически заряд. Новият
кондензатор обаче е с многослойна структура, която принципно може да се сравни
с матрьошките или с луковица, състояща
се от множество въглеродни сфери, поставени една в друга. Основният материал е
от наноелмази. За около секунда устройството може да поеме голямо количество
енергия, след което да я отдава бавно на
литиево-йонен акумулатор. По такъв на-
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Електронен каталог на музейните
реликви от Съединението на България.

П

о повод 125 -та годишнина
от Съединението на България Регионален исторически

музей-Пловдив подготви електронен каталог „Музейни реликви от Съединението
1885г., съхранявани в българските музеи“.
Каталогът е насочен към историци-изследователи, музейни специалисти, преподаватели по история и любители на българската история. Има отворен характер и в
него могат да се включат още музеи, освен
тези които вече присъстват в него.
http://muzeini-relikvi.net/

Мнения и коментари във форума:
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=9858

http://muzeini-relikvi.net/
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Влечугите в България
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6440

К

олко пъти сте виждали змия и колко пъти ви е минавало, през ума да
я „утепате“ с тоягата?
Колко от вас познават всички български
влечуги, знаете ли как те реагират на човешкото присъствие или защо някой е бил
ухапан, от „преследваща“ го змия?
Затова реших да напиша една такава поредица от кратки статии, в които да се опитам да ви запозная с българското хепретологично разнообразие; както и някой
- друг интересен факт около него.
В продължения на няколко поредни броя
ще бъдат публикувани всички материали.
И така, да започна с отровните български
змии и постепенно ще обхванем всички
Влечуги /Reptilia/ в България. Отворена е
такава тема във форума на БГ Наука, всеки
може да се включи в диалога:

П

епелянка /Vipera ammodytes/,
може би, най - опасната европейска змия,
заради изключително дългите си зъби (за
Европа).
Достига до към 70 - 80 см (рядко около 100 см).
Има характерно оцветяване - сивкаво тяло (от
тук и името и), изпъстрено с тъмни ромбоидни
шарки. Има голяма вариация в цвета - от почти
или напълно черни екземпляри до светло
сиво. Много е характерно рогчето на върха на
муцуната,макар, че при някои индивиди може
и да липсва.

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6440

Започваме с най - познатата:

Пепелянка /Vipera ammodytes/ -
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В България е се среща повсеместно, като се
изкачва до към 1500 м.н.в. в планините. От
описаните 4 подвида, 2 се срещат и сега у
нас. Това са V. a. ammodytes в Северозападна България и V. a. meridionalis в останалата част на страната. Основната разлика
е оцветяването на долната част на тялото.
Смятало се е, че подвидът V. a. montadonii,
също се е срещал в България, но това не се
потвърждава от направените проучвания.
Пепелянката предпочита открити, каменисти, припечни места, обрасли с висока
тревиста растителност, папрати, храсталаци и обикновено с достатъчно подземни
дупки за укрития.
Пепелянката е активна предимно през
деня, в низините и при топло време - също
и нощем. Храни се главно с дребни бозайници и птици, по-младите екземпляри - с
гущери. Понякога яде и змии, включително други пепелянки. Прекарва 2 до 6 месеца в зимен сън.
Като цяло е доста „мързелива“ и рядко
хапе без причина. Предпочита да избяга,
при възможност. Когато я стреснете реагира различно - остава неподвижна или
съска и бяга или в редки случаи, направо
хапе.
Пепелянката е яйцеживородна, което показва, че не снася яйца, а те се развиват в
тялото на майката и направо раждат малките. Те са най- често 4 - 8.
Отровата на пепелянките е сравнително токсична, но се променя с времето и
при различните популации. Тя има както протеолитични, така и невротоксични
компоненти, като съдържа и хемотоксини с кръвосъсирващи свойства, подобни
и също толкова силни, колкото тези в отровата на гърмящите змии. Симптомите
при ухапване могат да настъпят незабавно
- болка, подуване и обезцветяване, понякога замайване и изтръпване. Хората, както
и мишките и птиците, реагират бързо на
отровата на пепелянката. Гущерите са послабо засегнати, а земноводните дори могат да оцелеят след ухапване. Някои змии,
като медянките и водните змии, изглежда
са нечувствителни към нея.
Дори без антидот симптомите отшумяват след няколко дни. Може да е опасна за
деца и възрастни хора с лошо здраве.
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Отровата й се използва за производството
на противоотрова за ухапвания от други
европейски отровни змии.
Пепелянката е защитена с Приложение II
на Бернската конвенция.

У

сойница /Vipera berus/
Това е едно от най - студоустойчивите
влечуги в света.
Достига до около 55 см.
Има дебело и масивно тяло с черна зигзагообразна или ромбична шарка по гърба.
Срещат се и по - тъмни екземпляри, като у
нас не са изключение и напълно меланистични животни (т.е. черни).

Усойница /Vipera berus/

Меланистичен екземпляр

15
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Среща се от Западна Европа
до Далечния Изток и от Средиземноморието до Полярния
кръг.
На Балканския полуостров
усойницата е глациален реликт и се среща в изолирани
области, главно в планините
до надморска височина 2700
м.н.в. (при връх Мусала). У нас
са регистрирани два подвида V. b. berus et V. b. bosniensis.
Усойницата се среща в разнообразни местности - сипеи,
Степната усойница
каменисти склонове, по краи/Vipera ursinii/
щата на горите и други, както
и във влажни местности, като
могат да се задържат до 48 часа. В тежки
мочурища и край потоци, езеслучаи може да настъпи сърдечна недостара и вирове.
тъчност.
Основната и храна са дребни бозайници,
Усойницата е защитена с Приложение III
като мишки, полевки и земеровки, както
на Бернската конвенция.
и гущери. Понякога улавя слепоци и дори
къртици, както и земноводни - жаби, тритепната усойница /Vipera ursinii/
тони и дъждовници. Наблюдавани са слуНаричана също урсиниева или острочаи, в които яде птици и яйцата им, като се
муцунеста усойница
изкачва по храстите до гнездата. Малките
Достига до 55 cm дължина. Отличава се от
се хранят с дребни бозайници, малки гуобикновената усойница по тясната и вълщери и жаби, както и насекоми, червеи и
нообразна гръбна ивица, трапецовидното
паяци.
сечение и по-малката и ниско разположеУсойницата ражда малките (7 - 30) в края
на ноздра.
на Август, началото на Септември.
Не е агресивна, дори може да се каже, че е
Срещаща се в степите на Евразия и в отстрахлива змия. Хапе, само, в изключителделни изолирани находища в Централна
ни случаи, когато я настъпите, например.
и Южна Европа.
Локалните симптоми при ухапване включОсновният ареал на степната усойница
ват незабавна и силна болка, последвана
са степите от Молдова, Южна Украйна и
след няколко минути (в някои случаи до
Южна Русия до Северен Казахстан и Севеполовин час) от подуване и изтръпване.
розападен Китай. В Европа се среща в осСлед няколко часа болката може да се разтровни находища в Югоизточна Франция,
пространи, заедно с повишена чувствиЦентрална Италия, Австрия, Унгария, Рутелност. Могат да се появят червеникави
мъния, западната част на Балканския попетна и целият крайник да се подуе до 24
луостров. В България са намирани общо
часа. Подуването може да се разпространи
четири екземпляра - два на платото при
по торса, а при деца - по цялото тяло.
Шумен, при село Вердикал, днес част от
Системните симптоми, вследствие на анаБанкя, (1927) и при манастира Свети Крал
филактика, могат да бъдат тежки. Могат
над Княжево (1934). Видът се смята за изда се проявят до 5 минути след ухапването
чезнал от територията на страната!?
или да се забавят с часове. Те включват гаСтепната усойница се храни главно с гудене и повръщане, коремни колики и диащери, дребни гризачи, едри насекоми, пория, инконтиненция, потене, треска, тахирядко с жаби и малки на птици. Ражда по 3
кардия, световъртеж, загуба на съзнание и
до 16 малки. Въпреки че змията е отровна,
други. Ако не се третират, тези симптоми

С
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няма известни смъртни случаи на хора, в
резултат на ухапвания.

И

последно от сем. Viperidae (Отровници)
Аспидата /Vipera aspis/
Наричана също каменарка.
Обикновено аспидата достига дължина 6065 cm, в редки случаи до 85 cm. Мъжките
са по-дълги, но по-тънки от женските. Върхът на муцуната е леко, но отчетливо, повдигнат нагоре. Гръбните шарки варират
силно, но много рядко имат ясната зигзагообразна форма.
Аспидата е разпространена в Североизточна Испания, по-голямата част от Франция,
най-югозападните части на Германия, Западна Швейцария и Италия, включително
Сицилия.
В България са открити само два екземпляра, при това в началото на 20 век. Единият
е от района на Харманли и е уловен през
1933 г. Другият е намерен в колекцията
на Катедрата по зоология на Софийския
университет „Свети Климент Охридски”
без подробности за мястото или година-
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та на улавянето му. Освен тези два екземпляра, на Балканите са намирани и един
край Сараево и един край Рипан, южно
от Белград. Откриването на аспиди толкова далеч от основния им ареал, както и
наблюдения на процеса в Словения, показват, че тя е изтласкана от Балканския
полуостров от разпространението на пепелянката /Vipera ammodytes/, поне така
твърдят учените.
Аспидата предпочита слънчеви местности
със сравнително сухи почви. Най-често се
среща по каменисти склонове, но понякога
се намира и в равнините. Храни се главно
с гризачи и гущери. Ражда по 4 до 8 малки
с цвета на възрастните.
Отровата на аспидата е по-силна от тази
на пепелянката, но по-слаба, отколкото
при усойницата. Въпреки това ухапването
е болезнено и според някои данни, 4% от
случаите, в които не е получена медицинска помощ, са фатални.

Аспидата /Vipera aspis/

17

Диви гълъби
Род

1

Columba

Този брой се посвещава на Дениз Нихат Мобин
(1984-2010), един прекрасен приятел, винаги жаден за
знания и нови приключения. Надяваме се, че Дениз е в
един по-добър, по-красив свят.
Почивай в мир докторе!

2
3

2

4
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1.
Rock Pigeon, Columba livia - Скален
гълъб.
2.
Domestic and feral pigeons, Columba
livia domestica - Домашен и див гълъб.
3.
Stock Pigeon, Columba oenas - Гълъб
хралупар
4.
Trocaz Pigeon, Columba trocaz
5.
Bolle’s Pigeon, Columba bollii - Гълъбът
на Болии
6.
Laurel Pigeon, Columba junoniae Лавров гълъб - Живее по лавровите дървета
7.
Hill Pigeon, Columba rupestris Хълмов гълъб - обитава скални местности,
могили, слонове, дефилета и клисури
8.
Snow Pigeon, Columba leuconota Снежен гълъб
9.
Speckled Pigeon, Columba guinea Точковиден (Гвинейски) гълъб
10.
White-collared Pigeon, Columba albitorques - Бяло- оцветен гълъб
11.
Pale-backed Pigeon, Columba eversmanni - Бледо-черен гълъб
12.
Wood Pigeon or Common Woodpigeon,
Columba palumbus - Гривяк
13.
Madeiran Wood Pigeon, Columba palumbus maderensis - изчезнал вид
14.
Afep Pigeon, Columba unicincta
15.
African Olive-pigeon, Columba arquatrix - Африкански маслинен гълъб
16.
White-naped Pigeon, Columba albinucha - Бялоточков гълъб
17.
Ashy Wood-pigeon, Columba pulchricollis - Пепеляв гривяк
18.
Nilgiri Wood-pigeon, Columba elphinstonii - Нилигров гривяк
19.
Somali Pigeon, Columba oliviae Сомалийски гълъб
20.
Speckled Wood-pigeon, Columba hodgsonii - Точковиден гривяк
21.
Silvery Pigeon, Columba argentina Сребрист гълъб - изчезнал вид
22.
Andaman Wood-pigeon, Columba palumboides - Андамански гривяк (Андамански
острови)
23.
Japanese Wood-pigeon, Columba janthina - Японски гривяк
24.
Ogasawara Wood-pigeon, Columba janthina nitens - Огасаварски гривяк - изчезнал
вид
25.
Bonin Wood-pigeon, Columba versicolor - Бонински гривяк - изчезнал вид

21

21

Диви гълъби - Род Columba

18

19

21
20

23

22

26.
Ryukyu Wood-pigeon, Columba jouyi Рюкуйски гривяк - изчезнал вид
27.
Metallic Pigeon or White-throated Pigeon, Columba vitiensis
28.
White-headed Pigeon, Columba leucomela
29.
African Lemon-dove, Columba larvata
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1. Тъмен сокол ( Falco concolor)

СОКОЛИ

2. Сокол Апломадо (Falco femoralis)
3. Малък сокол (чучулигар)
(Falco columbarius)
4. Сокол прилеп (Falco rufigularis)
5. Оранжевогръд сокол (Falco
deiroleucus)
6. Сокол Орко (Falco subbuteo)
7. Африкански сокол Орко
(Falco cuvierii)
8. Ориенталски сокол Орко
(Falco severus),

2

9. Австралийски сокол Орко
(Falco longipennis)

Сем. Соколови (Falconidae) се състои от 62 вида.
Всички видове можете да видите тук:
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=5850

1
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АСТРОФИЗИКА
Хипотези

в астрофизиката: с какво тъмната

материя е по-добра от
Лекция

на

НЛО?

Сергей Попов

Превода на текста е направен от фондация ТИФА - http://tcpa.uni-sofia.bg/
- http://polit.ru/lectures/2010/04/19/astro.html

Добър вечер. Днес ще поговорим на една странна тема – с какво тъмната материя е по-добра
от НЛО (неидентифицирани летящи обекти).
Но отначало нека опитам да задам въпроси на
зрителите. Има ли в залата хора, които вярват,
да речем, в това, че водата има памет? Има. А
има ли хора, които използват хомеопатични
средства? Има – при това повече. Интересно
е, че са повече, защото това е приблизително
едно и също. В шишенцето с хомеопатично
средство почти със сигурност няма нито една
молекула активно вещество. Съществуват такива хипотези, че водата има памет и че има
хомеопатична медицина.
Борис Долгин (водещ): Това, че съществува
хомеопатична медицина – като занимание и
като бизнес – това не е хипотеза, това е факт.
Сергей Попов: Да. Но в основата му лежи
хипотеза от 1796 г. Още един въпрос. Има ли
в залата хора, които вярват, че ние живеем
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в единадесетмерен свят? Малцина. От тези
три хипотези последната е най-достоверна от
гледна точка на науката. Днес ще се опитаме
да поговорим, използвайки примера на астрофизиката, кое е добра хипотеза, кое – лоша, и
защо. Затова в заглавието на лекцията втората
част имаше по-скоро за цел да привлече внимание. Известно е, че ако в заглавието присъства
“НЛО”, в залата ще има повече хора. Но първата част е по-съществена. Ще ви обясня какъв
е мотивът. Мотивът до голяма степен е свързан с факта, че като учени-астрофизици ние се
сблъскваме с това, че при нас постоянно идват
хора с идеи. По принцип това е чудесно. От
друга страна, голяма част от хората, идващи с
най-добри намерения, имат в основата на своя
подход някакъв мит за това, как функционира
науката. Ето за това ще се опитаме да поговорим. Аз ще говоря около час. Разбира се, може
да се даде и кратък отговор на въпроса, защо
тъмната материя е по-добра от НЛО. Отговорът е разбираем. Но аз все пак ще изразходвам
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наблюдаеми явления. Това е нещо съществено.
И колкото повече крачки има между хипотезата
и явлението, толкова по-зле. Ако ние се основаваме пряко на явленията, това е много добре.
Ако обаче ние изхождаме от някакви философски концепции, които се основават на други
философски концепции, основани в най-добрия случай на здравия разум, то най-вероятно
ще сгрешим.

За това говори целият опит в развитието на на-

уката. Да започнем от древните времена и да
разгледаме старите хипотези. Има много хубава хипотеза, която до известна степен противоречи на това, което виждаме около нас. Кълбовидността на Земята. По принцип концепцията
за такава Земя, която има обратна страна, e
психологически много некомфортна. Когато
преди повече от 2500 години хората за пръв
път са започнали да говорят за кълбовидността
на Земята, това добра хипотеза ли е била или
лоша? Какво бихме казали сега?

Важното е в какъв контекст е възникнала хи-

един час. И така, щом произнесем
думата “хипотеза” в контекста на
естествените науки, веднага си
спомняме Нютон и неговите думи
“аз не измислям хипотези”.
Какво е имал предвид Нютон,
казвайки това? Имал е предвид,
че не се предполага нищо, в основата на което не лежат естествени,
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потезата. Можем да си представим следната
ситуация. Събрали се компания философи.
Единият казва, че Земята има формата на диск.
Защото, като гледаме наоколо, виждаме диск.
Друг говори за формата на куб. Трети казва, че
има форма на куфар, а Москва е дръжката на
куфара. Тогава дотичва последният закъснял, а
всички хубави фигури вече са се свършили. И
той говори за формата на сфера.
Ако хипотезата се формира по такъв начин,
това е лоша хипотеза. Това е именно измислена хипотеза. Може би тази хипотеза е основана върху философски концепции. Сферата
е идеално тяло и ние решаваме, че небесните
тела са идеални тела, затова и трябва да са сферични. Все едно, това е лоша хипотеза, ако тя
възниква именно по този начин. Защото какво
означава, че сферата е идеална? На някои не им
харесва сферата. Но в случая с кълбовидността
на Земята идеята е била друга. Това е била много добра хипотеза. Имало е добри основания
да й се вярва. Съществуват лунни затъмнения.
И хората преди 2500 години качествено са разбирали, какво се случва. Има Слънце, Земя и
Луна. И когато се случва затъмнението, Земята
хвърля сянка върху Луната. Ако Земята имаше
формата на куфар или стоеше върху слонове,
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вие щяхте да видите върху Луната сянката на
тези слонове. Ако сте видели няколко затъмнения, ще се сетите, че от всички страни сянката е кръгла. Нали затъмненията протичат по
различен начин. А сянката навсякъде е кръгла.
И ще можете да направите извода, че Земята
действително е сфера. Това е чудесна хипотеза,
която е основана на преки наблюдения. Никакви слонове не се виждат, краят винаги е кръгъл.
Това е дало възможност на хората отдавна да го
разберат и да измерят тази сфера.

Както е известно, през трети век преди новата

ера Ератосфен е провел своите забележителни
измервания на размера на Земята. Естествено, той не е обиколил Земята. Но той е измерил част от дъга на земната повърхност. Той е
забелязал, че има моменти, в които Слънцето
се намира точно в зенита, а по-нататък можем
да пътуваме на север, да измерим дъгата и да
определим ъгъла, съответстващ на дъгата. И
ще получим това ъгълче. По-нататък по лесна
формула получаваме дължината на окръжността. Не само че хипотезата е била добра. Тя е
била приложена върху наблюдения и всичко
забележително е съвпаднало.

Това е почти идеалният пример. Когато на ос-

новата на наблюденията възниква сложна теория, тя се прилага върху наблюденията и се
получава нова, фундаментална величина. Нали
по онова време Земята е била целият свят. А
да се определи размерът на света – това е съществено. Какво имаме в съвременната наука?
Сега, както и преди хилядолетия, трябва да се
разграничат два типа хипотези. Има работни
хипотези, които се издигат достатъчно рядко,
понякога тяхното издигане води до доста справедливи критики. Съществува научна кухня,
там хората работят. Например отивате в корейски ресторант. Понякога е по-добре да не се
знае, какво се прави в кухнята. Вкусно ли е –
яжте. Приблизително същото се случва и в науката. Никакви забрани за вътрешно обсъждане,
разбира се, не съществуват. С колега може да
се обсъжда всичко, което ни хрумне.

Понякога се казва, че учените са се вторачили
в теорията на относителността. Това не е така.
Има някаква активност за създаване на алтернативни теории. Да се обсъжда може всичко.
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А за публично обсъждане трябва да се предлага нещо по-добро. И това са съвсем друг клас
хипотези. Същественият извод е, че има част,
за която хората отвън просто не знаят. Обсъжданите хипотези – това е отделен клас. И естествено в съвременната наука има някои забрани за преминаване от работни хипотези към
публично обсъждане. Публично обсъждане не
означава семинари, разбира се. Това са публикации. Нещо, което е достъпно на широк кръг
хора.

В съвременната наука не можеш да публику-

ваш гола идея. Това е много важно. Ако човек идва със своята идея ... например, човекът
никога не се е занимавал с космология, а се е
занимавал с нещо съвсем друго. И изведнъж
у него възниква идея. Той даже се е запознал
с литературата и е установил, че за тази идея
никой не се е сещал. Това е важен момент, за
който днес искам да говоря.
Ако вие не знаете за съществуването на дадена
хипотеза, това не означава, че тя някога някъде
не е хрумнала на някой професионалист. Това
означава, че той не е могъл да стигне съществено по-далеч от тази идея. Може да се публикува модел, но не и идея. Не само че трябва да
отговорите на очевидно възникващите въпроси. Трябва и да се защитите от най-елементарната критика. Още по-добре е да направите и
предсказания за следващи наблюдения. И тогава вече моделът, сценарият, концепцията могат да станат предмет на публично обсъждане.
Съществено е, че сега науката е голяма. Няма
да се изненадам, ако по времето на Нютон е
можело човек лично на него да напише писмо
с някаква интересна идея.
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Такива случаи е имало. Черните дупки от една

страна са предсказани от Лаплас, от друга страна – от Митчел, който е бил геолог. Сега науката е голяма и това е почти невъзможно. Във
всяка област, даже най-тясната, има като минимум десетки много компетентни хора, които се
занимават само с това. И наистина, практиката
показва, че почти всички идеи все на някой са
му хрумвали. И ако те са неизвестни, то е само
защото не са развити достатъчно. И така, хипотезите трябва да се обосновават и проверяват.

Добър пример за лоша хипотеза представлява
астрологията. Първо, ние сега говорим не за
мястото на астрологията в културата преди 4
века, а за нейното място сега. Второ, няма никакви разумни основания за хипотезите, които лежат в основата на цялата астрологическа
концепция. Но това не е главното. Всички са
чели “Чапаев и празнотата”. Там има забележителен момент, когато Чапаев в същността си
на Чапаев чисти един кон, а Петка се опитва да
го обърка и го пита, къде е този кон. И онзи отговаря: “Ти да не си се побъркал? Ето го!”. Ако
има факт, който може да се посочи с пръст, не
е важно какво лежи в основата. Проблемът на
астрологията е не само в това, че тя няма добри
теоретични основи. Освен всичко останало,
предсказанията могат да се проверяват и статистически. И предсказанията на астрологията
не издържат на такива проверки. Създателят на
която и да било концепция е длъжен сам да я
провери. Това, че астролозите не го правят, от
гледна точка на съвременната наука представлява много сериозен аргумент срещу цялата
астрология, защото това е просто ненормално.
Днес методологията е съвършено друга.
Друг подход се прилага към това, което става
в главата на един изследовател или група изследователи. Там забраните са много по-малко.
Там могат да се обсъждат идеи, които с нищо
не се съгласуват. Не е правилно да се мисли, че
всички учени свято спазват методологията. Хората изпробват най-различни подходи. И няма
да се изненадам, ако някой проверява дадена
идея само защото е сънувал нещо. Разбира се,
никой няма да напише такова нещо в научна
статия. Но тласъкът за работа може да бъде
най-разнообразен. Важното е след тази мотивация в главата ви да има вече истинска научна
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част. Ако има такава и тя е нормално разработена, хипотезата минава от клас “в главата” в
друг клас.

В основата на методите за работа с хипотези

има две компоненти. Първото е консерватизмът, свързан с това, което се появява публично. Второто е антидогматизмът. Например
намерен е нов тип източници. Могат да се разглеждат най-различни идеи. Човек може да не
вярва в съществуването на извънземни цивилизации. Но виждайки много странен наблюдаем факт, той може да помисли за тази идея.
Може би ще мисли за нея от гледна точка на
това, как да я изключи. Това също е нормално. Но важното е, че няма принципна забрана в
главата за разглеждане на такъв тип идеи.

От друга страна, има полузабрана, свързана с
публичното представяне на тази идея. Тук подходът ще бъде достатъчно консервативен. Според мен, когато отваряш нова статия, нормалната реакция би била да се търсят недостатъците.
Струва ми се, че нормалният учен трябва да
подхожда към всяка публикация така сякаш са
му я изпратили за рецензия. Тогава той трябва
не да се опитва да разбере колко тя е чудесна, а
да търси в нея дефекти. И тази комбинация от
много консервативно отношение към другите
разработки и към публичното представяне на
своите, заедно с антидогматизма при самата
работа, създава много здрава атмосфера.
Да вземем прост пример. От една страна, чер-

ните дупки като че ли не са открити. От друга
страна, ние вярваме, че те съществуват, но без
фанатизъм, защото това е един добър стандартен модел. Още една много важна компонента.
Конкуренцията има изключителна стойност за
науката. Тя е съществена в две свои разновидности. Това пак са консерватизъм и антидогматизъм. От една страна, всеки, който публикува
някаква идея, трябва да е подготвен, че всички
ще търсят в нея недостатъци. Това е сериозен
момент на конкуренция.

Защо трябва да публикуваме в добри списа-

ния? Просто защото там е по-трудно да публикуваме. Съответно хората още преди да са прочели статията, но виждайки в какво списание е
публикувана, стигат до извода, че самият автор
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избира добро списание. Ако човек сам си изпраща статията в лошо списание, най-вероятно
той мисли, че материалът няма да бъде приет в
добро, няма да мине през строгия подбор. Значи по-просто е статията изобщо да не се чете.
По астрономия излизат десетки списания. Но
има пет най-добри списания, които трябва да
се четат. Там почти никога няма слаби статии.

От друга страна, човек не може дълго да обмисля една идея, той трябва да се опита да я
развие. На всеки в главата му идват мисли. И
ако ти е хрумнала някаква мисъл и ти пет години мислиш за нея, но не я довеждаш до публикация, през това време тя ще хрумне на някой друг. Така че в науката е почти невъзможно
да се скрие резултат. Това противоречи на психологията на учения.
Теорията за заговор от типа на този, че учените
отдавна са открили извънземни, летящи чинии
и др. драматично противоречи на психологията
на учения. Бихме могли да повярваме, че специалните служби са ги открили. Но тогава те
не бива да казват на учените, защото последните веднага щяха да се изпуснат. Това даже е
развит сюжет в литературата. Би бил много голям проблем: човек измисля нещо, което носи
колосална заплаха за човечеството. Той би
стоял пред изключително тежък избор. Ученият страшно ще преживява. Ако той знае за съществуването на силен резултат, не е възможно
да го запази в тайна.

Търсенето на извънземни цивилизации е много добър пример. Цялата тази тематика беше
страшно популярна сред учените през 60-70-те
години на миналия век. Хората сериозно се занимаваха с това. Относно конспирацията имаше такъв знаменит момент, когато бяха открити
радиопулсарите. Една от първите идеи беше,
че това е изкуствен сигнал, тъй като беше много качествен. И за много кратко време учените
действително не публикуваха нищо. Те пазеха
това в тайна в продължение на няколко седмици, което само по себе си говори за нивото на
търпение при учените. И тези търсения са много добър пример за еволюцията на хипотезата.
Ще повторя, че през 60-70-те години на ми-

налия век това е била добра тематика. С нея
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сериозно са се занимавали доста голям брой
физици, астрофизици, провеждали са се конференции, опитвали са да изпращат сигнали и т.н.
И резултатът беше абсолютно нулев. Просто
за него сега са забравили. Не намериха нищо.
Опитваха се да се хванат и за най-малкото, нямаше никакъв консерватизъм. Откриха звезда с
потресаващо аномален химически състав. Технеций в звезда. Технецият живее много кратко
време. От къде се е взел? Имаше идея, че това
е изкуствен технеций, но след това откриха нов
процес, който сега е стандартен в звездната теория на термоядрения синтез и обяснява това,
как да се получи технеций.

Йосиф Шкловски напълно сериозно е казал,

че Фобос, спътникът на Марс, отвътре е кух и
е създаден изкуствено. Когато се появиха нови
данни от наблюдения, се наложи да се каже,
че все пак Фобос е напълно нормален. Такива
примери има много.

Цялата идея за извънземни цивилизации е пре-

живяла възходи и падения, при това за много
кратък срок – около 20 години. И сега статусът на тази област на изследвания коренно се е
променил. Тя не се смята нито за много популярно, нито за много достойно занимание. Получи се забележително разслояване. Има два
термина, които станаха маркери за различните
области. Има SETI - “търсене на извънземен
разум”.

Тази дейност по малко продължава и досега.

Остават ентусиасти. Но се появиха и други ентусиасти. Появи се уфологията. Появи се някаква дейност, която е ненаучна, защото в основата е заложено не някакво здраво чувство,
желание да се разбере нещо, а е заложено, че
това нещо съществува и то трябва само да се
намери. Нарушена е презумпцията за невинност. Ако следователят е убеден във виновността и просто търси доказателства, той, разбира
се, винаги ще намери нещо. Но важното за нас
е да се намери истината. И разликата между науката и лъженауката е именно в това, че едната
се опитва да намери истината, а другата търси
улики, които доказват предварително произнесената присъда. Това е много добър пример.

Практиката показва, че няма нужда от специал-
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на научна област, която да е свързана с търсене
на такива неща. Има нормални астрофизични
изследвания. Техническите възможности сега
се развиват изключително динамично. Сега
почти във всички диапазони, като се изключи
радиодиапазонът, само за една нощ се сканира цялото небе. И ако там има нещо интересно,
то непременно ще бъде открито, не в резултат
на специално търсене, а просто като се прави
обикновена астрофизика. Такова нещо само ще
попадне в кадър. Важно е просто да не се забравя, че това може да се случи.

Сега се разработва най-големият в света ком-

плекс от радиотелескопи. Това ще бъде система от телескопи. Ще бъде най-скъпият наземен
проект от такъв род. И там като последна точка от неговите задачи е записано “търсене на
извънземен разум”. Хората не го забравят. Те
оценяват приблизително как това може да се
разбере. Така, най-вероятно, успехът ще дойде
в резултат на стандартни търсения. Ние видяхме, че концепцията за разпространението на
извънземния разум е претърпяла еволюция.
Това, разбира се, не е единственият пример.

Да се върнем към астрологията. Хората каз-

ват: “Как така! Нали Кеплер се е занимавал с
астрология!” Да, занимавал се е. Просто това
е било преди 400 години. И в това няма нищо
учудващо. Това е като високия скок. Можем да
видим как са скачали преди 60 години и да се
опитаме да скачаме по същия начин. Това няма
да доведе до добри резултати днес. Преди 400
години са се занимавали с астрология. Но хипотезите претърпяват еволюция. И това е свързано с нормалното развитие на науката. Затова
има полезно твърдение, че идеите умират заедно със своите създатели.

Идеята, която някога е била забележителна от

научна гледна точка, след това се оказва невярна. И след определено време вече не е необходимо човек да се занимава с нея. Всичко вече
е станало ясно. Добър пример за това е хипотезата за стационарност на Вселената. Преди
100 години тя е изглеждала напълно естествено. При това развитието е било зигзагообразно.
От една страна, преди 400 години Нютон не се
е съмнявал особено във факта, че светът е бил
създаден. Значи той има крайна възраст. След
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това науката постепенно е откривала нови факти, които се съгласуват лошо с Книгата на Битието. И по-логично е започвала да изглежда
вечната, безкрайна и неизменна Вселена. Преди 100 години това е била доминираща представа. Била е определяща дотолкова, че когато
Айнщайн се е опитал да приложи своите уравнения към цялата Вселена и получил, че тя е
нестационарна, той добавил нов член към своите уравнения, който да компенсира възможното
свиване и да направи всичко стационарно. Това
било направено от философски съображения.
Идеята за крайна Вселена към онзи момент е
била страшно некомфортна. Айнщайн е казал,
че здравият смисъл – това са предразсъдъците,
които човек е усвоил до осемнадесет годишна
възраст. И здравият смисъл просто е повлиял
на уравнението в теорията. И когато през 1922
г. Александър Фридман....

Врочем, ако попитаме кой от руските учени е

най-известен в астрофизиката – това ще бъде
Александър Фридман, който формално даже
не е астрофизик. Той е бил математик и метеоролог. Та той получил решение на уравнението
на Айнщайн без всякакъв допълнителен член и
казал, че Вселената трябва или да се разширява, или да се свива. Тогава това не е следвало
от никакви наблюдения, но много скоро е било
открито разширяването на Вселената. Затова
хипотезата за стационарна Вселена вече няма
право на съществуване. При това се намират
хора, които продължават да се занимават с нея.
Това основно са хора, които през 60-те години
на миналия век са били на толкова години, на
колкото сега съм аз. Очевидно идеята за стационарната Вселена скоро съвсем ще изчезне .

Втората идея, която някога е била очевидна за

всички, е разпространеността на планети от
типа на Земята. Точно така, както и за стационарността на Вселената. Ако в науката съществува единна картина, за която всички говорят,
това не означава, че говорещите за това учени
не споделят стандартната хипотеза и абсолютната истина. Аз мога да ви кажа, че черни дупки съществуват. Това засега е стандартна хипотеза. Но вътре в главата си аз разбирам, че
могат да се появят факти, които да докажат, че
природата избягва формирането на черни дупки. И създава нещо много по-удивително. Да
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се върнем на разпространението на планетите. Преди 50 години хората са познавали една
единствена планетна система. Трудно е да се
прави статистика върху един единствен екземпляр. Хората са разсъждавали, предполагайки,
че нашата планетна система е стандартна. Това
е нормален принцип, че ние сме достатъчно
типични. Това е един от принципите, които
лежат в основата на науката. Оказало се, че в
този случай това не е така. Слънчевата система
всъщност съвсем не е типична.

Ето една красива картинка. На хоризонталната

ос е нанесен размерът на орбитата на системата в астрономически единици. На вертикалната – масата на планетата в единици масата на
Юпитер. Вижда се, че, първо, ние откриваме
планети примерно като Юпитер и разположени много близко до звездата или малко по-далеч, но все пак по-близко, отколкото се намира
Юпитер. Оказва се, че планетните системи от
нашия тип се срещат доста рядко.

Разбира се, в далечни планетни системи засега
ние не можем технически да видим планета от
типа на Земята на разстояние една астрономическа единица от звездата. Но Юпитер на тяхно място бихме могли да открием. И се вижда, че няма никакъв максимум. Оказва се, че
всички теории, които дават планетни системи
от типа на нашата, имат много ограничена област на приложение и не обясняват наблюдаваната стандартна система. Ето още един пример.
Планетата, обикаляща около Фомалхаут. Това
е масивна планета, намира се достатъчно далече. Ние виждаме как се върти. Ние изучаваме
статистиката на различни планетни системи.
И всички модели на еволюцията на формирането на планетни системи вече са значително
напреднали. Старите хипотези, които са били
адекватни дори само преди 20 години, се нуждаят от съществена модификация, защото вече
не съответстват на фактите.
Въпреки всичко, някога тези отхвърлени хи-

потези са били стандартни хипотези. Това е
много важен момент в живота на науката. И
тук се получава объркване. Това, което сега е
стандартна хипотеза, за неспециалисти може
да изглежда като току що установена истина. Тук трябва да се прави разлика между тези
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две неща, защото иначе се създава погрешно
впечатление, че учените непрекъснато лъжат.
По-рано ние знаехме, че има протони и електрони. А после открихме неутроните. Оказа се,
че всичко сме учили не както трябва. Или, изглеждаше, че електроните могат да бъдат представени като топчета, които се въртят около
ядрото. След това се оказа, че всичко е много
по-различно, така че дори не можем да си го
представим, а можем само да пишем уравнения. Важно е добре да се разбере естественото
развитие на научното знание.

Променя се животът, променя се и форматът

на разказа. Сега форматът е по-скоро клиповоновинарски. Учените нещо са открили, а журналистът има 15 минути на разположение, за
да го покаже. Това може да изглежда само като
твърдение за истината. Ако започнете новината с думите “по всяка вероятност”, редакторът
ще го задраска и ще каже: “Или са го открили,
или – не!” Оказва се, че просто е невъзможно
да се разкаже за повечето неща по такъв начин.
Има един стар виц: може да се разказва достъпно, вярно, кратко – изберете произволни две от
тези три неща. Не е възможно да използвате и
трите едновременно. Често се случва за науката да се разказва достъпно и кратко, но невярно. Така че със стандартните хипотези много
често се получава объркване.

Задачата на учения се състои не толкова в из-

ползването на стандартни хипотези. Той използва например 10 стандартни хипотези. Той
работи с девет, а една се опитва да отхвърли
или да измисли своя на нейно място. С това се
занимават учените. Но за да отхвърли една, той
трябва да приеме другите като определена даденост. Защото няма да може да промени всички наведнъж. Има много стандартни хипотези.
Всички те в един момент могат да се окажат
неправилни.

“Има тъмна материя”. Това е стандартно предположение. Аз съм готов да се басирам с всеки,
че тя съществува. Но аз разбирам, че мога да загубя. Странната материя може би съществува.
Не е необходимо да убеждавате редактора на
списанието – това е хипотеза, която се обсъжда. И така по целия списък, включително броя
на измеренията на пространството. Ние знаем,
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че има x, y, z. Край. Тримерно пространство.
Въпреки това съвременните теории оперират
с многомерни пространства. Това е стандартна
хипотеза. Ако пешеходец върви от пункт А до
пункт Б, пространството е тримерно. Но ако ви
се изпарява черна дупка, тук може да бъде съществено, че има още 7-8 измерения, където тя
също може да се изпари. По този начин триизмерността на света може да бъде невярна.

дел. Тъмната материя – това е добра стандартна хипотеза. Повече от 70% от Вселената е
тъмна енергия, 23% - тъмна материя и няколко процента – обикновена материя, с която се
сблъскваме ежедневно.

По-нататък. Космологията. Тук ние най-ярко

се сблъскваме със стандартните модели, при
които всички разбират, че те могат да бъдат
неправилни. Публикуват се и се обсъждат алтернативи на стандартните модели. Но е важно
да се разбере, че има две групи хора. Те като
че ли се занимават с едно и също: например с
черните дупки. Аз се занимавам с астрофизика
на черните дупки. Аз нищо не знам за алтернативите, детайлите, за това, какво се случва
вътре. Аз използвам това като стандартна хипотеза и по-нататък проверявам стандартната
астрофизика. А има хора, които работят върху
алтернативите на черните дупки. Това е съвсем
друга дейност. Засега те не са създали нищо,
което бих могъл да използвам в астрофизиката.
Приблизително такова е положението и в космологията. Има стандартен Λ -CDM модел.
CDM (cold dark matter) – това е студена тъмна
материя. Λ – това е добавеният от Айнщайн
допълнителен член, Λ -член който може да се
интерпретира като тъмна енергия. В този модел влизат изотропия и еднородност на пространството. Това е хипотеза. Ние не можем да
кажем изотропно и еднородно ли е пространството в голям мащаб. Ние имаме наблюдения,
които показват, че всичко е еднородно и изотропно. Но точността винаги е крайна. И заради
крайността на скоростта на светлината и крайността на живота на Вселената, ние не можем
да го твърдим със сигурност. Всичко изглежда
така, сякаш Вселената е еднородна и изотропна. Това е достатъчно, за да направи тези предположения стандартни. Но това не означава,
че не са възможни промени на тази стандартна
хипотеза.

Какво днес е най-достоверното доказателство,

че тъмна материя съществува? Това са сблъскващите се галактични купове, които наблюдаваме. Това е оптично изображение. Ето два
галактични купа. Със синьо е показано разпределението на материята. То може да бъде доказано, защото ние можем да измерваме масата. По гравитационното въздействие може да
се открие каквато и да е било материя и да се
начертае карта. Това е карта на разпределението на тъмната материя. Тя доминира. Това е
разпределение на интензитета на рентгеновото
излъчване на газа. Това излъчване е свързано
със силата на гравитацията.

“Тъмна материя”. Ние не знаем дали тя съществува наистина, не можем да я хванем, макар че
смятаме, че съществува в огромни количества
наоколо. Това е компонента на стандартния мо-
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Има и експерименти, които противоречат един

Какво се наблюдава? Наблюдава се, че галак-

тиките се намират там, където се намира тъмната материя. А газът се намира по средата
между тях. Това са сблъскващи се галактични
купове – те преминават един през друг. След
това преминаване се оказа, че газът и основната маса са разделени. Единственото разумно
обяснение на това е, че основната маса е съсредоточена не в газа и в звездите, а в някаква
тъмна материя, която сама със себе си и с газа
почти не взаимодейства. Разбира се, тази картина може да бъде обяснена и без теорията за
тъмна материя. Но обяснението ще бъде твърде
неестествено. А теорията за тъмната материя
изглежда е най-естественият модел.

В лабораториите се търси тъмна материя. Има

няколко експеримента. И точно тук се проявяват и конкуренцията, и консерватизмът. Има
експеримент DAMA/LIBRA. Те заявяват, че
отдавна виждат тъмна материя. Те виждат сигнал, който интерпретират по такъв начин. Освен тях никой не вижда нищо подобно. Всички
експерименти са до някаква степен различни,
те не са копия един на друг. Съществуват някакви ноу-хау, които хората не искат да споделят с другите. Това не е правилно.
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на друг. Провеждат се независими проверки.
На спътник лети чудесен италианско-руски
уред “Памела”. Те виждат някакъв странен сигнал, който част от хората интерпретират като
сигнал за анихилация на тъмна материя. Лети
гама-обсерваторията “Ферми”. Американците
имат традиция да наричат спътниците в чест
на известни учени и да ги кръщават след успешното им изстрелване. За да няма: “Михаил
Ломоносов изгоря в горните слоеве на атмосферата”. Когато частици тъмна материя анихилират помежду си, те се превръщат в други
частици, в това число излъчват гама-кванти.
Последните могат да бъдат уловени. Този “гама-спътник”, както се очаква, ще види сигнали
от тъмна материя. Постоянно се появяват нови
данни, които веднага се предоставят за масов
достъп. Това, между другото, е нова и много
хубава традиция в науката. Хората се проверяват един друг, намират грешките си, което е
много важно. Буквално днес имаше статия за
това.

От една страна, хората докладват резултат. От

друга – веднага пишат, че той е предварителен.
По-нататък. Има много примери за хипотези,
които отначало са били страшно екзотични, после са преминавали в стандартни хипотези. Забележителен пример – неутриното. Неутриното е частица, която е била теоретично въведена
от Паули по много добра причина: наблюдавал
се е някакъв процес, в който изглеждало, че
не се запазва енергията. Хора от най-висшите
научни среди сериозно са обсъждали възможността законът за запазване на енергията да не
е валиден в индивидуалните квантови процеси.
Това е била публично обсъждана теория. Паули казал, че може би има частица, която много слабо взаимодейства с веществото и отнася
част от енергията.

Оказало се, че е бил прав. Открили частицата,
нарекли я “неутрино”. Слънцето например го
излъчва. Ние можем сега да надникнем в самия център на Слънцето. Неутрино излъчват и
атомните реактори. Отначало е било безумна
хипотеза, после е станало стандартна хипотеза, а сега е просто работещ инструмент. Ние
изучаваме Слънцето, вътрешността на Земята
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благодарение на неутриното. Това е нормалната еволюция в науката.

Общата теория на относителността също по-

стоянно се проверява. И тези, които я проверяват, разбира се, искат да я опровергаят. 99%
от учените, които се сблъскват с общата теория
на относителността, я използват – необходима
им е някаква теория на гравитацията, която е
сигурна, проверена. Има малък процент хора,
които се занимават непосредствено със самата
теория на гравитацията. И за тях е безсмислено
да се занимават с общата теория на относителността. Те се опитват да построят нещо ново.

Има много теории, които разширяват теорията на относителността, но от тях засега няма
практическа нужда. Могат да бъдат използвани алтернативи, но в това няма голям смисъл.
Черните дупки – това е естествено следствие на
общата теория на относителността. И пак всичко се разделя на две. Астрофизиците използват
черните дупки като някакъв стандартен модел,
опитват се да го проверят, а има теоретици, които се опитват да строят алтернативи.
Има много хубава фраза относно източниците

в съзвездието Лебед. Източниците на рентгенови лъчи се означават с буквата Х (хикс). Черната дупка в източника Лебед Х-1 – това е найконсервативната хипотеза. Ако се опитаме да
пъхнем там нещо друго, ще бъдат необходими
“най-безумните” модели.

Сега най-сигурната черна дупка се намира в

центъра на нашата галактика. Ние виждаме,
как звездите се въртят около черната дупка.
Ние можем да измерим масата. Това е масата
на около 4 милиона слънчеви маси. Ние я знаем с точност до 1 милион, но това е много висока точност. Това не може да бъде 10 и не може
да бъде 1. И е много трудно да се измисли друго, освен черна дупка, за да се обясни как може
да се пъхне в такъв малък обем толкова голямо
нещо и то да не свети.

Миналата година се появи поредната много

добра работа, която описва много просто нещо.
Веществото тече върху централния обект. Има
поток от газ. Ако там няма хоризонт, а има някаква стена, то веществото ще се удари в сте-
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ната и ще отдели енергия. При това ще се отдели много енергия. Разбираемо е, че ако просто
вземем нотбука и го хвърлим върху неутронна
звезда, при падането от удара ще се отдели повече енергия, отколкото в Хирошима.

Гледайки как веществото пада върху централ-

ния обект в нашата галактика, ние виждаме,
че се отделя много малко енергия. И може да
се пресметне колко е трябвало да се отдели по
пътя, а колко – при удар в каквато и да е било
стена. И се получава, че там няма стена. Това
не е съвсем пряко доказателство. Но се поставят много твърди ограничения на модела, които биха могли с помощта на разумната физика
да обяснят такъв плътен и компактен обект, без
да прибягват до концепцията за черна дупка.

Има други системи – двойни, където веществото тече върху компактния обект от съседната
звезда. Ако тук има неутронна звезда, веществото се натрупва (водород) и следва термоядрен взрив. Сега да си представим, че имаме
черна дупка. Взривове няма да има. И наистина
ги няма. Може да се покаже, че в много алтернативи на черните дупки все пак има натрупване на вещество. И някакви светвания трябва
да има. Търсиха ги. И се изясни, че моделите,
които се смятаха за добра алтернатива на черните дупки, не минават. Има пряк тест, който
ги убива. Така че ние не можем да докажем, че
това е черна дупка. Но ако идва някой и казва,
че това не е черна дупка, а “еди какво си нещо”,
ние можем да покажем, че еди какво си нещо
там не може да се намира. Защото може да се
направи ясно предсказание, което не издържа
на проверката на наблюдението.
Изводът е следният. Често хора, които се

сблъскват с някакъв сложен модел, имат желанието да махнат с ръка и да кажат, че всичко
е по-просто. Не. Може би вие сте измислили
нещо, което ще проработи. Но това ще бъде
по-сложно, отколкото стандартната хипотеза.
Сега стандартната хипотеза – това винаги е
най-простото. Можем да измислим модели без
тъмна материя. Но такива модели, ако те могат
да обяснят всички наблюдавани факти, ще бъдат по-странни и сложни, отколкото хипотезата
за тъмната материя, или пък нещо няма да могат да обяснят.
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Тук се сещам за един мит на островните народи. Защо папагалът има пъстри пера? Отначало той имал сиви пера. Но папагалът отишъл
да се къпе, съблякъл се на брега и зачакал да
дойде друга птица. Тя дошла, съблякла се, той
грабнал ярките й пера и избягал. Това прекрасно обяснява, защо папагалът има ярки пера, но
не обяснява, защо те са били ярки при другата
птица. И алтернативите, които се опитват да заменят хипотезите, са сходни. Те могат да обяснят нещо, но не обясняват следващото ниво.
Затова те не могат да бъдат приети за разумни
хипотези. Но при все това има много интересни алтернативи. Аз ще ви посоча три.
Модифицирана динамика на Нютон – това е

алтернатива на тъмната материя, модел, в който няма тъмна материя, но законът за гравитацията хитро се променя. По този начин могат
да се обяснят много неща. Но когато се увеличава комплексът от данни, се оказва, че е необходимо да се въведат нови тъмни същности.
Има алтернатива на черните дупки – гравазвезди. Всичко е много хубаво, но това е странен
обект. Така може да изглежда на хартия. Но как
се получава реално – не е ясно. А как да се направи черна дупка ние знаем. Има алтернатива
на тъмната енергия. Трябва просто да се откажем от еднородността и изотропността.

Ако Вселената в голям мащаб е нееднородна,

може би нашата наблюдавана област се разширява в по-голяма област, затова се разширява
ускорено. Всичко това е прекрасно, но за тази
цел ние трябва да се намираме точно в центъра. И да се въведе това като принцип, ще бъде
далеч по-малко комфортно за повечето учени,
отколкото да се въведе нов вид поле или ново
свойство на вакуума, което осигурява това ускорено разширение. И така големи комплекси
от данни или ключови факти убиват много алтернативи.
Има много хубава концепция за странната материя. Тя се появи в началото като лоша хипотеза. Ние се състоим основно от протони и
неутрони. Те се състоят от кварки. Кварките са
последното ниво на материята. Когато те бяха
предложени в средата на 60-те години, двама
съветски учени казаха, че в неутронните звез-
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ди плътността е толкова голяма, че е възможно
протоните и неутроните да са сближени до такава степен, че кварките вече не са заключени
вътре в протоните и неутроните, а се движат
свободно, като образуват едно цяло. Тогава
това беше просто хипотеза.

После бяха открити други типове кварки –

странните кварки. И учените успяха да покажат, че такова вещество може да бъде стабилно. Но засега само на теория, експериментално
не е изследвано. Това е странната материя.
Странна, защото там има кварк, който се нарича странен. Кварките въобще имат такива
странни имена. Ако тази хипотеза е вярна, това
е най-устойчивото състояние на веществото.
И при големи плътности веществото от само
себе си премина в това състояние, защото то е
енергетично изгодно. Неутронните звезди могат да се сблъскват една с друга.

Има двойни системи, състоящи се от две неу-

тронни звезди. Те могат да се сблъскват, да се
сливат, като отделят голямо количество енергия. И разпръскват капчици странно вещество
– страпчици. А след това те могат, летейки из
Вселената, да заразяват други неутронни звезди, като ги превръщат в странни. И при някои
параметри всички неутронни звезди трябва да
бъдат странни. Ако това е така, основната част
от материята ще влезе в получения компактен
обект, а част ще бъде разхвърляна в пространството. Засега това е такава хипотеза с оценка
три плюс.

Има солидни теоретични основания да се смя-

та, че това е точно така. От друга срана, всички
опити да се намерят свидетелства за съществуването на странна материя засега за безуспешни. Но това е легитимна теория и ще стане
интересно, ако кварковата материя съществува. И така, да се върнем към началния въпрос:
с какво тъмната материя е по-добра от НЛО?
Оказва се, че почти с всичко. Макар че засега
не е намерен и грам тъмна материя. Тъмната
материя – това е много консервативна хипотеза, обясняваща голям комплекс от наблюдавани
данни много по-добре, от която и да е алтернатива на този модел.

Хипотезата пък, че има извънземни НЛО – това
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е много екстравагантно обяснение за набор от
непотвърдени данни. Съществено е и това, че
хипотезата за технологически НЛО противоречи на ред стандартни хипотези. Да си представим, че в момента не виждаме нито един автомобил. Но всеки химик ще ви каже, че може да
се вземе един кубически сантиметър въздух от
където и да е, да се анализира и това ще бъде
достатъчно да се докаже, че отвън има автомобили. Даже ще бъде възможно да се оцени тяхното количество отвън. По същия начин, ако са
верни стандартните хипотези за това как може
да изглежда една цивилизация, ще влезем в
противоречие с твърденията, че почти до всяко
село се приземява летяща чиния.

И се оказва, че при всички странности тъмната

материя е по-добра от НЛО, а единадесетмерното пространство е по-добро от хомеопатията
просто защото едното е свързано с по-голямо
количество връзки с действително наблюдаеми
явления и теоретичните връзки са построени
по-добре, отколкото в лошите модели.

Борис Долгин: Изложеното много добре по-

каза науката като социален институт, където
има напълно определени конвенции за това,
как трябва да се осъществява комуникацията,
как трябва да се строят хипотези, как трябва да
протича обсъждането, как се работи с тях понататък, какъв жизнен цикъл имат от зараждането до появяването на други. И така, можете
да задавате въпроси.

Въпрос от залата: как е устроена науката?
Сергей Попов: Като обсъждаме как е устроена науката, трябва да обсъждаме това, как е
устроена сега. Преди 100 или даже 50 години
тя е била устроена по друг начин. Това, което
разказах, се отнася за съвременното състояние.
Ако пък говорим за “публикации на хипотези”
– има няколко списания. Можете да изпратите
в едно, в друго. Няма едно единствено списание, което да притежава монополно право за
истината. Те са няколко и се конкурират. В този
процес на конкуренция се решават проблемите.
Ако никое списание не приема статията, значи
моделът не работи или не е достатъчно развит.
Значи имаме гола идея, която не е развита до
достатъчно ниво.
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Борис Долгин: Друг е въпросът, че в науката
има области, където авторитетните издания не
са определени достатъчно ясно.

Сергей Попов: Съгласен съм. Но при болшинството естествени науки ситуацията е същата,
както при астрофизиката.
Григорий Чудновский: Когато на главата на

Нютон е паднала ябълката, това хипотеза ли е
било или не? И второ, Силиконова долина до
Москва – това хипотеза ли е?

Сергей Попов: За Нютон. Какво се е случи-

ло? Беше показано, че движението на земните
обекти и движението на Луната се описват с
един закон. Той е показал, че има закон, който описва тези два набора от наблюдения. Той
е бил съвсем близо до наблюденията. Така че
там хипотези не е имало. Що се отнася до силициева долина, то тук има такъв ехиден коментар: от силиций се правят транзистори,
а от силикон – съвсем друго. И това, което у
нас се нарича силиконова, изглежда като имитация. Аз бих казал, че такива неща не трябва
да се правят изкуствено. Аз не съм специалист
в тази област. Но по мое мнение съвременни
високотехнологични фирми не могат да бъдат
създадени като държавни корпорации по заповед от горе.

Борис Долгин: Хайде все пак да уточним

понятието хипотеза. Медицината – това не е
хипотеза, а отрасъл от народното стопанство.
Точно така и Силиконовата долина в Подмосковието – това не е хипотеза. Това е някаква
фантазия на тема планове. В лекцията прозвуча така, че наблюдеиието и самият факт са
естествени, дадени са на човека независимо от
неговата концепция. Но разбирането на факта
не се ли базира на някаква предшестваща концепция?

Сергей Попов: В известен смисъл това е така.
Аз, разбира се, се базирах на определени постулати при обсъждането. Но фактите все пак
са си факти. Те усилено се проверяват. Понякога е трудно да се добереш до това, какъв е
фактът. Когато наблюдаваме разширяването на
Вселената, това, разбира се, е интерпретация.
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Ние виждаме набор от факти. Но аз бих казал,
че няма големи основания да се съмняваме в
достоверността на тези интерпретации.

Въпрос от залата: Нищо не казахте за наследството на Чижевски, за това, как влияят върху
човека слънчевите процеси.

Борис Долгин: Аз само казвам, че това, което

Сергей Попов: Аз не съм специалист по слънчево-земни взаимодействия. Има единадесет
годишен цикъл на слънчевата активност. Без
съмнение той влияе върху процесите на Земята. Това е наблюдаван факт. От друга страна,
цялото влияние се свежда до това естествено
влияние. Ако търсим някакви социални последствия, то в определени години е имало повече
бунтове не защото Слънцето е било активно.
Ако има някакво влияние, то не е пряко. Ако
има причини, които се отразяват върху растежа на растенията, те не могат да влияят пряко
върху бунтовете на гладните, върху социалните
събития. Съществува цяла наука за тези връзки. Ако вземете статистика, която показва, че
когато Слънцето е активно, изгарят повече лаптопи, то не означава, че Слънцето влияе върху
лаптопите. То влияе върху земната магнитосфера, тя от своя страна влияе върху големите
електропреносни мрежи, те се претоварват,
напрежението скача и лаптопите изгарят. Има
много хубаво нещо - календар на градинаря с
фазите на луната, как и какво да се сади. Да,
има лунни приливи, променя се нивото на
подпочвените води. Това е нещо съществено.
Ако вземете този календар, а имате портокал в
саксия, това никак няма да се отрази на него.
Там няма подпочвени води. Важен е размерът
на обекта, върху който влияе земната сила. Разбира се, някой може да се удави по време на
лунния прилив, но това не е пряка зависимост.
Борис Долгин: Въпросът е в това, от какви
други променливи зависи този процес и какъв
е мащабът на зависимостта.

ние от един момент нататък възприемаме като
факт, не е нещо очевидно извън концепцията, в
рамките на която то става факт.

Въпрос от залата: Кога ще бъде заменен “Хъбъл?” И какво ще видим на негово място?

Сергей Попов: Той ще бъде заменен с телеско-

па “Джеймс Уеб”. Това ще бъде телескоп с нова
технология. Там ще има разгъващо се огледало. При изстрелването на космически телескопи има много просто ограничение – размерът на ракетата. Пет метрово огледало просто
не може да се изстреля. Новият телескоп ще
има разгъващо се огледало, което не може да
се направи с много висока точност. “Хъбъл” е
добър с това, че работи включително и в ултравиолетов диапазон. Да се направи такъв голям
телескоп не може. Така че новият ще работи в
по-дълговълнов диапазон. Това ще бъде голям
крачка напред за наблюдаване на първите галактики. За някои други задачи ще е малко полошо от “Хъбъл”.

Въпрос от залата: Вашето разбиране за наука
към всяка наука ли може да се приложи?

Сергей Попов: Ако говорим за естествените

науки – да. Английският език разделя науките по-удачно: там са отделени science и arts,
humanities. Науката това е теория, обясняваща
нещо, основана на голям комплекс от данни.
Така че науката е основана на голям комплекс,
обяснение и разбиране на голям набор от експериментални данни.

Борис Долгин: С други думи, това е събиране

на данни, интерпретация, интерпретация на
интерпретациите, събиране на данни, опитващи се да опровергаят интерпретациите, транслиране на знания?

Сергей Попов: Не съм готов да отговоря на такъв въпрос с едно изречение.
- http://nauka.bg -

Въпрос от залата: Сега времената са нови.

Към затвореност ли се стреми нашата наука
или към взаимодействие?

Сергей Попов: Новите технологии сега да-

ват много за взаимодействие вътре в науката.
Това е забележително. Това е и концепцията за
отворените данни, които бързо стават общодостъпни, и това, че може да се работи чрез
видеоконференции и т.н. Що се отнася до взаимодействието с широката общественост, то тук
аз съм много некоректен политически. Аз смя-
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там, че непрофесионалистите могат само да
пречат на професионалиста. Хирургът съвсем
не е задължително да изслуша 5 милиарда мнения за това, какво трябва да направи. Същото е
и с космолога. Разбира се, не е толкова страшно,
ако той сбърка – никой, сигурно, няма да умре.
Но по принцип ситуацията е сходна. Вие можете на компютъра си да обработвате данни от
гравитационни антени, от антени по търсене на
извънземни цивилизации, да търсите решения
на математически задачи. Има такъв изумителен факт: сумарната площ на всички антени на
мобилните телефони в света е много по-голяма
от сумарната площ на всички радиотелескопи.
Всички мобилни телефони могат да работят
като един гигантски разпределен телескоп. Но
това не е нужно. Това би бил интересен проект. И някой 12-годишен би се заинтересувал и
би открил нещо голямо. Но би открил тогава,
когато стане професионалист. Затова усилията
за отвореност в науката са добри в педагогически-възпитателен смисъл. Трябва да се обяснява защо е необходимо да се изхарчи 1 милиард
долара за нов спътник. Може да се обясни каква ще е ползата от него или, по-скоро, каква ще
е вредата, ако този спътник не бъде изстрелян.

Борис Долгин: Но ситуацията на отвореност

намалява възможността за произволно финансиране на науката от страна на правителствата
и налага даването на обяснения.

Сергей Попов: Това е добре. Там има и обра-

тна страна, но това е добре. Обратната страна
се състои ето в какво. В Русия системата за разпределяне на финансирането е много затворена.
Вие може да сте блестящ учен, популяризатор,
да имате програма по националната телевизия,
а конкурент да ви е например брат на племенницата на министъра, който дава парите. Той
във всички случаи ще има повече шансове да
ги получи. Това го знаят всички. В света ситуацията е друга. Там може да пишете писма
на конгресмена и това ще повлияе. Но има и
обратна страна. За черни дупки е лесно да се
разказва, това е интересно на всички. Затова е
по-лесно да се направи пи-ар на спътник, който
ще ги наблюдава. Но има изследвания, за които
е трудно да се направи пи-ар. Когато се казва,
че Големият адронен колайдер ще изучава първите мигове от живота на Вселената, това не е
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истина. Или не е съвсем истина. И това трябва
да се казва. Защото не е ясно, защо трябва да
се харчат толкова пари, за да се открие бозонът на Хигс. А ако се обясни, че там могат да
се направят черни дупки – това изгежда много
по-интересно. Това е добро, ако не се стига до
абсурди.

Борис Долгин: Даже ако братът на племенницата на министъра получава финансиране,
обществеността може да повлияе върху ситуацията. Големите връзки на господин Петрик
не пречат да се разказва за него. Може би това
някога ще спре и самото явление Петрик.

Сергей Попов: Когато виждате на небето ярки
звезди, това като правило не са големи, а близки звезди.
Въпрос от залата: Глобалното затопляне –
това добра хипотеза ли е?

Сергей Попов: Аз не съм специалист по кли-

мата. Няма съмнения, че става по-топло. Има
съмнения – защо. Да се отдели техногенният
принос е много трудно. Температурата се мери
точно от не много отдавна. Не е ясно какъв е
фонът. И не може да се каже еднозначно какво се случва. Представете си, че извънземни са
хванали едно хлапе и измерват ръста му. И той
расте. И как ще екстраполират този факт? Че
след 100 години ще стане по-висок от къща?
Ние имаме един климат. Той е на 5 млрд. години. Данните са събрани в не голям интервал от време. Няма съмнение, че техногенното въздействие довежда до някакво затопляне.
Но да се каже какъв е делът му в това, което
наблюдаваме, е невъзможно. Има твърдение,
че без техногенното въздействие може да стане по-студено. От една страна, това говори, че
техногенното въздействие е по-голямо, от друга – че ако го премахнете, ще трябва да пускате централи с въглища, за да не замръзнете.
Задачата е сложна и с нея трябва да се работи
внимателно и прецизно. И тук комуникацията
с обществеността започва да пречи. За обществеността изводът е неразбираем. Защото няма
еднозначен отговор. А това понижава доверието към учените от страна на обществеността
и обратно. Това не е хубаво. Така че тук ситуацията е сложна. Тя излезе от рамките на чисто
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научното изследване, което е лошо. Далеч не
всички научни проблеми трябва да се решават
на страниците на средствата за масова комуникация. От това почти никога няма полза.

Борис Долгин: При нас участва Владимир
Клименко, който разказа, защо затоплянето не
е страшно, участваха хора и с други идеи.

Въпрос от залата: Възможно ли е ядрата на
звездите да колапсират, без да се взривяват?

Сергей Попов: Ядрото на масивна звезда
действително може да колапсира без взрив.
Просто то ще достигне такова състояние, когато рязко ще падне вътрешното налягане. И
няма да наблюдаваме никакви последствия от
термоядрена реакция. Има такива модели, това
е напълно нормален модел.
Въпрос от залата: Получени са резултати за

движение на частици със скорост, надвишаваща скоростта на светлината. Това не противоречи ли на теорията на Айнщайн? Доколко тя
сега може да бъде в основата на съвременната
наука? И второ. Това, че скоростта на светлината не е константа, може ли да говори за това, че
нашето пространство е нееднородно?

Сергей Попов: Кратко не мога да отговоря.

Отговорът е следният. Когато хората говорят за
измерване на скоростта на светлината, важно е
да се разбира, че има фазова скорост, има групова и това, което се нарича скорост на светлината в бита – е само една от тях. Има неща,
които могат да се движат със скорост, по-голяма от скоростта на светлината, ако няма пренос
на информация. Сега по-скоро е модерно да се
описват експерименти със светлината, която се
движи бавно. Но това никак не противоречи на
Айнщайн. Само във формата на новините от
500 думи изглежда, че светлината е забавена
300 пъти. В действителност това няма нищо
общо с пределната скорост на предаване на информация. Второ. В стандартните модели скоростта на светлината във вакуум не е строго
константна. В моделите на квантовата гравитация скоростта на разпространение на електромагнитните вълни зависи от енергията. Хората
постоянно търсят това и веднъж на един-два
месеца поставят нова граница в теориите, кои-
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то предсказват, че гама-лъчите, да речем, не се
разпространяват с такава скорост, като рентгеновите. Това е нещо напълно легитимно. Всички разбират, че теорията на относителността
не е последната истина. Има модел, който добре минава тестовете. Има разширения на този
модел, които предсказват други ефекти. Има
модели с променлива скорост на светлината.
Но тя е променлива в космически мащаби и
то съвсем малко. Много по-често се появяват
статии за търсене на измененията на константата на фината структура.1 Това постоянно се
изследва. Но аз не мога да коментирам непосредствено споменатите от вас експерименти.
Важно е да се разбере, че постулатът за постоянството на скоростта на светлината има ограничена област на приложение. Например по
точност или по време. Ние можем да кажем, че
преди 10 млрд. години скоростта на светлината
е била такава, каквато е и сега, с точност до 1
милионна. Но за една милиардна не можем да
кажем. Става дума за достатъчно малки изменения в достатъчно големи времеви мащаби.
Такива са преките данни. Ако се изменя само
скоростта на светлината, ще се изменят спектралните линии. Ние виждаме галактики, отдалечени на 10 млрд. светлинни години, виждаме техните спектрални линии, виждаме, че
те стоят на едно и също място, и поставяме
граница на изменението на константата на фината структура.

Превода на текста е направен от фондация
ТИФА - http://tcpa.uni-sofia.bg/ и предоставен
на БГ Наука.
Източник: http://polit.ru/lectures/2010/04/19/astro.html

1
Забележка на редактора: в специалната
литература под константа на фината структура
се разбира безразмерния товар на електрона
α = eε / tc ≈ 1 / 137 . Произходът на термина е
свързан с факта, че този параметър определя
фината структура на атомните спектри.
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Произход на магнитното поле на Земята
Генериране на геомагнитното поле от ядрен геореактор
От 1939

година се счита, че геомагнитното поле произлиза механизъм динамо, но не в течното

ядро на земята, както дълго се е смятало, а в генерирания от атомно делене подслой на ге-

ореактора, естествено произлязъл реактор за атомно делене, за който се смята, че съществува
в центъра на

Н

Земята.

икоя друга проява на Земята не
изглеждала толкова необяснима,
колкото нейното магнитно поле.
Твърдят, че Алберт Айнщайн е считал неговия произход за един от най-важните неразрешени проблеми във физиката.
Преди повече от хиляда години хора в Китай пускат в купи вода тънки резени от
минерала, който днес наричаме магнетит,
и откриват, че резенчетата се подреждат в
една определена посока. Това наблюдение
води до разработването на така наречения
магнитен компас. През 1600 година Уилям
Гилбърт публикува De Magnete (За магнита), базиран на обширната му колекция
от магнитни измервания от цялото земно
кълбо. Книгата показва, че самата Земя е
като огромен магнит и магнитните сили не
произлизат от извънземен източник, както
бива предполагано от други. През 1838 г.
математикът гений, Йохан Карл Фридрих
Гаус, доказва, че източникът на магнитно
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то поле е в центъра на земята или близо до
него (Фигура 1).

Фигура 1. Схематично представяне на земното
магнитно поле, както се е смятало, че изглежда,
преди да бъде открит ефектът на слънчевия
вятър.
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Земята действа като огромен магнит с
магнитно поле, простиращо се в междупланетното пространство, защитава планетата, отразявайки частици от слънчевия
вятър, но не е постоянен магнит (Фигура
2). Във вътрешността на Земята температурата е прекалено висока (над точката на
Кюри) за постоянен магнит да остане магнетизиран. Освен това магн. поле трябва
постоянно да бъде захранвано с енергия: в
противен случай взаим. му със слънчевия
вятър и с земната материя биха го накарали да се руши и в крайна сметка да изчезне. Следователно на Земята или близо
до центъра и трябва да съществуват механизъм за генериране на електромагнитно
поле и енергиен източник за захранването
му.

През 1911 г. Лармо предполага, че магнитното поле на Слънцето бива поддържано
от механизъм, подобен на самозадвижващо се динамо. Еласе и Булар първи приспособяват концепцията за слънчевото динамо, за да обяснят, че геомагнитното поле
бива генерирано в течното ядро на Земята
от действие, подобно на това на динамото.

Механизмът на динамото в общи линии
е магнитен усилвател. От 1939 година се
вярва, че геомагнитното поле произлиза
от конвективни движения течното, електропроводимо ядро на Земята. Идеята е,
че конвективната течност взаимодейства
със силите на Кориолис, образувани от
въртенето на планетата и действат като
динамо, което е магнитен усилвател. Идеята изглежда толкова логична и смислено
обясняваща произхода на наблюдаваното
магнитно поле, че до скоро никой не поставя под въпрос дали дългосрочна, стабилна конвекция може да протече в течното ядро на Земята.

Учените прекалено често подхвърлят термина конвекция без да спрат и да помислят какво означава и предполага. Нобеловият лауреат Субраманян Чандрасекар
определя конвекцията по следния начин:
„Най-простият пример за термално предизвикана конвекция се появява, когато
хоризонтален слой течност бива нагрят
отдолу и неблагоприятна температура
бива поддържана. Прилагатеното „неблагоприятен“ за преобладаващата темпера-

Фигура 2: Схематично представяне на слънчевия вятър, безопасно отклоняван от Земята от
геомагнитното поле. Забележете настъпващото като следствие изкривяване на формата на
полето.
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тура, тъй като, поради термалното разширяване, течността на дъното става по-лека
от тази отгоре, и това е тежка в горната
си част подредба, която е потенциално
нестабилна. При тези обстоятелства течността ще опита да се преразпредели и да
компенсира тази слабост в подредбата си.
Така произтича темп. конвекция: Тя представлява усилията на флуида да си възвърне стабилността до известна степен.“
От проучвания на магнетизма на скали се
знае, че геомагнитното поле съществува
поне от 3.5 милиарда години. С изключение на обръщанията на полярността, геомагнитното поле е удивително стабилно
за дълги периоди от време. Всъщност геомагнитното поле понякога е оставало без
обръщания за 40 милиона години. И така,
ако геомагнитното поле е произвеждано от
механизъм динамо, то тогава дългосрочна,
устойчива конвекция трябва непременно
да преобладава във Функционалната течност на динамото. Но може ли стабилна
конвекция да съществува дълго време в
рамките на течното ядро на Земята. С това
се занимава Дж. Марвин Херндън.
За да съществува стабилна конвекция за
дълго време в течното ядро на Земята, е
необходимо неблагоприятната температура да бъде поддържана дълго време,
така че получената под течното ядро топлина да накара долната част на ядрото
да стане по-лека, с по-голяма плаваемост,
и затова да се издигне до горната част на
ядрото, носейки топлина със себе си. За да
бъде поддържана тази „неблагоприятната температура“ за
дълго време се изисква температурата в
горната част да бъде
поддържана по-ниска от тази в долната.
Това може да стане,
само ако топлината,
пренасяна в горната
част чрез конвекция
и
топлопроводимост, бива ефективно премахната. И в
това се състои проблемът.
Течното ядро на Зе-
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мята е обвито в изолиращо покривало, скалист пласт, мантията, което е дебело 2900
км и има значително по-нисък топлинен
капацитет и по-ниска топлопроводимост
от течното ядро. Така топлината, пренасяна в горната част не може да бъде ефективно премахната чрез провеждане на топлина. Дебелият скален пласт също така
има значително по-голяма вискозност от
течното ядро, което означава, че топлината в горната част не може да бъде отведена
в скалистия пласт и чрез конвекция. С други думи, в течното ядро неблагоприятна
температура не може да бъде поддържан
дълго и поради това конвекция не може да
бъде поддържана за големи времеви периоди. Следствието от това е ясно: или геомагнитното поле е генерирано от процес,
различен от този на механизма на динамото, или съществува и друг течен регион,
в който може да протича продължителна
конвекция. Изглежда второто твърдение е
вярното.

През 1993 г. Херндън публикува първата от
серия научни статии, разкриващи произхода, възможностите и доказателствата за
реактор за атомно делене, наречен геореактор, в центъра на Земята като източник
на геомагнитното поле. Тази статия, както
отбелязва Рао с обширните си споменавания за нея, може да предложи решението
на загадки около променливостта на геомагнитното поле и образуването на хелий
в земните недра. Изчисленията, лежащи в
основата на Херндъновата концепция за

Фигура 3. Схематично представяне на под-структурата на геореактора във
вътрешното ядро на Земята (A) и вътрешната структура на Земята като цяло (B).
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геореактора вече са потвърдени и множество цифрови симулации са проведени в
националната лаборатория Оук Ридж...
През 1996 г. в статия, публикувана в Протоколи на Националната академия на науките
на САЩ, Херндън описва геореактора като
състоящ се от ураново подядро, обградено
от подслой, съставен от продукти на атомно делене и радиоактивен разпад, които е
възможно да са „каша или течност“, както
е показано на фигура 3
През 2007 г. Херндън представя доказателства в подкрепа на идеята си, че подслоят е
каша или течност, и че магнитното поле на
Земята бива произвеждано от механизъм
динамо, действащ в подслоя на геореактора. Забележително е, че в него няма пречка
за дългосрочна, устойчива конвекция; топлината, генерирана от атомното делене в
подядрото прави течността на дъното на
подслоя по-лек, с по-голяма плаваемост и
я кара да се издигне до върха на подслоя,
където влиза в контакт с вътрешното ядро,
относително добър проводник на топлина.
То от своя страна се допира до друг такъв течното ядро на Земята. Така няма пречка
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за дългосрочна, стабилна конвекция в подобвивката на геореактора.

Очаква се конвективните движения в

електропроводимото течна (или кашеста)
подобвивка ще взаимодействат със силите
на Кориолис, произвеждани от въртенето
на планетата около оста си, и ще действат
като динамо, магнитен усилвател (фигура
5). И, за разлика от течното ядро на Земята, подобвивката на геореактора съдържа
големи количества богати на неутрони
елементи, получени от деленето. Те претърпяват бета разпад и дават електрони за
генерирането на малки магнитни полета
за усилване. По този начин геореакторът
действа и като енергиен източник, и като
функционална течност за генерирането
чрез действието на динамото на земното
магнитно поле.

Концепцията за геомагнитно поле, произведено
от ядрен геореактор във вида описан по-горе,
се отнася за Земята. Същата концепция и
принципи са приложими към генериране на
планетарно магнитно поле като цяло.

Фигура 4. Схематично представяне на вътрешността на Земята и геореактора.
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Фигура 5. Схематично представяне на геодинамично действие в под-обвивката на
геореактора.

Видеоклип в YouTube: Произход на магнитното поле на Земята -

http://www.youtube.com/watch?v=O-V3yR2RZUE

Най-добре е да се гледа с високо качество, тъй като съдържа експериментална
демонстрация, обясняваща защо дългосрочна конвекция и следователно
действието на динамо е невъзможно в ядрото.
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Ал-Масджид ал-Харам
Свещената

джамия е най-голямата джамия в света, в нея се намира

Кааба,

към който се обръщат

всички мюсюлмани по време на дневните си молитви и който мюсюлманите считат за най-свещеното
място на света.

Тя

заема площ

Джамията е
от 400 800

Голямата Джамия.
(99 акра) включително

известна още и като
квадратни метра

за молитви и може да побере до

4

милиона поклонници по времето на

лемите ежегодни събирания на хора в целия свят.

външното и вътрешното места

Хаджа -

едно от най-го-

Превод: Тихомир Георгиев

И

слямско предание разказва,че джамията първоначално е построена
от ангели още преди сътворението на човека, когато Бог наредил мястото
за богослужение на земята да е отражение на небесният дом Ал-Байту И-Мамур
(мястото на ангелите за богослужение). В
различни времена джамията е била разрушавана и издигана отново. Според ислямските вярвания тя е построена от Ибрахим
(Авраам) с помощта на неговия син Исмаил. На тях им било наредено от Аллах да
построят джамията и Кааба. Черният камък е разположен близо до източния ъгъл
на Кааба. Някои вярват, че той е там за
да се започне обикалянето около Кааба, а
други считат, че той е само останка от първата сграда построена от Авррам. Кааба
е посоката, към която се обръщат всички
мюсюлмани по света по време на молитвите си за да дадат израз на своето единство.
Ислямското учение изрично споменава, че
няма нищо магическо с изключение на
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оазиса Замзам, който никога не е пресъхвал.
И посочихме на Ибрахим мястото за Дома
[Кааба]: „Не съдружавай нищо с Мен и
почисти Моя Дом за онези, които обикалят и
стоят в преклонение, и се кланят, и свеждат
чела до земята в суджуд!“
- Коран
И сторихме Дома [Кааба] място за събиране
на хората и сигурно убежище: “Вземете
мястото на Ибрахим да бъде за молитви!” И
заръчахме на Ибрахим и Исмаил: “Почистете
Моя Дом за тези, които обхождат, пребивават
и се кланят, свеждайки чела до земята в
суджуд !” .
— Коран
И когато Ибрахим и Исмаил издигаха основите
на Дома, [рекоха]: „Господи, приеми от нас!
Наистина Ти си Всечуващия, Всезнаещия.
— Коран
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Според мюсюлманските вярвания исто-

колони са заменени с мраморни, крилата
на молитвената зала са разширени в двете посоки и е добавено минаре. Разпространението на исляма в Близкия Изток и
наплива от поклонници е наложил почти
пълна реконструкция като се е наложило
използването на много мрамор и добавянето на още три минарета.

След хиджра, при победоносното завръ-

През 1399 г. джамията се запалва и дори
това, което не е пострадало от пожара
(много малко) е повредено от необичаен за
сезона пороен дъжд. Джамията е изградена отново за шест години с мрамор и дървен материал от близките планини в района на Хейаз, намиращ се днес в Саудитска
Арабия. Джамията отново е обновена през
1570 г. от личния архитект на султан Селим II, като плоският покрив е заменен с
куполи с калиграфия от вътрешната страна и освен това са сменени носещите колони. Тези детайли (все още съществуващи в

рията с Исмаил и майка му, която търсела
вода, се е случила в близост до джамията.
В преданието Агар бяга между хълмовете
Сафа и Марва търсейки вода за сина си,
докато накрая Аллах и разкрива извора
Замзам, от който водата тече без да спира
и до днес.
щане на Мохамед в Мека, населението на
града премахнало само всички идоли около Кааба и го почистило. Така започва ислямското владение на Кааба и изграждането на джамия около него.
Първото голямо обновление на джамията
е през 692 г. Преди обновлението, при което са издигнати външните стени на джамията и е извършена декорацията, джамията е била малко открито пространство, а в
центъра е бил Кааба. Към края на първото
десетилетие на VIII век старите дървени

Свещената джамия Al-Masjid al-Haram (Ал Масджид Ал Харам)
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джамията) са най-старите оцелели части
от сградата и де факто са по-стари от сградата Кааба (ако не броим самият черен камък), който понастоящем е в четвъртият
си облик направен през 1629 г. Саудитското правителство приема 1570 г. като найранната дата за архитектурните детайли
на настоящата джамия.
След друг силен дъжд нанесъл щети през
20-те години на XVII век джамията е обновена отново - добавена е нова каменна
аркада, построени са още три минарета и
е сменено покритието на мроморния под.
Това състояние на джамията остава непроменено за близо три столетия.

Н

литви в и около самата джамия. Тези подобрения стават едновременно с подобренията в Арафат, Мина и Муздалифах. При
третото разширение са направени още 18
порти, три купола съответстващи с позицията на портите и са поставени близо 500
мраморни колони.
Модерни, но по същество неархитектурни
промени са добавянето на подово отопление, климатична система, ескалатори и
дренажна система.

Смъртта на крал Фахд означава, че джа-

мията е в процес на четвърто разширение, започнало през 2007 г. и планирано
да продължи до 2020 г. Крал Абдула бин
Абдул Азис планира да увеличи капацитета на джамията с 35% спрямо сегашния
максимален капацитет от 800 000 и още 1
120 000 извън самата джамия.

ай-значимите архитектурни и
структурни промени стават и продължават да стават след като на крал Aбдул Азис
е даден статут на Пазител на Свещените
Места и почетната титла Пазител на Двете
Свещени Джамии (другата е Джамията на
ибла е посоката в която трябва да
Пророка в Медина). Много от споменатите
се обърнат мюсюлманити по време на мопреди детайли, в частлитвите си (намаз) - към
ност носещите колони,
Кааба, кибла символиВажността на джамията е двойса разрушени въпреки
зира единството в прена. Тя служи не само за общата
тяхната
историческа
клонението пред Аллах.
посока на мюсюлманските моценност. На тяхно мясВ дадено време посокалитви, но е и основното място
то е поставен изкуствен
та на кибла е била към
за поклонение.
камък и мрамор, покриБайт ал-Макдис (Йерувът е преобзаведен, а посалим) (и затова се нарича
дът - сменен. Ал-Сафа и Ал-Марва - важна
Първата от Двете Кибла), това обаче е прочаст от Хадж и Умрах са включени в самадължило само седемнадесет месеца, след
та джамия чрез ограждане и поставяне на
което кибла е към Кааба в Мека. По опипокрив. По време на това първо саудитско
санията на придружителите на Мохамед
обновление са добавени още четири минатова става внезапно по време на обедната
рета.
молитва в Медина и Масджид ал-Киблатаин.
Второто саудитско обновление е по времето на крал Фахд, добавени са ново крило
арам е във фокуса на поклонении място за молитви на открито. В новото
ята Хадж и Умрах, като първото поклонекрило, което също е предназначено за моние е през месец Ду ал-Хиджа по ислямлитви се влиза през Портата на крал Фахд.
ския календар, а второто - по всяко време
Счита се, че това разширение е станало
на годината. Хадж е една от петте колони
през 1982 - 1988 г.
на исляма и трябва да бъде извършено от
всеки физически здрав мюсюлманин, койТретото саудитско обновление (1988 г. то може да си позволи пътуването. Напо-2005 г.) - добавени са нови минарета, изследък Хадж се извършва от около 3 милидигната е Кралската резиденция, от която
она мюсюлмани всяка година.
се наблюдават джамията и местата за мо-

К

Х
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Някои от ритуалите изпълнявани от по-

клонниците са символично представяне
на исторически събития. Например историята с Агар и търсенето на вода са предсъздадени от мюсюлманите, когато посещават Мека като те бягат между двата
хълма - ал-Сафа и ал-Марва.
На арабски Кааба буквално означава квадратна къща. Думата Кааба може може да
произлиза и от дума със значение куб. Някои от другите имена са:
•
Ал-Баит ул Атеек, което спроред
една интерпретация означава най-ранен и
древен. Според друга интерпретация означава
независим и освободителен.

Кааба в Ал Масджид Ал Харам

Ал-Баит ул Харам, което може да
•
бъде преведено като благороден дом.
Цялата сграда е построена от пластове сив
пясъчник от хълмовете около Мека. Четирите ъгъла са приблизително в посоките на
компаса. В източния ъгъл е Хайр-ал-Асвад
(Черният камък), на север е Рух-ал-Ираки
(Иракският ъгъл), на запад е Рух-ал-Шами
(Сирийският ъгъл) и на юг - Рух ал-Йамани (Йеменският ъгъл). Четирите стени са
покрити със завеса (Кисва). Тя обикновено е от черен брокат и на нея са изтъкани
контурите на Шахадата (Шехадетът). На
около две трети от височината е разположена златно бродирана ивица с текстове
от корана.

Молитвите на поклонниците
в Масджид ал-Харам в Мека,
Саудитска Арабия
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Императорски погребения в късната Римска империя: промяна и приемственост
RITUALS OF POWER
From Late Antiquity to the Early Middle Ages
by Frans Theuws and Janet Nelson
(p. 115-210)
Изготвил и превел: Калина Хицова

Автор: Javier Arce

П

рез недалечната 1997 г. целият свят
стана свидетел на погребението на
Лейди Даяна, организирано изцяло по традицията на Британската монархия и разкриващо в детайли политическата реалия. Макар самата тя да не бе царица
или императрица, в ролята на съпруга на
престолонаследника, а и заради славата и
популярността си, церемонията бе изпълнена с политически и символен смисъл и
предизвика всеобща мъка и прочувственост. Тази съвременна церемония провокира интереса на историци и антрополози, тъй като показа една приемственост, в
смисъл на универсален феномен, в редица
от сходни елементи при погребенията на
принцове, крале, императори и лидери от
всеки един период на европейската история, чиито корени несъмнено ни връщат
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към римския период.

Разглеждането на погребения на владе-

тели показва, че обществото реагира по
сходен начин (освен когато става дума за
диктатори, когато пак се реагира сходно,
но в обратна посока). Смъртта на крал или
император в режим на монархия поставя
въпроса за онаследяването на властта- проблемът за приемствеността. Погребението,
най-вече церемониалната му величина, е
общественият израз на силна политическа
криза.

В римския императорски период се въ-

зобновила традиция, която започнала по
времето на Елинизма и поставя първите
си следи в погребенията на Сула, а по-
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Погребението на Лейди Даяна

късно и на Юлий Цезар- императорските
погребения следвали определен, фиксиран ритуал, съставен от пищна церемония
(funus imperatorum), която кулминирала
в cremation on the rogus, т.е. клада за изгаряне на мъртвеца. Този епизод, crematio,
бил предпоставката Сенатът да обяви
cosecratio, т.е. официално да се оповести,
че мъртвият император сега се счита за
един от боговете divi. Ефектът от тази декларация бил непосредственото обявяване култ към императора, който се разнасял
на длъж и на шир из всички провинции на
империята.

Церемонията на императорското погребение не е била нищо повече от подготвяне
на населението да се присъедини към акта

на обожествяване на владетеля. Римският
император, веднъж станал divus (бог), и
публично обявен за такъв, не бил точно
бог като Юпитер и Марс. Той просто живеел заедно с тях в рая, но имал по-нисша
позиция от тяхната. Всъщност това, което
се уважавало при него, била жертвоготовността му да дели (numen). Още повече, не
всички императори са били divi: обожествяването зависело от политически обстоятелства или по-точно в какви отнощения
е бил императорът със Сената. С други
думи, обожествяването е било политически акт.

Някои от обредите около императорско-

то погребение били не само ефектни, но и
идеологически важни: cremation in effigie,
т.е. публично изгаране на изображение на
императора, в случай, че е бил кримиран
далеч от Рим. Този вид погребение е funus
imaginarium. Предшественици могат да се
открият в Древна Гърция. Херодот разказва как ако спартански крал бил убит на военен поход, имало обичай да му се направи изображение (eidolon), което да се носи
върху богато декорирана носилка.
Двойната кремация не означава, че римляните са вярвали в съществуването на две
тела на императора (физическо и символно), нито пък че животът преминавал от
едното в другото. Подобна идея се появява
много по-късно в Англия (Едуард II, 1327г.)
и Франция (Чарлз VI, 1422).

Описанията на императорските погребения не са много изчерпателни в класическата историография, точно обратното- те
са оскъдни и непълни.

Само в няколко случая историците да-

ват детайли. Трябва да се подчертаят две
неща. От една страна Dio и Херодот (от които имаме описания) показват приемствеността на погребалните практики през
поне два века, но те са писали за гръцкоговорящите, за които римските церемонии били чужди. От друга страна, поради
по-обезспокояваната история на третото
столетие, когато имало многобройни императори в различни географски части от

Книга Funus imperatorum на Javier Arce
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империята, погребалните церемонии или
не можели да се отпразнуват, или загубили спецификите си, понеже се състояли в
самия Рим.

Въпреки това може да намерим прием-

ственост в повечето основни елементи на
погребение при Константин и неговите
последователи. С Константин изглежда
церемонията отново се превърнала в строго дефинирано представление, което било
обект на внимание. Обяснението: за да се

Кралска кремация на принцеска Тчокорда Истри
Мутер от Убуд, Индонезия
Погребението бе извършено на 24-ти Юли 2004
година в Убуд, на остров Бали, Индонезия. Мъже
от Бали носят деветредова кула за кремация
носеща тялото на Принцеса ...заедно с нейно
изображение начело на погребална церемония шествието е част от многото церемонии в чест
на принцеса която почина на възраст от 94 на 6
май същата година.
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утвърди неговата династия, трябвало да се
направят препратки към управителите на
Рим от преди 3в. и погребалните церемонии били възобновени, за да се затвърди
приемствеността. Но освен приемственост
от старите церемонии, погребението на
Константин имало и иновативни елементи, които пък служили за модел на по-късните церемонии във византийския свят.
Според Евсевий, идеята за нова церемония
е обвързана с християнската парадигма,
тъй като Константин е първият християнски император. Но това само по себе си не
е достатъчно за промяна, тъй като армията, народът все още не са стабилизирали
религиозния аспект и обичаи. Смъртта
на Константин не била само политически
проблем за последователите, нито пък загуба на успешен владетел и реформатор,
създател на Новия Рим, но значела и изчезването на първия християнски император.
Описанието на Евсевий за погребението
разграничава християнските от езическите практики, каквито все още имало много,
макар и да не познаваме в детайли церемонията. Според вижданията на Евсевий,

Погребална церемония в Рим
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Кралските погребения на Каролингите

Г

Арката на Константин Велики
Константин бил redevivus, т.е. светец. Още
повече, той бил останал в basileia maximus
imperator, т.е. императорско управление
след смъртта. Тази концепция е зародишът на теорията за „двете тела на царя”,
която споменахме.

Може ли да се каже, че това бил краят на

римските императорски погребения? Погребението на Константил станало ли е
модел за византийците и доколко византийците са имитирали римските церемонии? Колкото се отнася до церемонията,
някои от езическите елементи оцелели и
през 4в., но постоянно намалявали, докато
не се християнизирали. Laudation funebris
се превърнало в проповед, пълна с библейски цитати и т.н. В погребението на Константин II (361г.) все още могат да се видят
много езически черти, описани в детайли
от Аmmianus. Погребението се състояло от
две части: езическо- там, където бил умрял,
и християнско- в Константинопол, водено
от последователя му.

Моделът на Константин дало само пери-

ферно влияние върху византийските погребения. Византийските императори не
продължили да провъзгласяват императора за свещен или блажен (според дефиницията наЕвсевий). Въпреки това много
западни царе от Ранното средновековие
и по-късно били наричани „Новият Константин” и това в известен смисъл означава святост.
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Автор: Janet L Nelson

робниците на владетели, построени
да устоят на времето, често конституират най-интересните останки от
историческите култури. Гробниците са замислени като изявление на монархическа
или династическа легитимация и могат да
оцелеят като силен символ за приемствеността на държавата: китайците се гордеят
с подновената си гробница на император
Минг, а египтяните- с гробниците на фараони.

В Средното и Късното средновековие цар-

ските погребения били добре документирани и особено във Франция представлявали грандиозни спектакли и символно
показвали, че царят никога не умира.
Свителествата за периода преди 13в., които могат да се сравнят, са оскъдни. Кралските гробници в късна англо-саксонска
Англия явно са били божествени места.
През Ранното средновековие археолози са
установили езически кралски погребения.
Премането на християнството носи незабавни промени в царските погребения
на франките. Подобни сведения има и за
царството на англо-саксонците- християнските крале от 7в. били изгаряни в манастири. През 8в. погребването се превръща
в белег за социални привилегии.

Кралските погребения оставали недоку-

ментирани не поради липса на важност,
а защото са били проблематични за духовни документации. Те са били събития
със силно символно значение. Смъртта
на ранните средновековни крале е била
изключително политическо и социално
събитие. По принцип означавало междуцарствие, т.е. безвластие, и трябвало да
се намерят наследниците. Погребението
било критичния момент, в който властта
се прехвърляла от един водач към неговия последовател. При този ритуал имало
публика, това бил кралският двор, свита-
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та и евентуално елита на страната. В Ранния средновековен запад не имало тълпа
от градското население,която също да
присъства. Въпреки всичко, Ранният средновековен крал не притежавал само едно
тяло, лично и персонално. Била оценена
разликата между смъртния обитател и
трайната служба, а кралските погребения
били начин това да се изрази. За периода
преди 8в. свидетелствата, с които разполагаме, са самите гробници. Погребенията
били организирани от други, включително и наследниците.

За периода на Каролингите имаме много
повече писмени извори за ритуали от всякакъв вид. Погребалните им практики са
били добре изследвани. През 1 и 2в. репу-

бликанската, аристократична практика се
превърнала в божествен култ. Тогава погребването станало широкоразпространено и тялото на императора било кремирано в знак на неговата уникалност. Втората
практика дошла с християнството. Императорите вече не можели да се превръщат
в богове. От една страна погребалните
обичаи все още изтъквали святост- Константин станал 13тия апостол. От друга
страна, занемаряването на практиката на
кремиране подчертавала сходството на
императора с останалите хора- неговата
смъртност. Това е двусмислица.

Pippin I

Той бил дал разпореждания за погребени-

ето си да бъде заровен под входа на църквата St Denis. Синовете изпълните заръката му. Според Suger of St-Denis, когато
отворили гроба му през 20ти век, тялото
му лежало с лицето надолу, а не по гръб.
Две неща трябва да се споменат за погребението на Pippin: участието на елита на
франките, както и присъствието на жена
му и децата, макар ролята й да не е описана.

Carloman

Синът на Pippin прекратил двойната тра-

диция като планирал погребението си в St
Remi, Rheims. На погребалното шествие
му трябвали поне 3 дни, за да стигне до
там. Вдовицата и синовете му вероятно са
били част от кортежа. Различни причини
могат да се посочат за избора на Carloman
къде да бъде погребан. Първо, искал да се
разграничи от по-големия си брат, който
заявил намерение да бъде погребан в St
Denis, както баща им. Второ, Rheims имал
стратегическо място във владенията му в
централна Франция. Трето, църквата имала връзка с франкското минало и военни
успехи.

Charlemagne

Манускрипти от епохата на каролингите

- http://nauka.bg -

За всеки, който изследва погребенията на
Каролингите, Alain Dierkens дава отправна точка. Той дава разликите между кралските погребения и тези на византийците
от 8 и 9в.:
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1. няма разработен ритуал
2. няма династична църква за погребения
3. гробниците са с нисък профил и не са обект
на възспоменание
4. няма обстойна подготовка на тялото, няма
балсамиране
5. погребението е без отличителни знаци.

Louis the Pious

Той също бил погребан в античен сарко-

фаг. Древностите, които са християнски,
били изключително важни за елита на
франкския свят. Използването им служило за легитимация на Каролингската империя. Louis the Pious последвал примера
на Charlemagne, но с друга цел. Той избрал
саркофаг в изрично християнска тематика
от 4 и 5в.

Соред очертаните от Dierkens особености,

погребението на Charlemagne може да не
е било предмет на Каролингски практики. Тялото му било изгорено в самия ден
на смъртта, следователно всичко е било
подготвено предварително и вероятно сам
Charlemagne е участвал в приготовленията. Най-големият му син бил на път, а другите му синове били все още малки, затова
се предполага, че децата, които са помагали, за били дъщерите му. Защо Chalemagne
се спрял на църквата в Аахен като място за
императорското погребение и потенциален династичен мавзолей? Аахен бил нов
град и следователно църквата в него била
нова църква за нова империя. Патрони
били Virgin и Свети Петър. Chalemagne
бил погребан на западния вход на църквата. Tялото му било положено в античен
мраморен саркофаг, донесен от Италия,
който трябва да е бил подготвен много
внимателно предварително.

Pippin I of Aquitaine, втори син
на Louis the Pious

Според хроника от 12в. той избрал да бъде
погребан в St Radegund. Това имало политически и религиозни основания. Мястото
било стратегическо за франкското царство и предишни Каролинги били отсядали там. Погребението на Pippin близо до
Radegund в женска църква означавало, че
обединените сили на кралски ранг и специална светост се издигнали над разделението на половете, установено в обществото. В същото време, погребването в тази
малка църква било свидетелство за скромността на краля.
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Louis the Pious

Louis II of Italy

Епископ Antony of Brescia погребал Louis
II в гробница в църквата St Mary, където
лежало и тялото на St Philaster. Когато архиепископ Anspert от Милан разбрал за
това, изпратил двама епископи да върнат
тялото на императора. На петия ден след
смъртта, както подобавало, тялото било
изровено и поставено на носилка.
Charles the Bald

Чарлз явно е обмислил и планирал погребението си. През 862 той направил да-
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рение на St Denis. Постъпленията били за
осветление на църквата и подпомагане на
бедните. Били организирани 5 празника,
които чествали рождения ден на Чарлз (13
юни), деня на ръкополагането му (6 юни)
и реставрацията от 859 (15 януари), която
евентуално да бъде заменена от деня на
погребването му, както и деня на сключване на брак с жена му (13 декември) и
нейния рожден ден (27 септември). Чарлз
планувал да бъде погребан в St Denis, но
бог не пожелал така. Той бил отровен на
път към дома във френските Алпи . Спътниците му го сложили на носилка, за да го
занесат до St Denis, както била волята му,
но не можели да продължат дълго заради миризмата. Сложили тялото му в буре,
увито в кожи, но това не помогнало особено. Едвам стигнали до Nantua и погребали
тялото в земята заедно с бурето. Според
Regino, костите му били изгорени почитно няколко години по-късно в St Denis, вероятно в мраморен съд. Това, което ясно
се вижда, е, че Чарлз е имал дългосрочни
планове да превърне църквата St Denis в
династичен некропол.

Louis the German и неговите
наследници
Той бил погребан от сина си в St Nazarium,

Lorsch, макар да няма свидетелства, че е
искал гробът му е да там. Брат му и негов
приемник Charles the Fat of Alemannia бил
погребан през 888 в Reichenau, но той бил
направил уговорки за възпоменанието на
брат си и баща си в Lorsch.

Разнообразието на места за кралски по-

гребения продължава и по времето на
Ottonian, за да отрази сложната природа
на кралството, докато в късна средновековна Германия династическите смени в една
изборна монархия ще имат сходен ефект.
Във Франция от друга страна, St Denis има
уникалния статут на кралски мавзолей,
който ще се утвърждава. Наследството на
Каролингите е толкова разнообразно, колкото разнообразна е и самата им история.
Кралските погребения от 9в. били експерименти с идеологии на сила, които били
непредсказуема и екплозивна комбинация
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от старо и ново.

Сега може да се противопоставм на заклю-

ченията на Dierkens относно обичаите при
погребенията на Каролингите.
1.”няма усложнен ритуал”- в някои случаи, особено Louis the Pious и Louis the
German сложни ритуали изглеждат твърде
вероятни.
2.”няма династичен некропол”- това може
да е вярно, но в тесен смисъл. Още повече,
че St Denis, St Arnulf, Metz, Sant’Ambrogio,
Milan и St Nazarius, Lorsch, са били в процес да се превърнат в такива
3.”гробниците са с нисък профил”- определено няма нищо „дискретно” в надземни
саркофази, които „крещели” от значения ,
както този на Charles the Bald.

4.”няма обстойна подготовка на тялото,
няма балсамиране”- Charlemagne е бил погребан в деня на смъртта си, но няма свидетелства да се е бързало повече от обичайното. В случая на Louis, тялото трябва
да е пътувало няколко дни, докато стигне
до Metz. Освен това са били положени усилия да се балсамират телата на Charles the
Bald и Louis II.
5.”погребението е без отличителни знаци”- белезите на Charles the Bald (insignia)
успешно били пренесени до неговия наследник. pогребението на стария владетел и встъпването в длъжност на новия
били свързани с предаването на регалията
и особено на меча. В това отношение ранните Каролинги може да не са били много
по-различни от церемониалните практики на византийците, които в последната
минута махали короната от трупа.

Целта на автора е да намали контраста

между каролингските и византийските
практики. Със сигурност няма западен
еквивалент на продължителното влияние
на модела от погребването на Константин
върху византийските практики. Нито пък
нещо от франкското кралство може да
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се сравни с ролята на църквата на Светите Апостоли като мавзолей на управляващите от периода между 4 и 10в. От този
период насетне византийската практика
се променила- присъединяването към династията станало по-важно в императорската концепция, погребенията в семейни
манастири в рамките на столицата станали предпочитани. Колкото до идеята за
смирението, определено Византия няма
паралел в периода на погребението на
Pippin в St Denis, където бил поставен с лицето надолу. От друга страна, църковната
литургия както на изток, така и на запад,
определено засягала ценностите на политическото и социалното равенство. Във
Византия нямало по-различна литургия за
погребването на императора отколкото е
била за погребването на по-ранни средновековни крале и кралици.

Струва си да се направят още две сравне-

ния между Изтока и Запада. В Константинопол погребението на императора се
състояло в двореца отвъд самия град. Хора
се събирали пред двореца и шествието се
отправяло от там към църквата на Светите Апостоли, на два и половина км. Всичко
било много публично. Императорът дори
и след смъртта си се изправял лице в лице с
тълпата. Ако пък императорът се случило
да умре извън града, тялото му било балсамирано, за да се върне обратно в Константинопол. Освен това не синът или вдовицата на императора имали грижата за
организирането на погребението, а правителството. В противоположност- Франциястраната на дворци без градове. Аахен по
времето на Charlemadne и Louis the Pious
е този град при Каролингите, който наймного се доближата до идеята за столица.
Разстоянието от двореца до църквата било
150м и нямало път и нямало път, по който
да мине кортежът. Освен ако смъртта не
била очаквана, нямало как елитът на цялата страна да се събере за погребението,
независимо дали било в Аахен или някъде
другаде. Семейството, преди всичко синовете и наследниците, имало отредена
важна роля в погребалните ритуали. Не е
имало ефективни техники за балсамира-
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не, за да се отложи значително погребението при нужда, ако някой от синовете бил
на път. Понякога дори главният наследник не можел да присъства на погребението и тогава водещата роля в траура поемал
друг член от семейството, понякога жена.
Разнообразната история на каролингските погребения, липсата на някакви форми на приемственост е основна черта на
Каролингската монархия. Все пак някои
проучвания показват други черти като
характерни и важни: поставянето на граници в участието, появяването през 9в. на
тясно свързани държави-наследници, всяка от които със собствен кралски мавзолей,
както и наличието на династично съзнание, продължаващо поколения наред и
неутрализиращо центробежната сила на
семейното разделение. Тези белези свидетелстват за дълготрайна приемственост
на Каролингския период с това, което последвало през 10в.

Трансформации на покаяние
Автор: Mayke de Jong

П

ървоначално „канонично” или
„публично” покаяние било драматичен ритуал на пречистване
(изключвайки смъртните грехове), представен пред малка християнска общност.
Покаяние от този вид можело да се наложи
от епископа и можело да се извърши само
веднъж в живота. На запад тези покаятелни практки били преустановени в края на
4в., когато на каещите се били наложени
големи ограничения. Не можели да се женят, да имат публична длъжност или да
станат духовници.

Публичното покаяние се свело до предсмъртен ритуал, но и общественият, публичният му аспект изчезнал. Грешници,
които на своя глава се покаявали, вече не
били чат от епископските църкви. Публичното покаяние се превърнало в истинско наказание, наложено от епископа
за сериозни престъпления като убийство,
идолопоклонничество. Днешните истори-
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ци все още застават зад този разказ за покаянието.

млади хора на смъртно легло и какво трябвао да се направи, ако те оздравеели.

Според Питър Браун, публичното по-

„Спешното покаяние” не е бил основен
смъртен ритуал, сравнимо с днесшното
предсмъртно причастие. Задълженията на
покаялите се били съдбоносни и променяли живота дори след възстановяване и оздравяване. Това предполага, че предсмъртното покаяние било търсено с надеждата
то да предотврати смъртта. Caerarius бил
по-резервиран към „спешното покаяние”.
Той предупреждавал публиката си, че то
не носи непременно избавление.

каяние и неговата драма на унижение
принадлежали към авторитарни и вертикални структури на късния римски свят,
където божественото или императорското
помилване били в състояние да заличат
всички грехове в един единствен миг на
окаяние. Това официално известило края
на Античността- образът на всемогъщия
Бог като милостив император.

Покайници се появявали колективно в

църкви, публично оплаквали греховете си
и получавали покаяние от епископа. Само
по този начин тебили премали обратно в
обществото на вярващите. Публичното покаяние по своята същност било проява на
сила- силата на епископите, тъй като само
те легитимно имали правото да извършват този ритуал и чрез него упражнявали
контрол. Публичното покаяние добивало
смисъл, когато каещият се губел честта си
и бил обществено унижен.

Северноафриканска колекция от канони

изисква публично налагане на покаяние
за общоизвестни и скандални престъпления. Каталогът от грехове може да варирал през времето, но убийството, прелюбодеянието, ереса и кощунството винаги
са присъствали. Едно великденско слово
на Августин създава впечатлението, че да
се покаеш не е нещо чак толкова лошо. По
време на изкуплението каещите се трябвало да заемат специално място в църквата. Тези, които се каели доброволно, продължавали с живота си все едно нищо не
е било. Тези, които били принудени, не
искали да напускат това място. Това, което
трябвало да е място за смирение, станало
място за произвол. С други думи: каещите
се появили като отделна група в църквата. През 6в. Avitus of Vienne и Caerarius of
Arles, двама епископа, първи ни дават поточна информация за това как функционирало покаянието. Въпросите, с които
се борили, били традиционни: трябвало
ли епископите да налагат покаяние на по-
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Имало е два вида публично покаяние, но
някои са били по-публични от други. Колекцията от стари африкански текстове
изредила греховете, които водят до налагането на покаяние. Те може би навели
Caerarius на мисълта, че грешниците могат да прибегнат към също толковаа легитимна форма на покаяние, която обаче е по-тайна. Основната разлика между
публичен и таен (publice, secretius) лежи
в клеветническия характер на публичния
ритуал. Това разделение между драматично публично унижение и по-дискретните
варианти на изкупление го нямало в църковните извори.
Това, което монасите правели, много при-

личало на публично покаяние. Те се унижавали и признавали греховете си. Разликата била, че го извършвали в уединението
на монашеските предели.

Никой, което е бил каещ се, който се е же-

нил повторно или се е женил за вдовица,
не можем да бъде свещеник или дякон. С
други думи, каещите се били лишени само
от почитаните високи порядки. Тези текстове са твърде случайни. Все пак каквото
става ясно е че на първо място това, което водело до забрана да станеш духвник,
било публичното покаяние и лошата слава на грешник.

Надгробня камък на Луи в Милано
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6 АПРИЛ 885 г. – УСПЕНИЕ НА СВЕТИ МЕТОДИЙ
СЛАВЯНОБЪЛГАРСКИ, АРХИЕПИСКОП НА ПАНОНИЯ
“Времето,

което тече неудържимо с вечно движение, повлича и отнася всичко съществуващо, за

да потъне то в пропастта на забвението

-

както събитията, недостойни да задържат вниманието,

така и тези от тях, които са велики и достойни за паметта.

(времето)
Анна Комнина

то

ражда скритото и открива открито”.

Или

както е казано в трагедията,

Изготвил: Теомира – Десислава Петкова

С

вети Методий е светец на Източноправославната и Католическата
църква, личност с изключително
значение за цялостния исторически път
на Европа. Най-важният извор за неговото интелектуално присъствие в духовната
съкровищница на историята е Пространното му Житие, написано в края на ІХ в.
от Свети Климент Охридски. Други книжовни извори, в които се говори за Св. Методий са: “Пространно житие на Кирил”,
създадено във Велика Моравия преди 882
г., Службата за Методий от Константин
Преславски, “Похвално слово за Кирил и
Методий”, “Проложно житие на Кирил
и Методий”, написани от Кирило - Методиевите ученици, Пролог към “Небеса” от Йоан Екзарх, “Проложно житие на
Методий”, създадено в България през ХІІІ
в., “Истинная повест”, сътворена от архиепископ Теофилакт, чешкото житие на Св.
Църха и Страхота от втората половина на
ХІV в. и пр. Ценни сведения се съдържат
в някои ранни латински извори от ІХ в.:
“Поменик от Райхенау”, Послания на папа
Йоан VІІІ (872-882), “Италианска легенда”
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и “Залцбургски меморандум”. За дейност
та на Св. Методий говорят и някои по-късни съчинения с чешки, унгарски, немски
и хърватски произход – н-р “Кристианова
легенда” (ІХ в.), “Моравска легенда” (между ХІІ-ХІV в.), богословският трактат на
марошварския епископ Гелерт (980-1046)
върху първите три стиха от глава 3 на библейската Книга на пророк Даниил, Beatus
Cyrillis (XI-XII в.), Quemadmodum (XIVв.),
Diffundente sole (XIII-XIVв.), Чешка хроника на Козма Пражки (1045-1125), Хроника
на Презвитер Магнус, каноник на манастира в Райхсберг, Хрониката на сплитския архидякон Тома и др. В някои византийски творби са предоставени частични
данни за Св. Методий - н-р “Дюканжовия
списък”, (ХІІ в.), “Пространно житие на Св.
Климент Охридски” (ХІ-ХІІ в.) и “Кратко
житие на Св. Климент Охридски” (ХІІІ в.).
Методий е монашеското име на славянския
Апостол. Според Архиепископ Теофилакт
- автор на “Истинная повест” – “Методий,
след като изучи Светото Писание стана
войник. Той беше смел и много достоен;
затова стана известен и в царския двор”.
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Неговите способности не остават незабелязани от знатните солунчани, а византийският император го назначава за управител на славянско княжество, включено в
състава на Византия – областта Стримон,
намираща се на север от гр. Солун.

В глава 2 от “Житието на Методий” се каз-

ва: “Като че ли предвиждаше, бих казал аз,
че ще го изпрати за учител и пръв архиепископ на славяните, та да изучи всичките им обичаи и постепенно да ги обикне”.
В “Похвално слово за Кирил и Методий”
се подчертава: “Цъфтейки с мъдрост като
благоуханно цвете, беше обичан от всички
управници. В беседите си се представяше
като Соломон, привеждайки чудни притчи, поучения и въпроси... и като служеше добре на всички беше като крилат. На
война беше страшен като Самсон, Гедеон
и Иисус Навин”. Според “Проложно житие на Методий”: “от младини младежът
беше мъдър и силен телом”. След този период Методий се оттегля в манастир на
планината Олимп, в областта Витиния,
напускайки светския живот. Според гл. 3
от “Житието на Методий”, в манастира
той “се занимава усърдно с книгите”, а
според гл. 7 от “Житието на Кирил”, там
Константин “беседвал с книгите и денонощно се занимавал с тях заедно с брата
си”. Според някои медиевисти тук се ражда славянската писменост. През втората
половина на 860 г. Методий взема участие
във важна църковно-религиозна и политическа мисия, изпратена от византийския
император в Хазарския каганат. В тази мисия Методий участва по покана на брат си
Константин. На 30 януари 861 г. Константин намира мощите на Свети Климент, които тържествено се пренасят в гр. Херцов
и се полагат в Църквата “Свети Димитър”.
Константин Кирил – Философ написва
“Похвално слово” и Химн за Св. Климент.
Този химн се пее в гръцките училища в
Италия и след смъртта на Кирил, за което
споменава Анастасий Библиотекар в свое
писмо. Според “Истинная повест” няколко години след Хазарската мисия “при цар
Михаил дошли и посланици от Българския владетел Борис. Те го молели да им
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Св. Кирил и Методий създават българската азбука

изпрати учители, които да проповядват на
народа му християнството и му обещали
той да се покръсти и да им бъде другар в
напредъка и помощник в борбата. Царят
и Патриархът отново извикали достойните за вечна памет учители, молейки ги да
идат и да просветят този заблуден народ.
Тези свети учители приели с радост... И когато решили да направят това, те се отдали
на пост и непрестанни молитви и с Божи-

Св. Св. Кирил и Методий, Станислав Доспевски, 1860 г.
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Надписът
от Балши,
свидетелствуващ
за покръстването
на българите

ята помощ не се посрамили в своето намерение - за
четиридесет дни съставили българската азбука...;
най-напред преведоха на
български език стихове и
тропари, след това и Светото Евангелие на Йоан.
И като видяха това Царят и Патриархът заедно
прославиха Господ Бог.
След голямото си и пречудно дело те напуснали
Цариград, като дошли в
България и били приети
с големи почести от Българския владетел Борис.
Тогава те, блажените учители му показали новоизмислените от тях букви за
неговия език. След това
били доведени малки
деца, които те започнали
да учат на буквите и да
четат вечерната, сутрешната и цялата служба и
Псалтира. Накрая владетелят и всичките негови
хора се покръстили”.

Взаимните интереси на

Византия и Моравската
държава обуславят мисията от Константинопол,
която е израз на политическия и военния
съюз между двете държави. Моравският владетел Ростислав предварително се
съветва с придворните си и с моравските
първенци относно изпращане на посланици във Византия. Ростислав изслушва
по този въпрос и Светополк, съвладетел от
Нитренското княжество, който напълно
се съгласява с него. Водени от обстоятелството, че езичеството е окончателно отхвърлено, Моравският княз и Светополк
поискват епископ и учители, които да разясняват учението на християнската вяра
на славянски език. Моравия е вече християнска държава и мисията на учителите е да задържат покръстилите се моравски поданици в лоното на християнската
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вяра и ги доведат до духовното равнище,
с което блестят християнските държави,
една от които е Византия. В по-важната
част от молбата се настоява императорът да изпрати епископ, който да насочва
учителската дейност и да организира самостоятелността на Моравската църква, в
която да се служи на славянски език, а не
на латински или гръцки. Византийските
учители Кирил и Методий пристигат при
княз Ростислав. Константинополският
Патриарх Фотий не желае да предизвика
конфликт с Рим, поради което не изпраща епископ на територия, където служат
главно латински мисионери. Моравският
епископ трябва да се излъчи от средите на
моравското духовенство. Задачата на Константин и Методий е да въведат славянска
литургия и да подготвят духовници от
средите на самите моравци, за което са необходими книги. Мисията им изисква преводаческа и учителска работа. Безценна
помощ им оказват учениците, “мислещи
подобно на тях”, които ги придружават
във Великоморавия - Климент, Наум, Ангеларий и заварените гръцки мисионери
– Лука и Лаврентий.

Във Великоморавия се начева обучава-

нето на поданиците и на славянски език.
За средновековното училище е характерна взаимоучителната метода. Като основа учениците научават глаголицата, след
това да четат, да смятат и да пеят. За учебници на новите ученици служат преводите на Константин Кирил Философ. Когато
Солунските братя заедно с учениците си
тръгват за Рим, за да получат папско разрешение относно отслужване на славянска

Кръщението на Борис I - миниатюра от Мадридския
препис на Хрониката на Йоан Скилица.
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литургия, папа Адриан ІІ (867-872) одобрява преведените от славянските Апостоли
църковни книги, както и службата на славянски език. Най-древният глаголическо –
славянски текст, т. нар. “Киевски листове”
ни осведомява за въведения от Константин и Методий ред в църковната служба.
“Киевските листове” са преписани през
Х в. в Чехия от оригинал, написан във Великоморавия. Те представляват превод на
латинска литургия, която е наречена от
гърците “Литургия на Св. Петър”. През
VІІІ в. тази литургия намира своето битие
в Италианските и в Адриатическите Гръцки Църкви.

През есента на 864 г. положението на византийската мисия се влошава поради поражението, което търпи княз Ростислав от
войските на крал Людовик Немски (843876). Подписан е мирен договор с крайно
неблагоприятни клаузи: Признаване на
франкската хегемония и обновяване на
латинската мисия. Във възродената латинска мисия участват духовници от Пасавското и Фрайзингенското епископство и от
Залцбургското кардиналство. При новите
условия славянските учители и техните
ученици започват тежка борба с представителите на немското духовенство, което
започва да се разпорежда в страната.
През есента на 866 г. Светите братя смя-

тат мисията си за завършена и потеглят
за Рим, за да ръкоположат учениците си.
След пренията във Венеция духовната свита продължава пътя си до Рим по море, за
да се отзове на поканата, която отправя
към тях папа Николай І (858-867) и в края
на 867 г. пристига в Рим, където е приета
от новия папа Адриан ІІ (867-872). Пристигането на Кирил и Методий се отразява
благоприятно на папата, защото те носят
мощите на Св. Климент. Папа Адриан ІІ
тържествено приема солунските братя и
води шествието на римските жители, които със свещи в ръце посрещат мощите на
мъченика Св. Климент Римски. Главата на
Римо – Католическата църква тържествено приема старобългарските литургични
книги, освещава ги и ги полага в Църквата
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Календарна бележка за Св. Кирил, старобългарски
глаголически ръкопис, Асеманиево евангелие от края на Х
– началото на ХІ в. и Житие на Св. Методий, ХІІ-ХІІІ век.

Деяния на апостолите, Влахо-Молдовски препис от
края на ХV в., библиотека на Зографския манастир и
Евангелието от Йоан, ръкопис на кирилица от ХV век,
намерен в с. Башковце, Словакия.

“Санта Мария Маджоре”. Предстои организирането на славянската Църква, която има нужда от свещеници. Заради това
по поръка на папата епископите Формоза
Портуенски и Гаудерик Велетрийски ръкополагат за свещеници в Църквата “Св.
Петър” двама от учениците на Константин и Методий. По това време трима от
учениците се произвеждат в по-нисък духовен сан. След това в 4 – те най-известни Църкви на Рим се отслужва славянска
литургия. В края на церемонията с помощта на епископите Арсений Ортоански и
Анастасий Библиотекар се изпълнява славянска литургия и при гроба на Апостол
Павел .
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От непрестанните изпитания по време
на мисионерската дейност Константин
се разболява. На 14 февруари 869 г. в Рим
умира един от най-светлите умове на човечеството само на 42 г. Папата е дълбоко
покрусен от смъртта му и сам организира
погребението, което се извършва така, както подобава на папа. Земните останки на
Константин - Кирил се полагат в Църквата
“Св. Климент”, вдясно от олтара.

След смъртта на Константин Методий,
като папски легат, потегля за Панония.
Папа Адриан ІІ назначава Методий за
архиепископ в гр. Срем, издавайки Була,
адресирана до Коцел, Ростислав и Светополк, в която Методий е охарактеризиран
като “мъж правоверен и с широки позна-

Прието е, че е създадена от Св. Константин
Кирил философ, средата на 9 век, за
целите на моравската мисия. Но има и
твърдения, че глаголицата е развитие на
азбуката на Етикус - Йерoним от 4 век
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ния”. По-нататък Папата осведомява споменатите князе, че удовлетворявайки молбата им разрешава славянска литургия. В
същото време Адриан ІІ предупреждава,
че ще отлъчи от Църквата всеки, който си
позволи да хули старобългарските литургични книги.

Главният източник, свързан с дейността на

Методий като епископ на Панония е съставеният от анонимен баварски монах ръкопис, известен в науката като “Conversio
bagoariorum et carantanorum“ (“Покръстване на баварците и карантаните”), който
представлява Обвинителен Акт срещу Методий. Наблюдавайки успехите на Методий, Залцбургското кардиналство започва
да търси аргументи в каноническото право, за да осуети дейността му. Така през 870
г. историята на църквата записва в аналите
си историческия “процес” срещу Панонския епископ. Този процес става възможен,
поради факта, че свещениците не могат да
пребивават в Панония повече от 3 месеца
без епископско разрешение. Въз основа на
каноническото право Методий е обвинен
като ”бродещ свещеник”. В резултат на
усилията на Херманрих Пасавски, Анон
Фрайзингенски, Адалвин Залцбургски и
крал Людовик Немски Методий е осъден
и заточен в манастира Райхенау. През 872
г. папа Йоан VІІІ (872-882) в специални
писма осъжда поведението на Баварската
Църква и нарежда незабавното освобождаване на Методий. В писмо до Карломан,
сина на крал Людовик Немски, се постановява следното: “Нека бъде позволено на
споменатия по-горе наш брат Методий,
който беше назначен от Апостолическата
катедра, свободно да изпълнява епископските си функции съобразно стария обичай”.

През втората половина на 873 г. Методий
е освободен от епископ Павел Анконски.
След завръщането си във Великоморавия,
въпреки изпитанията и гоненията на немското духовенство, превежда съчиненията
на своя брат от гръцки на старобългарски
език и ги систематизира в 8 книги. С превода на църковно-светския кодекс,наречен
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Номоканон, Методий поставя основите на
Моравското право и спомага за регулирането на светския живот в епархията.

Обкръжен от своите ученици, архиепис-

копът на Панония се отправя към Горния
Йерусалим на 6 април 885 г. като оставя за
свой наследник Горазд (Първи светец на
Словакия). Славянският учител е погребан с почести в главната Моравска Църква
от лявата страна в стената, зад олтара на
Света Богородица с опело на славянски,
латински и гръцки език. В гл. 17 от “Житието на Методий” четем: “Събра се народ
от безчислено множество, хора, които го
изпроводиха със свещи, плачейки за добрия учител и пастир: мъже и жени, малки и големи, богати и бедни, свободни и
роби, вдовици и сираци, чужденци и туземци, недъгави и здрави – всички оплакаха
оногова, който беше всичко за всички, за
да спечели всички”.

Папа Адриан II (в средата с ореол) посреща
Св. св. Кирил и Методий в Рим през 868 г.
Стенопис от XI век в църквата “Сан
Клементе”
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chitanka.info - за непредвиденото в закона
На 22

Генерална Дирекция за Борба с Организираната Престъпност (ГДБОП) унищожава сървъра на сайта Chitanka.info . Сайтът представлява богата онлайн библиотека, включваща
десетки хиляди наши и чужди заглавия, някои от които труднодостъпни или неиздавани от десетилетия, както и разнообразни периодични издания. Акцията е извършена по сигнал на Асоциацията
“Българска книга”, Съюзът на преводачите в България и редица издателски къщи. Обвинителите
настояват за нарушени авторски права, интелектуална собственост, пиратска и престъпна дейност.
След

юни

2010

г

оповестяването на акцията, публичното пространство

–

медии и интернет, гръмна.

Новината
бе съобщена в емисиите на много телевизии и радиа, а в сутрешните блокове на едни от
найголеми телевизии у нас – БНТ, BTV, Нова Телевизия, бяха организирани дебати по въпроса,
като двете страни бяха представяни от блогъри, защитаващи сайта и представители на издателства,
защитаващи затварянето му.
Авторски права – законът за тях се е превърнал в свещена мантра за обществеността напоследък.
Споменава се непрекъснато, като усилено се търси реалното му разбиране и прилагане – какво
всъщност казва Законът за авторското право и сродните му права и по-важното за кого се отнася
той и за кого не.
За да бъде разбран този казус трябва да се обърне внимание на различните аспекти на проблема. Фундаментален е този, свързан със законовата страна или по-скоро с несъответствието на
законите в България с тези, приети в Европа, както и изобщо с настроенията и тенденциите на
нашето съвремие.
Изготвил: Ива Георгиева, Елеонора Пасажова, Стефка Бенишева

С

лучаят Читанка – умален
макет на българската общественост.

Интернет пространството се взриви по-

край този казус, като повечето мнения са в
подкрепа съществуването на Читанката и
подобни сайтове. Ако не всички, то по-голямата част от притежателите на блогове в
интернет пространството писаха или цитираха статии по въпроса, статии изпъл-
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нени с възмущение, създаде се петиция за
спасяването на Читанката, а теми относно
книгоиздаването и специфичния случай
бяха отворени в почти всички форуми, които дори само между другото притежават
секция Литература.
Навсякъде се задават въпросите
•
Е ли chitanka.info библиотека и в такъв смисъл имаща право да разпространява литература безвъзмездно?
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•
Кражба ли е заемането на книга от
познат, и ако физическото заемане не е
кражба, то защо виртуалното е?
•
Незаконна ли е дейността на физическите библиотеки?
•
Не е ли тази акция плод на нечии
накърнение интереси ( определени издателски къщи, спряга се името на Труд) ?
•
До колко законите в България се
спазват, след като такива акции са възможни (в писмо-отговор на случилото се, притежателят на сайта разяснява защо според
него, а и според Закона за авторското право и сродните му права инициативата Читанка е напълно законна, а действията на
ГДБОП – не)

Погледнато мащабно се изправяме пред

въпроса за реалностите – физическата и
виртуалната – може ли да прилагаме правилата на физическата реалност във виртуалната, можем ли да ги сравняваме и да
живеем еднакво и в двете? Защото всъщност реалния акцент падна на това – библиотеката не е физическа, реална, следо-
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вателно не е библиотека, до книгите се
предлага неограничен достъп, какъвто се
предлага и в обикновени библиотеки, но
неизчерпаемостта на електронния формат, носи негативи на книгоиздаването.
Бе направен опит да се постави въпроса
за закона за попълването на библиотечния фонд, според който всяко издателство
трябва да предоставя определен брой копия от своите книги на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методи”. Оказа се,
че този закон вече не е в сила, но тъй като
книжарите и книгоиздателите са „добри
хора” , те правят компромис и продължават да не карат библиотеките да плащат
затова, че предоставят книги свободно.
Подобни изказвания, както и това, че много по-малко хора биха отишли в „реална”
библиотека, отколкото тези, които са посещавали виртуалната такава, навеждат на
мисълта, за това дали подобна акция наистина е проведена, за да възтържествува
справедливостта, за да се промени „манталитета” на българина и за да не изневерява България на Европейските стандарти.
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По-скоро се появява една мисъл между редовете – Библиотеките не са опасни, защото не са посещавани – там ходят четящите,
които са малко, но в сайтове влизат повече
хора, там е „младото поколение”, това за
което се твърди че няма култура на четене,
затова нека му я създадем като затворим и
този вход към литературата.

Хора, защитаващи Читанката, като блогъ-

ра Христо Блажев изтъкнаха, че подобни
сайтове не само не вредят на книгоиздаването, а напротив – стимулират хората да
си купят книги, които иначе не биха. На
тези, както и на повечето аргументи на защитниците на свободното ползване на литература, нямаше реални отговори.

Връзката, която се опитват да ни наложат

защитниците на подобни акции – че когато нещо се предлага безплатно, никой
няма да си го закупи, просто не е реална. В
много от случаите точно тези електронни
копия са причината хората да си закупят
оригинала, като това се отнася не само до
книги, но и до филми и музика – съответно да отидат на кино или да си купят CD.
Нека се спрем на хората, защитаващи закриването на chitanka.info. Веселин Тодоров е председател на асоциация „Българска книга“, г-жа Василка Ванчева е нейн
заместник-председател. Освен това той
ръководи изд. Сиела, а тя е собственик на
ИК „ Емас”. В интервю от миналата година относно проблемите на книжния сектор, Веселин Тодоров изказва очакване
„че новото правителство ще осъзнае важната роля на книгите не само за живота
на всеки един човек, но и за статуса и достойнството на цялата нация.”, запознава
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читателите на в-к Новинар с неизпълнените обещания на държавата за субсидии
по проекти, както и отбелязва факта, че
„държавата ни е на последно място по заделени средства за закупуване на книги.”
Притнеснително е твърдението му че „По
статистика в доста държави от ЕС 60% от
продукцията на издателствата се изкупува
от библиотеките. В България максимумът
е 2%. Ние не можем и да мечтаем за 60%,
но бихме се радвали и на 5%. Иначе казано, по стандарт държавата трябва да дава
24 млн. лева за книги за библиотеките, реално отпуска 4 млн. лв., но засега не дава и
1 млн. лв. Функцията й се свежда единствено до изземване по 10 млн. лева от бранша
всяка година под формата на ДДС.”

Това, че държавата не отпуска достатъч-

но пъри за култура се тръби непрестанно.
Това, че не отпуска пари за книги, за библиотеки, които да закупуват книги също е
ясно . (Най-накрая се разгада проблемът
с библиотечния фонд, за който бе само
споменато в дебатите около Читанката, но
не бе ясно обяснено какви са били преди
и какви са в Европа политиките относно
него.) Но тук следва да си поставим въпроса дали очакванията на обществото спрямо функциите на държавата отговарят на
реалната политика, заявена от правителството, дали тези очаквания са най-рентабилни...
Интересно е мнението, което защитаваше
и г-жа Василка Ванчева в сутрешния блок
на Нова телевизия.
„Това е пътя към цивилизацията. Спазването на закона...Обществен интерес се
формулира от закона..В случая е накърнено правото на създателя на едно произведение да получи възнаграждение за
своя труд.. Има закон, който е съобразен
с европейската практика, с европейското
право...Наистина всеки има право на безплатен достъп до информация и литература....но там е записано много добре кой
го осигурява – не частни лица... Хората

трябва да изискват от държавата да
го осигури (това право на достъп) чрез
библиотеките. Това е записано в документите на UNESCO..”
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Какво значи всъщност правото на достъп
до информация, заявено от Декларацията за правата на човека и по какъв начин
може да го осигури една държава. Всеки
човек е гражданин на своята държава и
като такъв – част от нея. Наложително ли
е държавата да изпълнява своите задължения към поданиците си толкова еднозначно и авторитарно, както се опитва да представи г-жа Ванчева? Не са ли гражданските
инициативи, възникнали в границата на
държавата и съгласно нейните закони,
също проявление на тази държава, не упражняват ли нейните задължения?
Наблюдаваме отзвук от времето на соци-

ализма, един от многото, които до сега
трябваше да са излекувани – а именно, че
държавата може и трябва да контролира,
насочва, развива всичко пряко.
Както за всичко, свързано с култура се появява питането – държавата ли трябва да
поеме на плещите си потдържането на
книжнината? Защо сме граждани, ако не
за да защитаваме, това което ни харесва, за
да полагаме грижи за него, да го правим
достъпно за други граждани...

на се извърши се казва, че сме излезли от
прехода и сме поели пътя към едно здравословно и модерно общество, и всеки
път, когато възникнат подобни мащабни
обществени проблеми – свързани с некомпетентност на управляващи структури,
се заговаря как България май още не е излязла от прехода. Интересно какъв е този
преход, който продължава завинаги и как
очаква който и да било държавата ни да го
напусне, при положение, че гражданите,
чиято промяна в съзнанието се очаква да
бъде движеща машина за прогреса, не са
много по-различни от тези, живели преди
двадесет години – липсва реално познаване на проблемите на страната, структурите в нея и най-важното липсва осъзнаване
на чувството на отговорност за собственото си съществуване на всеки индивид.
Никой не очаква да се превърнем в общество тип американско такова, където найсъщественото право, което е дадено на хората, е правото на инициативност и това е
не просто право, дадено на хартия, а реализирана програма за случване живота на
американските граждани.

При твърдения в подобен дух е време да
поставим въпроса – за една и съща държава ли говорят тези хора – твърдейки, че Тя
трябва да осигурява достъп до култура и
прочее и тези, които разпространяват слухове в медийното пространство, че в България тържествува свободния пазар, че
нашето общество е едно гражданско общество, или е на път да стане такова, и като
цяло живеем в държава, почитаща либерализма във всичките му форми.
Противоречието е огромно, а въпросът
знае ли обществото какво иска, образовано ли е „граждански”, за да избере в каква държава да живее, се набива все повече
на очи. Трябва да си го напомняме постоянно – България от двадесет години НЕ е
социалистическа страна, и по-важното не
е страна с тоталитарен строй, независимо
признат или не. България е в преход. Всеки път, когато някаква позитивна промя- http://nauka.bg -
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Но все пак, време е и в нашето общество
да настъпи просветление, относно това,
докъде се простират възможностите на индивида в рамките на държавата – защото
изказвания от рода на г-жа Ванчева звучат
кощунствено. А ако българското общество
не е готово да поеме грижата само за себе
си, тогава нека се върнем към управление,
при което всички решения се взимат от някой друг.

И за да не бъдем толкова строги към съвременниците ни, може би е добре да разгледаме проблема от малко по-различен ъгъл.
Относно „затварянето” на chitanka.info се
появиха твърдения, че това затваряне е настъпило в стил „лична вражда” - определени издателства са сметнали, че подобно
действие ще им донесе скок в печалбите.
Но този частен случай илюстрира цялото
ни общество – защото щом властимащите
са готови толкова лесно и не съвсем законно да прекратяват подобни инициативи,
може би тук се крие невъзможността да се
реализира истинско, дишащо гражданско
общество у нас – тези, които се очаква да
допуснат съществуването му, просто не
желаят да се откажат от властта си, за да
я предадат на отделния индивид. Май в
България народът прекалено дълго е предавал правата върху волята си на други
– времето на Римската Империя на Цезарите е отдавна отминало, но Цезарите не
искат да си отидат.

С

равнение с налични подобни сайтове.

За разлика от тенденциите у нас, в Евро-

пейския съюз от 2005 година се развива
проекта, наречен “i2010: Дигитални библиотеки”. Той е в съзвучие с европейската
културна политика, целяща да се запазва
богатството на европейското културно
наследство. Дигитализирането на текстове от културно и историческо значение и
предоставянето им за ползване в рамките
на цялата европейска общност, ще осигури по-добра база за образование и прогрес
в сферата на научно-изследователската
дейност. Като член на ЕС България също
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се очаква да се включи в тази инициатива
и да предостави в дигитализиран вариант
част от културното си наследство.

Въпреки това началото и в Европа и в Америка бе поставено трудно. Още при стартирането на проекта books.google, компанията бе осъдена за нарушаване на авторски
права. Това продължава да се случва и до
днес (7 години по-късно) в частни случаи ,
като един от тях засяга пряко нашата държава – скоро се разрази конфликта, относно сканираните български книги, които
компанията искаше да качи онлайн. Но
все пак повечето от книгите в онлайн-библиотеката на Гугъл се показват само частично, единствено до тези, чиито авторски
права са изтекли, или за които има изрично позволение да бъдат качени, има пълен
достъп. Гугъл не е единствения подобен
проект – Проектът Гутенберг , сайтът Гигапедия , други сайтове и лични блогове,
на които са поместени огромен брой книги съществуват в необозрими количества .
Трябва да споменем и тенденцията млади
хора, започващи и учещи се да пишат, да
публикуват творбите си в специални сайтове – някои от които напълно свободни,
други - имащи редакторски екип , както и
на лични блогове, които до голяма степен
представляват нещо средно между личен
дневник и непрекъснато дописвани сборници с произведения . Най-вероятно трябва да положим доста дебела черта между
сайтове, предоставящи произведения на
писатели-любители и на изтъкнати такива, но това убеждение все по-често започва
да отстъпва. Защото тук възниква въпросът издателите ли са тези, които легитимират таланта, а и в съвременния дигитализиращ се свят не е ли нормално и очаквано
литуратурата да се прави и в интернет.
Прекия достъп, бързите и много оценки,
препратките..създават един нов тип писатели, които обаче по нищо не отстъпват
на класиците – те просто живеят в друго
време.
Но това сравнение бе започнато с друга
цел, а именно – защо на едни сайтове се
позволява да съществуват, а на други не?
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Кой е критерият за законност и според
кого този критерий е реален? Да Гугъл са
съдени многократно, но съдени, а не затваряни без предупреждение (разбира се не
искаме да сравняваме Читанката с проект
от мащабите на Гугъл), много други сайтове съществуват и срещу тях се е навдигало
недоволство, но едно е молба за изтегляне
на дадени произведения от сайта, а друго
мерките на българските антимафиоти. Освен това, докато Читанка е иззета и затворена (или поне е направен опит за това),
други наши сайтове като Slovo, Liternet и
SFBG са непокътнати. Дали твърдението
на сайта на Словото, че са Сдружение с
идеална цел ги спасява, или участието им
и спечелването на конкурси за „Български
сайт“? По смисъла на спечелените конкурси Словото е идентифицирано като „Информационен сайт“ и „Онлайн библиотека“ – значи понятието онлайн библиотека
съществува. Защо обаче този статут не се
признава на chitanka.info? Абсурдът се набива на очи и единственото, което можем
да направим е да съжаляваме не само че
Рей Бредбъри не е тук, но и че Камю си е
отишъл.

Все пак с оглед „моралния” елемент от спо-

ра, който така често бе изтъкван, трябва да
се спрем на притеснителната реплика от
страна на преводача Веселин Радков, в сутрешния блок на bTV, според когото причината да не се преиздават книги у нас, е
наличието на подобни
виртуални библиотеки. Оставяме на страна търгуването на тази
позиция като „морална
гледна точка”, защото
няма никакъв морален
проблем тук, само чисто финансов и правов.
Да се докаже твърдението на г-н Радков е невъзможно, да се опровергае също, най-вече
поради естеството на
предаване на информация по електронен път.
Спорът дали това пре-
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даване повишава или понижава търсенето
на същите екземпляри на хартиен носител
е спор, воден навсякъде по света, на който
засега няма еднозначен отговор. Ето тук
ще трябва да намесим реално етичната
страна. Във време на дигитализация пред
всички стои въпросът кой е правилният
път, по който да се поеме – тоталният контрол над личната собственост и забраната
за преотстъпването й на други лица или
осигуряването на истински свободен достъп, път който изглежда засега се следва в
Европа.
В същия дух на вървене към прогрес и нововъведения, е добре да споменем накрая
и навсякъде изтъкваните предимства на
електронните книги.
•
Удобство за читателя, в сравнение
със заемането от физически библиотеки –
спестява се време, всяка книга е достъпна
винаги, като освен това не присъства проблема с амортизацията й (който е неизменен при физическите копия), читателят се
радва на по-голямо разнообразие от книги
–текстове, издания, преводи...
•
Осигуряват достъп до литература
на незрящи хора.
•
Електронните книги могат да бъдат купувани и четени с помощта на електронни четци, които набират все по-голяма популярност (iPad) в който случай не
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може да се говори за погазване на каквито
и да било права – просто закупуването се
извършва по различен начин.

Н

ормативната страна.

Едва ли случаят с Читанка би се радвал на

такава медийна слава, ако драматичният
елемент отсъстваше. Мъжката намесата
на органите на реда от ГДБОП доста рязко увеличава интереса около скандалния
случай. Тържествената сцена на изтръгването на сървъра на сайта налага усещане
за тоталната престъпност на деиствията
на Читанка. За органите на реда вината е
безусловно установена. По думите на МВР
преди достигането на тази драматична
развръзка по случая Читанка е работено
около година. Според създателя на сайтът
– Борислав Манолов прясно случилите се
събитията изглеждат малко по различно.
Първоначално той не е запознат с отнемането на сървъра и се налага сам да издирва
службите на ГДБОП, за да получи необходимата информация. Самият Борислав
Манолов е подведен като свидетел по досъдебното производство и като такъв дава
показания, но не е обвиняем по делото.
Той отбелязва, че в началото дори имало
неяснота около собствеността на Читанка.
Появява се и проблема, дали е адекватна
намесат на ГДБОП и не е ли съдът първата
инстанция, към която обвинителите е необходимо да се обърнат тоест следва издателствата първо да заведат дела в съда, да
си докажат претенциите за притежавани
права, да се докажат обвиненията за нарушения и оказани вреди, да се изчака съдебното решение и след това да се вземат
нужните мерки.
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Тук е моментът да се изясни въпроса с авторските права, в неяснотата на който сякаш се корени целия проблем.
Право на възнаграждение при отдаване
под наем или в заем
(2) За даване в заем на произведения или екземпляри от носители, които ги съдържат,
авторите им имат право на възнаграждение,
дължимо от лицето, което ги дава в заем.
(4) Алинея 2 не се прилага при даване в заем
от държавни и общински културни организации, осъществяващи дейност на библиотеки,
училищни, университетски и читалищни
библиотеки.
Глава пета.
СВОБОДНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от
01.01.2003 г.) (1) Без съгласието на носителя
на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо:
9. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от
10.01.2006 г.) възпроизвеждането на вече публикувани произведения от общодостъпни библиотеки, учебни или други образователни заведения, музеи и архивни учреждения, с учебна
цел или с цел съхраняване на произведението,
ако това не служи за търговски цели;
Допълнителни разпоредби
§ 2. По смисъла на този закон:
3. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от
05.05.2000 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила
от 01.01.2003 г.) „възпроизвеждане на произведение“ е прякото или непрякото размножаване в един или повече екземпляри на произведението или на част от него, по какъвто и да е
начин и под каквато и да е форма, постоянна
или временна, включително запаметяването
му под цифрова форма в електронен носител

Цитирането на всички касаещи случая

точки бе наложително – в много сайтове,
блогове, дори при дебатите в медиите,
бяха посочвани части от закона, не винаги пълния, и много рядко изменението,
обясняващо какво всъщност значи „възпроизвеждане на произведение”. Точно то
обаче, се оказва ключово за проблема – на
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него се позовава и притежателят на сайта, в твърдението си, че няма нищо нелегално в chitanka.info. Най-вероятно дори
тази точка може да бъде тълкувана, като
се каже, че въпреки позволението за запаметяване, не е дадено ясно позволение за
разпространение. Като всеки закон, още
повече като всеки закон в България, и този
за да бъде разбран и следван правилно, е
нужна намесата на юристи, които да дадат
адекватно и компетентно обяснение. Но
още нещо дразни желаещия да се запознае с нормативната страна на случая – за
електронни библиотеки не се говори никъде в законите – нито в този за авторските
права, нито в този за обществените библиотеки. А това, колкото и да изглежда маловажно, не е, защото законът може да бъде
тълкуван, можем да твърдим, че в точките,
говорещи за запаметяване и предаване на
различни видове информация и произведения по цифров път, се съдържа всичко,
което ни е необходимо за легитимирането
на една онлайн библиотека, но това реално не е така. Двете понятия трябва да бъдат
свързани ( цифрофизиране и запазване на
произведения и свободното им отдаване
за ползване тип библиотечно), за онлайн
библиотеките трябва да бъдат проведени реални дебати, както публични, така
и специализирани и да бъде установено
ясно в закона тяхното положение.
Проблемът в настоящия спор, обаче не
се крие тук по простата причина, че защитаващите акцията на ГДБОП дори не
се позоваваха на тази част от закона – тя
бе прескачана, премълчавана. Истината
е, че въпреки цялото внимание, отделено
на случая в медийното пространство, това
внимание не беше достатъчно компетентно. Случаят Читанка остана в сферата на
скандала и макар от страна на защитниците да бяха правени опити за позоваване на
закона, те не бяха съвсем добре обосновани, а липсата на ответно мнение, на компетентно такова, говори не само за евентуалните правови нарушения извършени от
подателите на сигнала и от ГДБОП, но и
за неграмотността във воденето на обществен дебат.

- http://nauka.bg -

В

место заключение

Вместо заключение ни се струва адекватно

да посочим едно произведение, често появяващо се във връзка с разглеждания случай. Произведение от един тип, който не
спира да учудва човечеството – произведение написано по проблем, който е изглеждал в света на фантазията, или поне на далечната възможност при написването му,
но превърнал се в много близък до реалността след време. Става въпрос за произведението на Ричард Столман – Правото
да четеш. В стила на цялата работа, а и на
самия проблем, няма да го копираме, а ще
дадем линк, към текстът му на български
език във виртуалното пространство.
http://www.gnu.org/philosophy/right-toread.bg.html
Използвани източници
•

http://chitanka.info/operation-mindcrime.html
•
Закон за авторското право и сродните му права - http://lex.bg/laws/ldoc/2133094401
•
Закон за обществените библиотеки - http://lex.
bg/bg/laws/ldoc/2135636021
•
Интервю с Веселин Тодоров – http://www.
novinar.net/news/veselin-todorov-malkite-izdatelstva-shtezaginat_MzA1MTsyNA==.html
•
Интервю с г-жа Василка Ванчева от 06.10.2009г
- http://www.radioplovdiv.bg/index2.php?content=intervie
w&id=173Дебат по въпроса в сутрешния блок на БНТ
от 25.06.2010г http://vbox7.com/play:9537bcd9
•
Разговор в сутрешния блок на BTV от 25.06.2010
http://www.btv.bg/shows/tazi-sutrin/razgovori-gosti/
story/1205747423-Zashto_arestuvaha_sayta_chitankainfo.
html
•
Дебат по въпроса в сутрешния блок на Нова телевизия от 24.06.2010 г http://vbox7.com/play:e8675e42
•
http://www.lib.bg/index.php?option=com_content
&task=view&id=216&Itemid=118
•
http://ec.europa.eu/information_society/activities/
digital_libraries/background/index_en.htm
•
Една от статиите – отговори по случая Читанка - http://www.gatchev.info/blog/?p=294
•
Comission recommendation on the digitisation
and online accessibility of cultural material and digital
preservation
http://ec.europa.eu/information_society/
activities/digital_libraries/doc/recommendation/comm_
recomm/en.pdf
•
http://www.unesco.org/new/en/unesco/
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Нашият избор – българският език!
(Версия на диалога между културите)
Обменът

на думи, на мисли

е научно знание!

–

това е обмен на мощен заряд от енергия.

Това

вече

В. Тихоплав, Т. Тихоплав
Розалия Александрова, Медицински университет – гр. Пловдив

Р

азговорът между културите започва
с познаването и любовта към родния
език.
Вече се знае, че човешкото слово представлява вибрация, енергийна и информационна вълна, която обхваща мигновено цялото пространство на Вселената. А
писмените знаци и звуковете на човешката реч са само видимата, компенсаторна¹
част на човешкото общуване.²

Словото е звуковият или писмен код за

изява на енергийното и информационно общуване между нас.³ Положителните
мисли и думи са носители съответно на
положителна енергия и информация. Отрицателните – на отрицателна. Това единство между думи и вид (положителна или
отрицателна) енергия и информация, които те пренасят, е заложено в нас самите
още от утробата. Т.е. градивната (с малки
изключения - разрушителна) сила на нашето физическо тяло е нашият роден език.
Чрез думите, информацията, която постоянно получаваме и отдаваме, ние живеем,
творим. Развиваме се.

От друга страна е известно, че „в осно-

вата си граматиките на всички езици са
универсални” – според Ноам Чомски. На
езика на науката информациология това
означава, че вибрациите на словесната

- http://nauka.bg -

енергия и информация на всички човешки езици са в резонанс. Привличат се първично. Или - истинският разговор между
културите започва тогава, когато се прозре
и приеме реално съществуващата близост
– още повече – първично единство между
всички човешки езици. И тяхната равнопоставеност.

Когато преди няколко години един поли-

тик от България, чието име историята ще
забрави, предложи да пишем българските
думи на латиница, повечето от нас усетиха, че става нещо нередно. Едно голямо
зло, което протяга безмилостната си хватка към нашето съкровено „Аз”. Веднага
във видимото и невидимото пространство
тръгна вълна от недоволство от безпардонното лекомислие на тези, които сме избрали за наши водачи. Хората се питаха
докъде ли е способна да стигне наглостта
им в започналия процес на всеобща дебългаризация.

Имат ли реално основание онези, които
виждат в изместването на езика ни от чужди езици дори във всекидневното общуване основателна причина за тревога. Макар
в конкретния случай да ставало въпрос уж
само за буквите. Но все отнякъде се започва, нали!
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И тогава нека се запитаме:

Тук ще се опитаме да обясним този фено-

Напразно ли Паисий се е провикнал: „О,
неразумни и юроде! Поради что се срамиш да се наречеш болгарин?”
Излишни ли са усилията за възстановяването на държавността ни, увенчана и белязана с развитието на новобългарския език!
Или може би проникновеното познание
на нашата същност в стихотворението на
Иван Вазов „Българският език” е просто
френетичен възглас в празното пространство!

мен, като погледнем на българския език
като на един от езиците на човешката цивилизация.

Да или не? Защо?

Българският език е в основата на нашата

Основателната причина да защитаваме
нашия роден български език се крие в познаването на неговата първична същност.
Не е достатъчно да се гордеем с езика на
дедите ни и нашата историческа държавност.

Не е достатъчно да пишем и говорим официално и неофициално в страната си на
български език.
Не е достатъчно да защитаваме българ-

ския език от неговите хулители и поругатели. Да заклеймяваме осквернителите му.
В крак с времето сме длъжни да научим
простата и ясна житейска и научна истина: езикът – това сме самите ние, нашата
невидима и видима същност. Нашата невидима и видима сила за оцеляване, за бъдеще в пространството на човешката цивилизация.

Езикът – това сме самите ние.

Това не е текст от националистически плакат. А научен извод, основан на постиженията както на модерната физика, така и
на модерната философия, психология,
математика, медицина, лингвистика и т.н.
Означава, че ние съществуваме духовно и
физически и постоянно в едно многолико
енерго-информационно поле, което ни
влияе и на което ние влияем, и чрез което
осъществяваме своя житейски път с мисли
и емоции, които изразяваме чрез думи, изречения, свързан текст. Или просто чрез
логически и емоционални мисловни транзакции.

- http://nauka.bg -

Като казваме, че българският език е един

от езиците на последната човешка цивилизация, ние не се опитваме да го сравняваме, приравняваме или подравняваме с
друг език или с други езици. А да го погледнем като уникалния човешки белег на
една земна цивилизация.

национална матрица. В историята на света
има много основни езици, които са заложени в матрицата на съответната нация.

Що е национална матрица?

Това е невидимото поле на съзнанието на
един народ. Но тя е и основа за видимите външни белези: на езика, литературата,
бита, културата, територията и т.н.

Последните теории и изследвания доказаха съществуването на съзнанието като невидимо фино материално поле. Учените
А. Акимов, В. Волченко и Г. Дулнев твърдят, че „физическият носител на съзнанието са торсионните полета.” (8, 154 с.)
Националното съзнание като част от съзнанието на човечеството и оттам – на
Вселената - носи всички характеристики
на човешкото съзнание. То представлява
сбор, но не механичен, а духовен, от съставляващите го личности, материална и
духовна среда, култура, бит, които имат
и историческо измерение, защото се развиват. То се проявява с идеята, която го е
предизвикала и която условно е наречена
предначертание. По смисъла на физичните закони предначертанието е предварителната идея или план за развитие на матрицата. Или – тя, идеята на създаването, е
самата матрица.
Националният език е най-важният физически носител на съзнанието на един
народ, по който се строят материалните
обекти. Той притежава сила и устойчи-
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вост, които се доказват извън времето и
конкретното географско пространство.
Той е в постоянен резонанс (привличане)
с нашето положително развитие. „Всяка
дума, всеки звук, произнасян от нас, всяка
мисъл, излъчвана от нас, изкривяват физическия вакуум около нас и създават торсионни полета. Тези полета могат да бъдат
с дясно или ляво въртене (в зависимост от
мисълта или думата) и въздействието им
върху всеки друг човек, а и върху нас самите може да бъде (съответно –бел. моя)
положително или отрицателно.”(6, 109 с.)
Уникалното съчетание между торсионните полета на думите и мислите ни с нашите положителни емоции е гаранция за
устойчивостта и силата на националната
матрица. Нейната основа и предварителен
план е националното съзнание. „Съзнанието във финия свят представлява солитон,
носещ голям обем от информация.”

Следователно, когато характеризираме

себе си, своето българско „Аз” – ние говорим и мислим за неговата основа – нашия
български език като видимо и невидимо
пространство и фино материално поле.
Според теорията за резонанса още при
зачеването ни, в зародиш, е заложена градивната сила именно на българското слово, на българската музика и танци, на българската природа.

Затова духовната храна за нас е нашето
родно слово, с което мислим и чувстваме,
назоваваме всичко около себе си и в себе
си. Дълбочината на една дума се измерва
от физичния резонанс до историческия и
съвременен код. Всеки звук, смислово съчетание от звукове, думи или текст на български език за нас е храна за финоматериалните ни тела. А това означава и чисто
физическа устойчивост на телата ни. След
нашата физическа смърт финоматериалните тела се съхраняват и информационният пакет на нашето действие и взаимодействие с националната матрица остава.
Това е така, защото човешката душа е безсмъртна според най-новите изследвания,
а всяко нейно превъплъщение на Земята я
свързва с невидимите връзки на преодоле- http://nauka.bg -

ния опит в дадена национална матрица.º
Националната матрица се изявява както
чрез външни (видими) белези като език,
литература, изкуство, религия, политика, образование, право, територия и т.н.,
също така и чрез невидимата спойка - (вътрешни) връзки (взаимодействащите си
торсионни полета) на отделните външни
белези и личностите, които са техни носители, т.е. цялата нация. Това са личностите от миналото, настоящето и бъдещето
ни тук, в България, както и навсякъде по
света. Някои учени, за които емоцията¹º е
забранено удоволствие, смятат вълнението за съдбата на българския език прекалено, дори излишно, прикачват му епитета „националистическо”. Такива хора
не разбират какво означава ”вътрешната
подвижност” на националната матрица
и обединителната и оплождаща роля на
родния език в този процес. Нека се опитаме да разтълкуваме понятието „вътрешна
подвижност”. В един процес на приемане и отдаване на енергия и информация,
подвижността е самият процес, движението. То е сбор от процеси, които се наблюдават постоянно и регистрират от всички
нас и на които реагираме: нашите мисли
и чувства, нашите лични, групови контакти, нашите общи вълнения, надежди
и мечти и всичко материално, свързано с
дотук изброените обекти. Невинаги тези
процеси излизат наяве, на повърхността,
т.е. в медийното пространство, но понякога става и това. Нека се запитаме защо
от предаванията на телевизиите, най-гледаемо беше напоследък предаването „Българите” на Пламен Петков, което седмици
наред обединяваше интереса на различни
по възраст, образование и професия хора
и което предизвика и у младите българи
доста сериозен отклик. Този интерес, откъдето и да го погледнеш, говори за едно:
„вътрешната подвижност” е преди всичко
положителна подвижност и не означава
само отхвърляне, а и приемане на факти и
процеси от нашето общество, когато те са
в резонанс с нашия път напред. Друг факт:
мнозина виждат в емиграцията на българските младежи в развити икономически
страни гибелни за обществото ни симптоми. Но кои остават в България? Това са
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фактически по-устойчивите, по-дълбоко свързаните с националната матрица и
нейната съдба. Второ, тези, които са напуснали територията на родината – дори
и с лоши чувства, пак си остават част от
националната матрица. „Подвижна” част,
макар в тази подвижност да не се съдържат
винаги само положителни характеристики.

Ако се замислим за видимата „външна”

устойчивост на националната ни матрица в най-близък, медиен план, това е отпорът срещу развихрилото се безнаказано
съсипване на българското слово, най-вече - от политическата класа, оскотяла от
надлъгване и преяждане с материални
блага и чуждопоклонничество. Но другата, невидимата част, е свързана с нашето
лично достойнство и самоуважение, което
при контакт с други култури, преминава
естествено в уважение към себеподобния.
Така се оцелява – в личностен, национален и човешки план – с националния език.
Той конкретизира изкристализиралата
национална самобитност и мъдрост в истинска сила за настоящето и бъдещето.
Точно усещането за вътрешната подвижност на националната ни матрица днес ни
кара да представим този наглед необичаен подход към темата за глобализиращия
се свят. Глобализация – да. Но духовна! А
не – обезличаваща. Унищожителна. Лицемерно-икономическа. Имперска. За човечеството това е спираловидно повторение
на преживян, изстрадан и все повече осъзнаван път.

В българската национална матрица са
кодирани историческият път на нашето
преселение в тази земя. За някого това е
най-важният обединителен признак. Наблюдават се външните белези, един от
които е този на общата територия. Но все
още малцина, като Петър Дънов, си дават
сметка за главния вътрешен обединителен
признак – нашата българска мисия на Земята. В общия път за оцеляването на човешката цивилизация. По пътя, който сме
извървели и ще извървим. Тези думи не
претендират да са силни, нито патетични,
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а отразяват реалното ни вглеждане, вникване в ролята на националната ни матрица, както и на всяка национална матрица
от земната цивилизация.¹¹
Всички национални матрици са обединени в матрицата на човешката цивилизация и всяка изпълнява своето конкретно
предназначение в сътрудничество с останалите мисии от земния пъзел. И във всяка
от тях езикът играе същата водеща роля
както българският за нас. Във Вселената
нищо не е изолирано. Или самотно. Или
безсмислено. Всичко е обхванато от стройна функционална система, в която всеки
отделен елемент носи съдържателно за
системата присъствие.¹² Има йерархична
последователност на системите, подсистемите и всяка една влияе по един или друг
начин на тези под нея и на тези над нея,
като „отгоре надолу въздействието може
да се разпространява по-лесно, отколкото
отдолу нагоре.” (9, 129 с.) Системите се развиват. Основен закон. Безплодното загива.
Остава само онова, което живее и в миналото, и в бъдещето.

Когато говорим за диалог между култури-

те, трябва да имаме предвид следното: материалната и духовната култура не са две
различни неща, само две различни нива
на проявление на духовността. Т.е. те са
едно цяло, проявено по различен начин.
Както и в езиковите семейства, които осъществяват диалог на ниво праматрица. Затова няма пречки за общуване, например
между славяните, освен ако тези пречки не
са вторично и целенасочено привнесени:
чрез политика, икономика, външни културни прояви. Щом една идея съществува
- тя е реална.¹³ Невидимото поле е нейната сила и основа за бъдещо развитие.
Важна е идеята на общуването.(10) Ако
идеята е отрицателна, тя няма да породи
положителни последици. И в един момент
ще отпадне. Пример за това е конкурсът
на Евровизия, който е опорочен в самото
начало по две причини. Всички песни се
пеят само на английски език. След като
пеят на чужд език, повечето от участниците не могат да изявят истинското си богатство, своето ”аз” чрез своя роден език. Има
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и друга причина: конкурсното начало. То
насила, чрез критериите си, каквито и да
са те – уеднаквява неповторимостта на всеки певец, а оттам и на всяка нация. Както се аргументират организаторите – по
обективни, т.е. - на определена обществена група - критерии. Това значи, че идеята
не е духовният (информационният) обмен, диалогът, а – подчинението. Остава,
както винаги в такива случаи, да действа
невидимият план на тези събития, (1) който единствен може да прехвърли отрицателната бариера на човешките деяния и да
сътвори положителни резултати.
17-18 години след опитите да бъдем обезличени в езиково и културно отношение,
ние знаем, че сме обречени да успеем. Това
се твърди не само от нашите достойни българи (Петър Дънов, баба Ванга, Слава Севрюкова и др.). Нашето национално семе
неслучайно е оплодено от един съдържателен, духовно извисен и достоен древен
език. От една многостранна култура. И от
гъвкава народопсихология. От личности,
които се развиват и доказват талантите и
добротата си. Въпреки хули, несгоди и натрапени етикети. Нашият глас чрез нашия
език дава своята сила в развитието на общочовешката матрица. И това ще бъде до
момента, в който се върнем като индивиди
до първоначалната система на комуникация – на универсалния и безусловен език
на любовта и сътрудничеството.

Грешат онези, които смятат английския

език за езика на бъдещето на човешката
цивилизация. Въпреки разпространението на интернет предимно на английски
език или може би благодарение на този
факт. Не може езикът на развитието да
бъде език на незачитането и на духовната агресия. Всеки език е част от структурно ниво – в системата на човешките езици
и във Вселената. Той също е подчинен на
законите на йерархията, валидни за всяка
система, и неговото място е да бъде един от
елементите. В противен случай системата
е застрашена и действа законът за опазване на целостта на системата, която регулира дисхармоничното развитие. Страхувам
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се, че жалките опити да бъде наложен със
сила този иначе комуникативен език - ще
доведе до обратния ефект. Както е станало с всичко онова, което по някакъв начин
е застрашило развитието на човешката
цивилизация от незапомнени времена до
днес. Същото се отнася и до други, по-малко мащабни, но в подобен „духовен” план
прояви на езикова агресия.

Но миналото ни учи, а бъдещето знае.

Ние го строим. Това е нашата участ. Да бъдем стражи на миналото и настоящето и
да съхраним бъдещето. Да опазим собствения си уникален език.
И нека пребъде българският език!

¹ - „Анализът на описанието на живота на атлантите, направен от д-ра на мед. науки Е. М. Каструбин,
позволява да се стигне до извода, че те са били „цивилизация на дясното полукълбо”, за която е било характерно, че интуицията е един от начините на познание.
Общуването се е осъществявало с предаване на образи,
езикът отсъствал.... цивилизацията, предшестваща
нашата, след като е била лишена от възможностите
на атлантите, е могла да оцелее благодарение на езика
и съзнанието. Това е компенсационен дар на природата,
който обезпечава оцеляването на човечеството: ние сме
класическа „цивилизация на лявото полукълбо”, нашият разум създава езика и културата...” (6, 106 с.);
² - „Всички живи същества от момента на раждането
си и до края на земното си съществуване се намират в
информационно поле, което им въздейства постоянно,
непрекъснато. Животът на Земята би бил невъзможен,
ако живите същества не улавяха информацията, която
постъпва от обкръжаващата ги среда, ако не умееха да
я преработват и да я обменят с други живи същества.”
(6, 99 с.);
³ - „Думите са в основата на всичко, което постоянно
възпроизвеждаме в живота си.” (6, 109 с.)
 - „Както установява съвременната наука, цялостното торсионно поле на човека има дясно въртене, а торсионно поле с ляво въртене може да има един на няколко
милиона. Човек има възможност да влияе върху своето
торсионно поле.” (6, 112 с.) Това значи, че човек се ражда
с положително енерго-информационно поле;
 - „Американският езиковед Н. Чомски, основоположник на теорията на формалните езици, като раздел
от математическата логика, в своя работа показва, че
всички езици са с общ корен, а граматиките им в основата си са универсални… Същината на езика е универсална за всички хора.”(9, 121с.);
 - „Солитон – това е отделна вълна или по-широко, вълнова структура (вълнов пакет), чиято външна устойчивост е обусловена от вътрешната му подвижност.
Движейки се като цяло, солитонът се съпротивлява на
разрушението, пулсира, „диша”; взаимодейства с об-
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кръжаващата го среда;” (8, 155 с.);
 - Според Ст. Гроф, основоположник на перинаталната психология: „Основните програми на психичната
дейност на човека през бъдещия му живот във физическия свят се залагат в периода на вътрешноутробно
съзряване на плода и особено от 5 до 9 месец на бременността и в процеса на раждане” (6, 121-122 с.);
º - „Именно теоретичната физика ни показа, че след
смъртта на тялото нашата личност, нашето ”аз” не
умира, а съществува в други, съвършено нови условия”.
„Натрупаните доказателства за безсмъртието на нашата Душа се оказаха толкова много…” (8,160-161с);
¹º - „Астралното тяло представлява по своята същност вихри и потоци на по-фина енергетична субстанция, отколкото тази, от която се състои етерното
тяло; всички емоции са само различни състояния на
астралното тяло, различаващи се по характера на вибрациите и свързаната с това цветова гама”. (8, 134
с.) При четене на молитви, са измерени аурите на четящите. Когато се чете с чувство, резултатите показват плътна и стабилна аура, защитен слой срещу
отрицателни влияния. „Учените стигат до извода:
”…възприятието се състои не в пасивни реакции, а в
активни творчески транзакции”. (9, 103 с.);
¹¹ - Петър Дънов казва по този повод в една от беседите
си, че да си българин означава да си човек, който се научава да устоява в изпитанията. А духовните лидери
от неговия ранг насочват и „захранват” с идеите си
развитието не само на националната матрица, но - и
на цялото човечество. Ненапразно А. Айнщайн е казал:
„Пред мене се прекланя целият свят. А аз се прекланям
пред Петър Дънов.” (3);
¹² - „…всичко в мирозданието, като се започне от клетъчните структури и се стигне до големите космически системи, се гради по общ принцип. Учените го наричат принцип на организацията на функционалните
системи. … Функционалните системи могат да имат
различни равнища на организираност: на клетката, на
индивидуалния орган, на биологичния организъм като
системна единица, на групата организми, на нацията
и етноса, на човечеството, на космическото съзнание…
Структурата на всяко равнище съществува за сметка
на резонансната синхронизация на елементите, т.е. за сметка на обмена на информация.” (9, 127.131 с.);
¹³ - „Всяка дума и всеки звук, произнасяни от нас, всяка
мисъл, излъчвана от нас, изкривяват физическия вакуум около нас и създават торсионни полета. Тези полета
могат да бъдат с дясно или ляво въртене (в зависимост
от мисълта или от думата) и въздействието им върху всеки друг човек, а и върху нас самите може да бъде
съответно положително или отрицателно.”(6, 109 с.)
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СВИДЕТЕЛСТВА ЗА НАЧАЛОТО НА КОРАБОСТРОЕНЕТО И КОРАБОПЛАВАНЕТО
най-големите древни кораби

Н

ай-старото доказателство за
съществуването на мореплаването — излизането в открито
море, когато земята се изгубва
от погледа и потъва зад хоризонта, е било
намерено през 1967 г. в пещерата Франхти
по крайбрежието на Арголидския залив
в югоизточната част на полуостров Пелопонес (Гърция). Тук в слоеве от средата
на VII хилядолетие пр. Хр архитектите
попаднали на обсидиан — вулканичен
минерал, който се среща само на остров
Милес в Егейско море, на 65 мили от пещерата! Най-вероятно то е било докарано по
море. И доколкото милоският обсидиан с
неговия типичен бисерен блясък се среща
и в повечето следващи (по-горни) слоеве,
може да се смята, че такъв товар е бил нееднократно превозван по море. В каменната
ера от обсидиан са правели секири, остриета на копия, ножове и други инструмен-
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ти. Отломък от този материал е по-остър
от използвания в наши дни хирургически
стоманен скалпел. Образно казано, обсидианът е бил основният «метал» на онези
далечни времена.

Още едно доказателство за наличието на

плавателни съдове у обитателите на пещерата, арголидите, са останките от големи
кости, вероятно на риба-тон.

Както виждаме, морското корабостроене

датира от средата на мезолита (средната
епоха от каменната ера), т. е. 3,5 хиляди години преди появата на писмените знаци
и 4,5 хиляди години преди построяването
на египетските пирамиди.

Възниква въпросът: какъв е бил първооб-

разът на плавателния съд при пещерния
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човек? Трудно е да се отговори. За съжаление свидетелства от онези времена не
са открити. Може би това са били кожени
лодки, същити от животински кожи (преди мезолита, както е известно, с такива
лодки са плавали рибарите от Англия до
бреговете на Шотландия) или може би
лодки, свързани от тръстика. На островче
близо до о. Крит и на един от Арголидските острови учените са намерили изображения на тръстикови лодки върху пръстени
от времето на минойската цивилизация
(III — II хилядолетия пр. Хр). Тогава още
не се строяли еднодръвки, тъй като шлифованите брадви и теслата, необходими за
издълбаването на дървесния ствол след обгарянето на сърцевината, са открити едва
в неолитните пластове.

Първият писмен документ на корабоплаването е «по-млад» от първата находка
почти с 5000 години. Той е фиксиран върху камък по нареждане на египетския фараон Снофру — 2900 г. пр. Хр.
Първата писмена инструкция за построяване на кораб е от втората половина на
IV хилядолетие пр. Хр., намерена е при
разкопките на Ур — града държава на
древните шумери (южната част на днешния Ирак). Тя е била съставена през 3400
г. пр. Хр. Първото писмено ръководство за
товарене и поддържане на кораба датира
от 2500 г. пр. Хр.
Интересното е, че когато човекът навля-

зъл в морето, той вече бил преминал от
лова към земеделието и развъждането на
животни. Та нали земеделието съществува
отпреди повече от 9000 години, а отглеждането на едрия рогат добитък — от 8500
години.

Най-стари преки доказателства за строеж
на кораби са намерените в Дания, в селището Магле Мьоз, и в Англия, в селището
Стар Кар, части от гребла, чиято възраст
е доста внушителна — почти 10 000 години! На територията на древнонубийската
страна Куш (северната част на днешен Судан) е намерена древна рисунка на плавателен съд, а в Холандия, край Песе — ос- http://nauka.bg -

танки от еднодръвка, издълбана през VI
хилядолетие пр. Хр. И така, още от незапомнени времена, когато не е притежавал
не само медни или железни оръдия на труда, но и каменни — брадви, длета, игли, —
и не е строял градове, мезолйтният човек е
започнал своите пътешествия по море.
Най-старият от стигналите до нас наборни кораби (кораби, чийто корпус се състои
от дъсчена обшивка и вътрешен скелет —
набор) е откритият през 1952 г. кораб в
южната част на Хеопсовата пирамида в
Египет. Възрастта му е почти 2500 години!
Корабът бил отново сглобен и от 1982 година е изложен за показ в специален музей
близо до пирамидата. Това е сърповиден
плавателен съд с водоизместване около
40 т, дължина 43,4 м и ширина 5,9 м. Той
има шест двойки гребла, дълги 8,7 м, и две
кормилни гребла на кърмата, дълги 6,8 м.
В средната част на кораба се намира надстройката или т. нар. навес с дължина 9,1
м и ширина 4,2 м откъм носа и 2,7 м при
кърмата.

Частите на кораба, всичко 1224 на брой, са

били направени , главно от ливански кедър. Дъските от обшивката с дължина до
22,7 м и дебелина 12 — 14 см се съединявали по краищата чрез дървени сглобки,
а по жлебовете — с клинове. Всеки жлеб
от обшивката бил уплътнен от вътрешната страна с канална рейка. Корабът е
речен, плоскодънен, с кована конструкция, а най-голямата изненада за специалистите се оказаха 67-те напречни дънни
греди (флорите) и централната надлъжна
греда, положена върху опорите, през които преминават бимсите. Върху тях с закрепена палубната обшивка, която освен
това се подпира и от два надлъжни пръта
и бордови стрингери. Това било още едно
свидетелство за широкото развитие на корабостроенето в Египет и за неговите утвърдени традиции. . .

Не може да не споменем и т. нар. кирен-

ски кораб от IV в. пр. Хр. Този гръцки търговски ветроходен кораб с водоизместване
14 т, дължина 14,3 м, ширина 4 м и газене
1,2 м бил намерен до град Кирения на о.
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Кипър на дълбочина 27 м. Радиовъглеродният анализ показа, че в момента на катастрофата корабът е бил на около 80 години
и са му били правени три основни ремонта. Интерес представляват асиметричните му обводи — левият борд бил по-заоблен от десния. Главната
роля за неговата якост
все още се падала на обшивката, а не на набора.
Корабът бил изваден от
дъното и реставриран.

ВЕЛИКАНИ НА ДРЕВНОСТТА

П

ървото споменаване за създаден от корабостроителите гигант е от времето
на египетската царица Хатшепсут, която
разгърнала широко строителство на хра-

Приблизително преди

4500 години край гръцкия остров Докос жертва на крушение станал
кораб, натоварен с амфори. Това бил морски
съд от началото на
бронзовия период. Намерен е през 1975 г.

По-нататъшна важна стъпка в развити-

ето на корабостроенето бил преходът от
загребващия прът към греблата. Поставяйки пръта върху планшира, човекът
създал греблото лост или по-просто казано — греблото. Намаляло и необходимото мускулно усилие, което веднага било
признато за твърде изгодно. Кога течно
фактически било използвано за пръв път
греблото, засега не е известно. Установено
е, че на барелефите в египетските монументи от периода 2800 — 2000 г. пр. Хр. са
изобразени кораби с 40 гребла.

И така, греблото се използва вече десет

хиляди години, затова с по-голяма или помалка точност може да се твърди, че времето, по което е бил създаден първообразът
на кораба, потъва още по-дълбоко в хилядолетията. Това било и първото в историята на човечеството транспортно средство!
Нали според историците първият сухопътен транспорт — влачилото (първообразът
на шейните или нартите) — се е появил
едва някъде към средата на VIII в. Хр.
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мове и изпратила експедиция по Червено
море до древния Пунт. Според барелефа
в храма Дейр ел Бахри по нейна заповед
строителите на Инен създали през 1500 година пр. Хр. транспортен кораб с дължина
63 м, ширина 21 м, височина на борда 6 м
и газене 2 м. Корабът бил предназначен
да превози по Нил два 350-тонни гранитни обелиска с дължина 29 м от скалите на
Асуан до свещения град Тива (днешния
Луксор).

Водоизместването на този кораб достига-

ло 1500 т. Дънните стрингери били съставени от дебелостенни греди, наредени от
кърмата до носовата част, а три реда напречни греди крепели външната обшивка,
което подсказва за завидното майсторство
на корабостроителите от онези времена.
Корабът бил теглен с въжета от лодки, а
самият той имал четири кормилни гребла
на кърмата — нищо повече.

Макар и речен, това бил гигантски за

времето си кораб. За мащабите, за майсторството и техническите възможности
на античните корабостроители подробно
разказва гръцкият писател Атиней, живял
през III в. пр. Хр. Той описва сиракузки кораб, построен по заповед на Хиерон II —
управник на Сиракуза (268 — 215 г. пр. Хр.).
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Според него това била икосера — кораб с
20 реда гребла (разположени очевидно не
по височината на борда, а по някакъв друг
начин) и с водоизместване 4200 т, дълъг 90
м и широк 15,5 м (всичките данни са приблизителни). Трипалубният кораб разполагал с много пътнически каюти, пищни
тържествени зали, библиотека, храм на
Афродита, огромен слънчев часовник,
баня с три вани и резервоар за сладка вода,
гимнастически салони, градини и алеи,
рибарник, голяма кухня, конюшня и грамаден трюм. Основните помещения били
богато обзаведени и украсени с живопис,
статуи и вази.

За строител на кораба, наречен «Сиракузянка», се сечи архитект Архий от Корианда, а за негов помощник — великият Архимед. За изграждането му, което
продължило една година (шест месеца до
пускането на вода), употребили толкова
дървен материал, колкото обикновено се
изразходвал за построяването на 60 големи галери. Работа имало за 300 дърводелци, без да се смятат общите работници.
Корпусът бил скрепен с набити в предварително приготвени отвори медни гвоздеи, повечето от които имали маса 4 кг, а
всички други били 1,5 пъти по-тежки. Обшивката се състояла от оловни пластини с
подложка от насмолено платно. Трюмната
вода се изпомпвала с помощта на «безкраен винт», изобретен от Архимед. Котвите
били общо 12 на брой, четири от които —
дървени и осем — железни.
Спомагателната «флотилия» включвала
едно гребно товарно корабче и товарни
лодки.
«Сиракузянка» можел да приеме на борда
си 2600 т зърнени храни, солена риба, вълна и други стоки плюс провизиите за път-
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ниците, многобройния екипаж и воините.
За защита от нападение той бил снабден
с осем бойни дървени кули, три мачти
с камъкометни реи, катапулт и желязно
ограждане, което можело да се спуска зад
борда.

Голямото водоизместване не позволявало
на кораба да влиза в повечето от пристанищата по онова време и затова Хиерон
побързал да го изпрати с хранителни стоки за Александрия — в Египет реколтата
била слаба. Там получил и новото си име
— «Александрида».

А с какво са отговорили на това своеоб-

разно предизвикателство египтяните? По
време на царуването на Птолемей IV Филопатор (221 —204 г. пр. Хр.) те построили
още по-голям кораб. Ето как разказва за
това Каликсен: «Филопатор построил тесараконтера, която имала 38 лакти от единия борд до другия, а височина до акропостела (носовото украшение) — 48 лакти.
Краят на афласта (кърмовото украшение)
се издигал на 53 лакти над равнището на
водата. Корабът имал четири кормила високи по 30 лакти и транитски гребла, найдългите от които били по 33 лакти; тъй
като в техните ръкохватки поставяли олово, от което вътрешните им краища били
много тежки, те запазвали равновесно положение и ставали много удобни за гребане. Имал той два носа и две кърми и седем
таранни зъба, единият от тях — преден, а
другите — малко по-назад, някои по скуловете на кораба.
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Скрепващи пояси имал дванайсет, всеки

по 600 лакти (?). Корабът бил много пропорционален. . . При изпитанията на кораба се качили 4000 гребци и 400 души обслужващ екипаж. На палубата се събрала
пехота на брой 3000 без 150 души; освен
това и под пейките на гребците имало още
много хора и немалко провизии. Спуснат
бил от скелето, скован, както казват, от материал, достатъчен за 50 пентери, и тълпата го свличала с викове и тръбни звуци. . .»
С такива думи е описан многокатният кораб, дълъг 128 м и с 4000 гребци на борда.
Ширината му достигала 17 м, височината
на носа и кърмата над водата — 22 м, а водоизместването — 3000 т. Мачтата била висока около 40 м, дължината на греблата от
горния ред стигала до 19 м.

част на Мала Азия, а английският археолог
Артър Евънс през 1900 г. — Кносос (град в
центъра на северната част на о. Крит).
Надеждата да се намери отговор на тези
въпрос се появява едва в наши дни. Така
през 1932 г. от дъното на пресушеното езеро Неми край Рим вдигнали корпусите на
два от най-големите кораби на античността: военен и транспортен. (Първият безрезултатен опит да се извадят тези съдове
бил направен още през 1446 г.). Военният
кораб представлявал трирема, дълга около 72 м, с 15 седалки за гребците на всеки
ред. Търговският кораб бил малко по-дълъг — 73 м. В него гребла не са открити,
не е установено колко мачти е носил. Под
сравнително плоските си корпуси корабите имали по пет кила, върху които били
закрепени напречните ребра, а върху тях
— скрепената с дървени шипове бордова
обшивка. Подводната част на корабите
била покрита с насмолено платно и оловни листове, захванати с медни гвоздеи.

Да се изпревари по дължина този гигант

на гребния флот и на дървеното корабоплаване станало възможно едва след 16
столетия, когато в далечната страна Тян
Ся (Поднебесие) — Китай— била построена джонката «Чжен Хе» с дължина 164 м!
Египтяните построили още един дълъг кораб. Древногръцкият историк Диодор Сицилийски (90 — 21 г. пр. Хр.) споменава за
речен кораб, дълъг около 130 м, направен
за фараона Сезостсрис.

Не е ли всичко това измислица? Могли ли

са да строят в древността такива кораби?
Нали други свидетелства, освен литературните източници, няма. Може ли да им
се вярва? Но да си припомним как, тръгвайки от писмения източник, немският археолог Хайнрих Шлиман откри през 1870
г. легендарната Троя в северозападната
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Намерените в тези кораби монети показ-

ват, че те вероятно са били строени в периода между началото на царуването на
император Калигула (12 — 41 г.) и възцаряването на Траян (53 — 117 г.), при когото
Римската империя достигнала максимални размери. Двата кораба били възстановени и изложени на показ пред широката
публика. Но по време на Втората световна
война изгорели. По-късно построили техни медели в мащаб 1 : 3, които могат да се
приемат за най-големите в света.
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За корабите на Римската империя разказ-

ват и писмените източници. В един от тях
се съобщава, че през 60 г. от бреговете на
Мала Азия за Рим отплавал един понто —
римски ветроходен кораб с дължина над 60
м и с хора на борда (всичко 274 души). Посочва се и това, че подобни товарни кораби имало много и че те плавали и нощем,
без да спират. Корабът притежавал две
мачти, поддържани от обтегачи, и твърде
съвременен такелаж с фалове, топенанти
и брасове за боравене с ветрилата. Краищата на белите ветрила били обшити с тюленова кожа, която, както вярвали тогава,
предпазвала от гръмотевици. Понто бил
як плавателен съд. Дебелината на бордовете му, усилени в горната част с външен
пояс, стигала до 8 см, а всички жлебове
били грижливо уплътнени с кълчища. Корабът имал две широки кормилни гребла.
След своето посещение в Пирея древногръцкият писател сатирик Лукиан (около
120 — 190 г.) споменава за един голям римски ветроходен кораб зърновоз от античността с име «Изида». Този ветроход редовно плавал между Александрия и Рим. «Що
за грамада бе това! — пише той. — Дълъг
120 лакти, както ми каза дърводелецът, и
повече от 30 лакти широк и дълбок 29 лакти от палубата до най-дълбокото място в
трюма. И висока мачта, и рей, и форщаги
за поддържане на мачтите във вертикално
положение! А кърмата се издига в плавна
извивка, завършваща с позлатен афласт,
която хармонира с равната заобленест
на носа и акрепостела с изображението
на Изида, богинята, дала на кораба име!
Всичко бе невероятно: декорът, украсата,
марселът в червено, котвата с руданите и
каютите на кърмата. Екипажът наподобяваше истинска армия. Той ми каза, че корабът може да превози толкова зърно, че
да се изхранват всички жители на Атина
в продължение на цяла година. И съдбата
му бе в ръцете на млади хора, които завъртаха кормилата с лостове не по-дебели от
тояга.» Водоизместването на този кораб
надхвърляло 1200 т.

рото ветрило отдолу нагоре. В римското
пристанище Остия (първото изкуствено
морско пристанище в света) има барелеф,
върху който е изобразен двумачтов търговски кораб с триъгълни марсели над
правия грот. Съществува доказателство, че
на големите търговски кораби се е използувала и трета мачта. Вероятно и корабът,
за който говори Лукиан, е имал не една, а
две-три мачти. И действително римските
търговски кораби са били толкова големи,
че без наличието на три мачти те трудно
биха могли да бъдат управлявани.

През годините, предшестващи разпадането на Римската империя, средиземноморските страни активно търгували с мрамор,
предназначен за украсяване на столицата.
За неговото превозване били необходими кораби с по-голямо водоизместване от
зърновозите. Един от тях, влизащ в пристанище, е изобразен на римска мозайка от
III в. Интересното в него е, че има кърмова
надстройка, покрита с навес, предназначена вероятно за «важни» пътници или за капитана, но главното е друго — този мощен
тримачтов кораб е стъкмен с квадратно
ветрило на всяка мачта, а на гротмачтата
се издува триъгълен марсел. На тези кораби е било въведено тримачтовото стъкмяване, превърнало се в неотменна част на
големите ветроходи по Световния океан в
продължение на следващите 1600 години!

Следва да се отбележи, че в този текст за

първи път се споменава за марсел — вто-
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Пистолети:

Beretta

И

талианската
компания
Pietro
Beretta, намираща се в гр. Бреша,
съществува още от XV век. До края
на XIX век произвежда главно винтовки и
ловни пушки, а от началото на XX век - и
пистолети, главно за военния пазар. През
1976 г. компанията представя оригиналните пистолетни модели: 81 и 84, на основата
на които са разработени моделите Cheetah
83, 84, 85 и 87. Пистолетът Beretta 92 е конструиран през 1976 г. Големият пробив
компанията прави през 1977 г., когато американската армия организира изпитания
с цел да подмени намиращия се на въоръжение стар модел пистолет Colt 1911 A1. В
резултат на проведените от ВВС на САЩ
няколко изпитания през периода 1978-1980
година, научноизследователският им комитет препоръчва италианският пистолет
Beretta М928-1 с калибър 9 mm Para да бъде
приет на въоръжение. Пентагонът решава
да проведе пълно изпитание, като се изпробват възможно най-голям брой модели
от този калибър. За целта през юни 1981 г.
се разработва специална спецификация на
изискванията, наречена JSOR (Joint Service
Operation Requirement), съгласно която
пистолетът, отговарящ на изискванията, се
определя като PDW-XM9 (Personal Defense
Weapons). Списъкът на техническите изисквания към пистолета включва 50 точки, наречени AQRs (Absolute Quantitative
Requirements). В края на 1981 г. това своеобразно състезание започва. В него участват
Beretta, Hechkler & Koch, Smith & Wesson
и Sig-Sauer… Ненадейно през февруари
1982 г. изпитанията се прекъсват с мотива,
че никой от представените пистолети не
отговаря на всички изисквания.

През 1982 г. е публикуван нов списък, в
- http://nauka.bg -

който изискванията не са толкова строги,
а през ноември 1983 г. е отправена официална покана към всички оръжейни производители да предоставят пистолети за
държавни изпитания. Изисквало се е участниците да предоставят безплатно по 30
пистолета от всеки модел. На поканата се
отзовават осем компании:
• Beretta с пистолет M92SB-F;
• Sig-Sauer с пистолет P226;
• Steyr с пистолет GB;
• Colt с нов модел пистолет SSP (Stainless
Steel Pistol);
• FN-Browning с нова разработка на пистолет с двойно действие на спускателния механизъм;
• Heckler & Koch с пистолет P7-M13;
•Walther е пистолет P88;
• Smith & Wesson с модел 459;

Накрая остават да се съзстезават Sig-Sauer
и Beretta, като всяка представя оферта за
петгодишен срок да произведе 305 580 пистолета. Цената на Sig-Sauer е 176.33 USD за
бройка, на Beretta – 178.50 USD. В крайна
сметка спечелва Beretta, тъй като общата
стойност на офертата, в която се квлючват и определен брой резервни части, е с
около 3 млн. USD по малка от тази на SigSauer.
И така пистолетът модел М928В-Р на ком-

панията Вегейа е приет като щатно оръжие във въоръжени¬те сили на САЩ под
името М9. По-късно поръчка¬та е увеличена на 320 хиляди бройки.
Повечето от участниците в търга и особено
американските производители не се примиряват с факта, че е избрана за доставчик
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чуждестранна компания. Smith & Wesson,
Heckler & Koch, и Sig-Sauer подават възражения, които биват отхвърлени. Smith
& Wesson стигат по-далеч, като завеждат
дело срещу Министерството на отбраната с обвинение за неправилни процедури
при изпитанията. Съдът отхвърля иска на
компанията Smith & Wesson с помощта
на силно лоби в Конгреса на САЩ успява
да извоюва нова програма за изпитания.
През юни 1988 г. е взето решение договорът с Beretta да остане в сила, но да се
проведе ново изпитание, наречено XM-10,
за втора допълнителна доставка от 142 292
пистолета. В новите изпитания участват
Beretta, Smith & Wesson, Sig-Sauer и Ruger
с пистолет P85. През 1989 г. на 24 май Пентагонът обявява, че Beretta отново е спечелила търга и й се възлага втора поръчка за
142 292 пистолета. За да успокои в някаква
степен американците, Beretta създава в гр.
Акокийк, щата Мериленд, нова компания
– Beretta USA Corporation.

Beretta Model 76

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:
Калибър – .22LR
Действие на спусъка – единично действие
Вместимост на пълнителя - 10 патрона
Затворен механизъм - система свободен
затвор
Маса – 930 g
Дължина – 233 mm
Височина – 143 mm
Дължина на цевта –150 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – регулируеми
Дължина на мерната линия – 167 mm
Външен предпазител – предпазително
лостче на лявата страна на ложата
Вътрешни предпазители – предпазител
на затворния блок
ОСОБЕНОСТИ:
•Затворна задръжка – на лявата страна на ложата над спусковата скоба
•Ключалка на пълнителя – на левия черен на
ръкохватката
•Материал на изработка - кожухът на цевта
от стомана, ложата от сплав
•Крайна обработка – оксидация
•Чирени на ръкохватката –дървени спортни
чирени
Вид предназначение:
•За стрелба по мишени
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Beretta Model 84

Beretta Model 92F

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Калибър – .32 ACP (7.65mm), 9 mm Short
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя - 13 патрона
(M84); 8 патрона (M85)
Затворен механизъм - система свободен
затвор
Маса – 690 g
Дължина – 172 mm
Височина – 122 mm
Дължина на цевта –97 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 127 mm
Външен предпазител – двустранно предпазително лостче
Вътрешни предпазители – предпазител
на затворния блок, предпазител на пълнителя, индикатор за патрон в цевта

Калибър – 9 mm Para
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя - 15 патрона
Затворен механизъм - система “въртящ
се затвор Берета-Валтер”
Маса – 964 g
Дължина – 217 mm
Височина – 137 mm
Дължина на цевта –125 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 155 mm
Външен предпазител – двустранно предпазително лостче за освобождаване на
ударното чукче от взведено положение
Вътрешни предпазители – предпазител
на затворния блок, индикатор за патрон в
цевта, автоматичен предпазител на ударника

ОСОБЕНОСТИ:
•Затворна задръжка – на лявата страна на ложата
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна
на ложата зад спусковата скоба (обръщаема за
леваци)
•Материал на изработка - ложата от сплав,
затворният блок от стомана
•Крайна обработка – никелово покритие
•Чирени на ръкохватката –дърво или черен
полимерен материал

ОСОБЕНОСТИ:
•Затворна задръжка – на лявата страна на ложата
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна
на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка - ложата от сплав,
затворният блок от стомана
•Крайна обработка – оксидация
•Чирени на ръкохватката –дърво или синтетичен материал

Вид предназначение:

Вид предназначение:

•Служебни пистолети и револвери

•Служебни пистолети и револвери
•За стрелба по мишени
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Beretta Model 92 FS

Beretta Model 92 FS Inox

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Калибър – 9 mm Para
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя - 15 патрона
Затворен механизъм - система “въртящ
се затвор Берета-Валтер”
Маса – 975 g
Дължина – 217 mm
Височина – 137 mm
Дължина на цевта –125 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 155 mm
Външен предпазител – двустранно предпазително лостче за освобождаване на
ударното чукче от взведено положение
Вътрешни предпазители – предпазител
на затворния блок, индикатор за патрон в
цевта, автоматичен предпазител на ударника

Калибър – 9 mm Para
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя - 15 патрона
Затворен механизъм - система “въртящ
се затвор Берета-Валтер”
Маса – 975 g
Дължина – 217 mm
Височина – 137 mm
Дължина на цевта –125 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 155 mm
Външен предпазител – двустранно предпазително лостче за освобождаване на
ударното чукче от взведено положение
Вътрешни предпазители – предпазител
на затворния блок, индикатор за патрон в
цевта, автоматичен предпазител на ударника

ОСОБЕНОСТИ:

ОСОБЕНОСТИ:

•Затворна задръжка – на лявата страна на ложата
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна
на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка - ложата от сплав,
затворният блок от стомана
•Крайна обработка – оксидация
•Чирени на ръкохватката –дърво или синтетичен материал

•Затворна задръжка – на лявата страна на ложата
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна
на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка - ложата от сплав,
затворният блок от стомана
•Крайна обработка – матово никелово покритие
•Чирени на ръкохватката –дърво или синтетичен материал

Вид предназначение:
•Служебни пистолети и револвери
•За стрелба по мишени
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Вид предназначение:
•Служебни пистолети и револвери
•За стрелба по мишени
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Beretta Model 92 S

Beretta Model 92 SB

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Калибър – 9 mm Para
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя - 15 патрона
Затворен механизъм - система “въртящ
се затвор Берета-Валтер”
Маса – 975 g
Дължина – 217 mm
Височина – 137 mm
Дължина на цевта –125 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 155 mm
Външен предпазител – комбинация между предпазително лостче и връщане на
ударното чукче в предпазно положение
Вътрешни предпазители – предпазител
на затворния блок, индикатор за патрон в
цевта, автоматичен предпазител на ударника

Калибър – 9 mm Para
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя - 15 патрона
Затворен механизъм - система “въртящ
се затвор Берета-Валтер”
Маса – 970 g
Дължина – 217 mm
Височина – 137 mm
Дължина на цевта –125 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 155 mm
Външен предпазител – двустранна комбинация между предпазителното лостче
и връщане на ударното чукче в предпазно
положение
Вътрешни предпазители – предпазител
на затворния блок, индикатор за патрон в
цевта, автоматичен предпазител на ударника
ОСОБЕНОСТИ:
•Затворна задръжка – на лявата страна на ложата
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна
на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка - ложата от сплав,
затворният блок от стомана
•Крайна обработка – оксидация
•Чирени на ръкохватката –дърво или синтетичен материал
Вид предназначение:
•Служебни пистолети и револвери
•За стрелба по мишени

ОСОБЕНОСТИ:
•Затворна задръжка – на лявата страна на ложата
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна
на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка - ложата от сплав,
затворният блок от стомана
•Крайна обработка – оксидация
•Чирени на ръкохватката –дърво или синтетичен материал
Пистолета Beretta Model 92 S е модификация
на Model 92 от 1978 г. и е на въоръжение в италианската полиция.
Вид предназначение:
•Служебни пистолети и револвери
•За стрелба по мишени
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Beretta Model 92 SB Compact

Beretta Model 92 Stock

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Калибър – 9 mm Para
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя - 13 патрона
Затворен механизъм - система “въртящ
се затвор Берета-Валтер”
Маса – 885 g
Дължина – 197 mm
Височина – 129 mm
Дължина на цевта –109 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 135 mm
Външен предпазител – двустранна комбинация между предпазителното лостче
и връщане на ударното чукче в предпазно
положение
Вътрешни предпазители – предпазител
на затворния блок, индикатор за патрон в
цевта, автоматичен предпазител на ударника

Калибър – 9 mm Para
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя - 15 патрона
Затворен механизъм - система “въртящ
се затвор Берета-Валтер”
Маса – 1000 g
Дължина – 217 mm
Височина – 140 mm
Дължина на цевта –125 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 161 mm
Външен предпазител – предпазител на
ложата, блокиращ спусъка, запъвача и затворния блок
Вътрешни предпазители – предпазител
на затворния блок индикатор за патрон в
цевта

ОСОБЕНОСТИ:

•Затворна задръжка – на лявата страна на ложата
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна
на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка - ложата от сплав,
затворният блок от стомана
•Крайна обработка – оксидация
•Чирени на ръкохватката – черен синтетичен материал

•Затворна задръжка – на лявата страна на ложата
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна
на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка - ложата от сплав,
затворният блок от стомана
•Крайна обработка – оксидация
•Чирени на ръкохватката –дърво или синтетичен материал
Вид предназначение:

ОСОБЕНОСТИ:

Вид предназначение:
•Служебни пистолети и револвери

•Служебни пистолети и револвери
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Beretta Model 92R (Automatic)

Beretta Model 92 G Centurion

Калибър – 9 mm Para
Действие на спусъка – полуавтоматичен
или автоматичен режим на серии по три
изтрела
Вместимост на пълнителя - 20 патрона
Затворен механизъм - система “въртящ
се затвор Берета-Валтер”
Маса – 1170 g
Дължина – 240 mm
Височина – 170 mm
Дължина на цевта –156 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 160 mm
Външен предпазител – предпазител на
лявата страна на ложата, действащ и като
селектор на огъня
Вътрешни предпазители – предпазител
на затворния блок индикатор за патрон в
цевта, предпазител на пълнителя

Калибър – .40 S&W
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя - 10 патрона
Затворен механизъм - система “въртящ
се затвор Берета-Валтер”
Маса – 975 g
Дължина – 217 mm
Височина – 137 mm
Дължина на цевта –125 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 155 mm
Външен предпазител – двустранно предпазително лостче за освобождаване на
ударното чукче от взведено положение
Вътрешни предпазители – предпазител
на затворния блок индикатор за патрон в
цевта. Автоматичен предпазител на ударника

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ОСОБЕНОСТИ:
•Затворна задръжка – на лявата страна на ложата
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна
на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка - стомана
•Крайна обработка – оксидация
•Чирени на ръкохватката – черен синтетичен материал
На този напълно автоматичен пистолет
може да бъде поставен сгъваем приклад с обща
дължина 368 mm. Предназначен е за полицията и не се продава на граждани.
Вид предназначение:

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ОСОБЕНОСТИ:
•Затворна задръжка – на лявата страна на ложата
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна
на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка - ложата от сплав,
затворният блок от стомана
•Крайна обработка – оксидация
•Чирени на ръкохватката – синтетичен материал
Вид предназначение:
•Служебни пистолети и револвери
•За стрелба по мишени

•Служебни пистолети и револвери
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Beretta Model 8000 Cougar-G

Beretta Model 8000 Cougar-G Inox

Калибър – 9 mm Para
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя - 15 патрона
Затворен механизъм - система въртящ се
затвор
Маса – 950 g
Дължина – 180 mm
Височина – 140 mm
Дължина на цевта – 92 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани триточкови
Дължина на мерната линия – 132 mm
Външен предпазител – двустранно предпазително лостче за освобождаване на
ударното чукче от взведено положение
Вътрешни предпазители – предпазител
на затворния блок индикатор за патрон в
цевта. Автоматичен предпазител на ударника

Калибър – 9 mm Para
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя - 15 патрона
Затворен механизъм - система въртящ се
затвор
Маса – 950 g
Дължина – 180 mm
Височина – 140 mm
Дължина на цевта – 92 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани триточкови
Дължина на мерната линия – 132 mm
Външен предпазител – двустранно предпазително лостче за освобождаване на
ударното чукче от взведено положение
Вътрешни предпазители – предпазител
на затворния блок индикатор за патрон в
цевта. Автоматичен предпазител на ударника

ОСОБЕНОСТИ:

ОСОБЕНОСТИ:

•Затворна задръжка – на лявата страна на ложата
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна
на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка - ложата от сплав,
затворният блок от стомана
•Крайна обработка – черно матово покритие
Bruniton
•Чирени на ръкохватката – черен синтетичен материал

•Затворна задръжка – на лявата страна на ложата
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна
на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка - ложата от сплав,
затворният блок от неръждаема стомана
•Крайна обработка – матово неръждаемо покритие
•Чирени на ръкохватката – дърво

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Вид предназначение:

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Вид предназначение:
•Служебни пистолети и револвери

•Служебни пистолети и револвери
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Beretta Model 8000 Cougar-G Combo
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Калибър – 9x21 IMI, .41AE
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя - 15 патрона (9
mm), 10 патрона (.41)
Затворен механизъм - система въртящ се
затвор
Маса – 950 g
Дължина – 180 mm
Височина – 140 mm
Дължина на цевта – 92 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани триточкови
Дължина на мерната линия – 132 mm
Външен предпазител – двустранно предпазително лостче за освобождаване на
ударното чукче от взведено положение
Вътрешни предпазители – предпазител
на затворния блок , автоматичен предпазител на ударника
ОСОБЕНОСТИ:
•Затворна задръжка – на лявата страна на ложата
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна
на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка - ложата от сплав,
затворният блок от неръждаема стомана
•Крайна обработка – черно матово покритие
Bruniton
•Чирени на ръкохватката – черен синтетичен материал
За този модел се предлага комплект за смяна
на калибъра на .41 AE (action Express).

Beretta Model 8040 Cougar-G
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Калибър – .40 S&W
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя - 11 патрона
Затворен механизъм - система въртящ се
затвор
Маса – 950 g
Дължина – 180 mm
Височина – 140 mm
Дължина на цевта – 92 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани триточкови
Дължина на мерната линия – 132 mm
Външен предпазител – двустранно предпазително лостче за освобождаване на
ударното чукче от взведено положение
Вътрешни предпазители – предпазител на
затворния блок , автоматичен предпазител
на ударника
ОСОБЕНОСТИ:
•Затворна задръжка – на лявата страна на ложата
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна
на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка - ложата от сплав,
затворният блок от стомана
•Крайна обработка – черно матово покритие
Bruniton
•Чирени на ръкохватката – черен синтетичен материал
Вид предназначение:
•Служебни пистолети и револвери

Вид предназначение:
•Служебни пистолети и револвери
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Beretta Model 84 Cheetah

Beretta Model 85 Cheetah

Калибър – .380 ACP (9 mm Short)
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя - 13 патрона
Затворен механизъм - система въртящ се
затвор
Маса – 660 g
Дължина – 172 mm
Височина – 122 mm
Дължина на цевта – 97 mm
Задръжка на спусъка – фиксирана
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 124 mm
Външен предпазител – двустранна комбинация между предпазителното лостче
и връщането на ударното чукче в предно
положение
Вътрешни предпазители – предпазител
на затворния блок , автоматичен предпазител на ударника, индикатор за патрон в
цевта

Калибър – .380 ACP (9 mm Short)
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя - 8 патрона
Затворен механизъм - система въртящ се
затвор
Маса – 620 g
Дължина – 172 mm
Височина – 122 mm
Дължина на цевта – 97 mm
Задръжка на спусъка – фиксирана
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 124 mm
Външен предпазител – двустранна комбинация между предпазителното лостче
и връщането на ударното чукче в предно
положение
Вътрешни предпазители – предпазител
на затворния блок , автоматичен предпазител на ударника, индикатор за патрон в
цевта

ОСОБЕНОСТИ:

ОСОБЕНОСТИ:
•Затворна задръжка – на лявата страна на ложата
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна
на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка - ложата от сплав,
затворният блок от стомана
•Крайна обработка – оксидация
•Чирени на ръкохватката – черен синтетичен материал

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

•Затворна задръжка – на лявата страна на ложата
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна
на ложата зад спусковата скоба (обръщаема за
леваци)
•Материал на изработка - ложата от сплав,
затворният блок от стомана
•Крайна обработка – оксидация
•Чирени на ръкохватката – дърво или синтетичен материал
Вид предназначение:

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Вид предназначение:
•Служебни пистолети и револвери

•Служебни пистолети и револвери
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Beretta Model 85 Cheetah Nickel

Beretta Model 86 Cheetah

Калибър – .380 ACP (9 mm Short)
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя - 8 патрона
Затворен механизъм - система въртящ се
затвор
Маса – 620 g
Дължина – 172 mm
Височина – 122 mm
Дължина на цевта – 97 mm
Задръжка на спусъка – фиксирана
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 124 mm
Външен предпазител – двустранна комбинация между предпазителното лостче
и връщането на ударното чукче в предно
положение
Вътрешни предпазители – предпазител
на затворния блок , автоматичен предпазител на ударника, индикатор за патрон в
цевта

Калибър – .380 ACP (9 mm Short)
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя - 8 патрона
Затворен механизъм - система въртящ се
затвор
Маса – 660 g
Дължина – 186 mm
Височина – 123 mm
Дължина на цевта – 111 mm
Задръжка на спусъка – фиксирана
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 124 mm
Външен предпазител – двустранна предпазителното лостче на ложата
Вътрешни предпазители – предпазител
на затворния блок , автоматичен предпазител на ударника, индикатор за патрон в
цевта

ОСОБЕНОСТИ:

•Затворна задръжка – на лявата страна на ложата
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна
на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка - ложата от сплав,
затворният блок от стомана
•Крайна обработка – матово черно покритие
•Чирени на ръкохватката – дърво

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

•Затворна задръжка – на лявата страна на ложата
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна
на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка - ложата от сплав,
затворният блок от стомана
•Крайна обработка – матово никелиране
•Чирени на ръкохватката – дърво
Вид предназначение:

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ОСОБЕНОСТИ:

Вид предназначение:
•Служебни пистолети и револвери

•Служебни пистолети и револвери
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Beretta Model 87 Cheetah

Beretta Model 87 Cheetah Long Barrel

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Калибър – .22LR
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя - 8 патрона
Затворен механизъм - система въртящ се
затвор
Маса – 570 g
Дължина – 172 mm
Височина – 120 mm
Дължина на цевта – 97 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 124 mm
Външен предпазител – двустранна предпазителното лостче на ложата
Вътрешни предпазители – предпазител
на затворния блок , автоматичен предпазител на ударника, индикатор за патрон в
цевта

Калибър – .22LR
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя - 8 патрона
Затворен механизъм - система въртящ се
затвор
Маса – 660 g
Дължина – 225 mm
Височина – 120 mm
Дължина на цевта – 150 mm
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 124 mm
Външен предпазител – двустранна предпазителното лостче на ложата
Вътрешни предпазители – предпазител
на затворния блок , автоматичен предпазител на ударника, индикатор за патрон в
цевта

ОСОБЕНОСТИ:

ОСОБЕНОСТИ:

•Затворна задръжка – на лявата страна на ложата
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна
на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка - ложата от сплав,
затворният блок от стомана
•Крайна обработка – матово черно покритие
•Чирени на ръкохватката – дърво

•Затворна задръжка – на лявата страна на ложата
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна
на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка - ложата от сплав,
затворният блок от стомана
•Крайна обработка –черно матово покритие
•Чирени на ръкохватката – дърво

Вид предназначение:

Вид предназначение:

•Служебни пистолети и револвери

•Служебни пистолети и револвери
•За стрелба по мишени
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Beretta Model 89 Gold Standard
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Калибър – .22LR
Действие на спусъка – двойно действие
Вместимост на пълнителя - 8 патрона
Затворен механизъм - система въртящ се
затвор
Маса – 1160 g
Дължина – 240 mm
Височина – 135 mm
Дължина на цевта – 152 mm
Задръжка на спусъка – регулируема
Мерни прибори – регулируеми
Дължина на мерната линия – 185 mm
Външен предпазител – двустранна предпазителното лостче на лявата страна на
ложата
Вътрешни предпазители – предпазител
на затворния блок
ОСОБЕНОСТИ:
•Затворна задръжка – на лявата страна на ложата
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна
на ложата зад спусковата скоба
•Материал на изработка - ложата от сплав,
затворният блок от стомана
•Крайна обработка – матово черно покритие
•Чирени на ръкохватката – дървени за пистолети за стрелба по мишени; ръкохватка с
регулируема опора на дланта на състезателните пистолети
Вид предназначение:
•За стрелба по мишени

Очаквайте в следващия брой два модела:
- “Bernardelli”
- “Bersa”
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БЕЗСМЪРТНИЯТ СИРАКУЗЕЦ
„Отсега нататък аз искам да вярват на Архимед във всичко, каквото и да каже!”

Xиерон

КРЪСТЮ БЕЛЕВ

В

Александрия имаше чума.
Огромният град беше замрял, притиснат от неочаквания ужас. Пазарищата, театрите, баните и градините
— всичко беше пусто. Редките минувачи
притичваха боязливо по улиците, като се
оглеждаха. Вечер хилядният град заспиваше и не знаеше какво ще му донесе утрото.
А когато то идваше, живите брояха умрелите и писъците на жените се сплитаха с
протяжните викове на хиеродулите (храмови роби в древен Египет), които изнасяха мъртвите.
Дворецът на Птоломеите беше изоставен.
Фараонът, божественият Птоломей Филаделф, беше заминал за Мемоще с идването на страшната вест. Подир него се беше
разпиляла цялата пъстра свита от надменни жреци, царствени роднини и техните роби. Бяха останали само по-низшите
придворни и неколцина гости — чужденци, които убиваха времето си в разходки
из градината. Между тях често се появяваше един висок слаб мъж с орлов нос и
грижливо накъдрени кестеняви коси. Облеклото му и леко напевният елински говор го издаваха веднага — той беше от Сицилийското крайбрежие. Макар че в двора
на Птоломеите се гледаше малко отвисоко
на елините и на малките сицилийски държавици, около този мъж винаги се струпваха много събеседници, които го слушаха
с внимание. Той разказваше увлекателно
— беше пътувал и видял много . . . Познанията му бяха необикновени — владееше
до съвършенство астрономията и математиката и говореше свободно няколко езика.
Тоя чужденец, както винаги, беше излязъл
в градината заедно с още двама души. Те
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вървяха бавно из сенчестите алеи, посипани със златист пясък и украсени с мраморни статуи, като разменяха от време на
време по някоя дума.
— И все пак, драги Архимед — каза единият от мъжете, — аз мисля, че ти би дал
много повече на всички ни, ако се занимаваш само е математиката. Твоите уреди те
отвличат от основното — съзерцанието и
размисъла, чрез които стигаме до истината.
Високият мъж, когото нарекоха Архимед,
не отговори. Той вървеше мълчаливо. После изведнъж се обърна и каза:
— Истина ли? А ти, Кононе, сигурен ли
си, че има истина? Ако има, тя поне не е
там, където ние я търсим.
— Ти пак започваш със своите странности
— каза Конон. — с тях не може да се стигне
далеч…
Архимед махна с ръка.
— Аз самият не знам къде е истината —
каза той. — Може би в математиката, а
може би и в тези уреди. Хората, които
умират долу в града, едва ли се интересуват от нашите размишления. А ако това,
което съм намислил, помогне на останалите живи да напояват своите ниви, сигурно
тази истина най-много ще им хареса.
— Това значи да се отречем от философията — възрази Конон.
— Да! — продължи Архимед, който не чу
думите на Конон. — Още нещичко не ми
достига, за да може моята въртележка да
вади водата от Нил и да я изкачва до терасите. Ето къде е нужна математиката, ще
трябва наново да проверя изчисленията.
Тримата продължиха разходката си. Тук,
зад високите стени на двореца, чумата
още не беше прескочила и всичко тънеше
в лениво спокойствие. Даже робите, кои-
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то винаги тичаха с някакви поръчки, сега
вървяха бавно и оглеждаха с любопитство
чужденците. Те не ги познаваха, вероятно
бяха нови хора и, както изглежда, философи или учени. Фараонът обичаше да събира такива чужденци в двореца си, макар
че не виждаше ползата от тях.
Архимед се лъжеше, ако смяташе, че скоро
ще свърши със своята „въртележка“. Отначало тя го забавляваше, след това започна
да го ядосва и накрая го застави да работи с
дни и седмици над изчисленията. Щяха да
минат месеци и едва тогава да дойде онази блестяща идея, която превърна „въртележката“ във „винта на Архимед“.
Чудният уред стана изведнъж много известен. Архимед го постави отначало в
едно от изкуствените езера на двореца, а
след това край реката Нил. Бедните лаони
(дребни селяни) гледаха с учудване как
водата се издига до терасите, където порано я носеха на гръб. Скоро към тълпата
започнаха да се примесват и други хора.
От града идваха богати земевладелци, съпровождани от роби. Те водеха със себе
си майстори дърводелци, които гледаха
и размерваха. Винтът можеше да се види
вече на много места. И това не беше случайно. От него имаше нужда, той заменяше изведнъж десетки роби, които иначе
трябваше да бъдат хранени и подслонявани. В друго време „тая машина“ едва ли
щеше да се прочуе толкова бързо, но сега
нуждата я наложи изведнъж. Робите бяха
поскъпнали. Чумата беше отнесла със себе
си толкова много от тях, че скоро нямаше
да бъдат лесно заместени.
Архимед беше доволен. Изчисленията му
се потвърдиха. Сега неговият неспокоен ум беше зает с други неща. Всъщност,
колкото и странно да беше това, той никога не можеше да работи само върху един
проблем. Още докато мислеше върху винта, изчисленията будеха нови идеи. Трябваше да се намери начин за измерване на
окръжността, това водеше до изчисления
върху секторите, а те — до сферите, цилиндрите, и все по-надълбоко в непознатите тайни на математиката. Приятелите
му Конон и Ератостен слушаха с удивление новите теореми, които той чертаеше в
пясъка пред тях, и се радваха заедно с него
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в деня, когато Архимед успя да докаже,
че обемът на сферата е равен на две трети от обема на цилиндъра, описан около
нея. — Слушай, Кононе — каза един път
Архимед, — толкова съм доволен от това
откритие, че ми идва на ум нещо, което ще
те моля да изпълниш. Когато умра, искам
на гроба ми да поставите плоча, на която
да няма нищо друго освен една сфера с описан около нея цилиндър! Смятам, че бъдещите хора трябва да ме запомнят с това!
Но до смъртта имаше много, много време.
Сега течеше третата година от сто и тридесет и първата олимпиада (251 г. пр. Хр)
и Архимед беше млад, едва на тридесет
и шест години. Много папируси щяха да
минат под ръцете му и да влязат в хранилищата на Александрийския музеум: за
закона на равновесието на плоските фигури, за квадратурата на параболата, за измерението на елементите на кръга и даже
един папирус със странното име „Псамит“
или изчисление за това, с колко песъчинки може да се изпълни целият видим свят.
Щяха да минат столетия и бъдещите учени да се учудват на това, как с песъчинките Архимед беше решавал задачи за
безкрайно малките и безкрайно големите
величини.
Но дотогава имаше много, много време.
„Е В РИ К А! Е В Р И КА!“
Керван от кораби се плъзга по кобалтовата глеч на морето между Сицилия и древната земя на Египет. Един мъж — висок
и строен, загърнат в отвесните дипли на
бяла туника, често пътува с някой от тези
кораби от Сиракуза за Александрия. Това
е великият геометър и физик Архимед.
Александрия за него е втора родина — тук
той е учил от ранни години, живял е в двора на Птоломеите, където и сега са неговите приятели — прочутите учени Конон и
Ератостен.
Наистина Архимед се отличава от своите двама приятели. Макар да притежава
блестяща мисъл и в творчеството му да е
изразена характерната за гръцките учени
строга логика, в това творчество преобладава приложното направление. Свързан с
живота и народа на своя роден край, той
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като че ли всякога се стреми да му бъде
полезен с нещо. Неговата мисъл търси да
разкрие трудните практически проблеми.
След винта дойде макарата. Теоретическите изчисления върху лостовете го наведоха
на идеята за система от макари, чрез които
с малко сила могат да се повдигнат големи
тежести. Тая идея така го завладява, че когато я разработва окончателно, Архимед
неволно възкликва от радост:
— Дайте ми опорна точка и достатъчно
дълъг лост и аз ще повдигна Земята!
Сега Архимед стоеше на един от корабите
и радостна усмивка грееше на лицето му.
Напред в далечината се виждаше Александрия — градът на неговата младост. Малко встрани, на малкия остров Фарос, беше
изправил гигантската си снага Фароският
маяк. Високата постройка сякаш се губеше
в облаците. Ненапразно казваха за нея, че
е едно от седемте чудеса на света. Корабът
се носеше към пристанището и не след
дълго Архимед щеше да стисне ръцете на
своите стари приятели. За Ератостен той
носеше копие от един свой папирус — съчинението „Ефондик“, в което разглеждаше прилагането на механическия метод в
геометрията.
Когато му поднесе папируса си, Архимед
му каза сърдечно:
— Ето новото ми съчинение, драги Ератостен, посвещавам ти го и те моля да го
приемеш!
Ератостен благодари, поласкан от вниманието, и попита:
— Как е положението в Сиракуза? Сега,
след като свърши войната, сигурно всичко
е спокойно.
- Наистина войната свърши — отговори
Архимед. — но това още не значи, че ще
имаме дълъг мир. Знаете ли как наричат
римляните тази война? Пуническа война.
На мен ми се струва, че това е само една
от войните, които предстоят между Рим и
Картаген. Сега Рим спечели. Битката при
Егатските острови реши края. Но и двете
страни са толкова уморени от 23-годишната война, че всъщност победата е ничия.
— Говорят, че в Картаген има въстание —
подхвърли Конон.
— Наистина в Картаген въстанаха наемниците и заеха цялото крайбрежие, но сами-
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ят град е още в ръцете на предишните управници. Те са предали сега командването
на Хамилкар Барка. Няма да мине много
време и той ще се разправи с въстаналите.
След това пак ще има война. А нашата Сиракуза стои между Рим и Картаген, както
между чука и наковалнята.
— Нямаш ли намерение да дойдеш да живееш в Александрия? — запита Конон.
— Сиракуза ми харесва — отговори Архимед. — Не мога да се оплача и от владетеля — Хиерон Втори. Той ми е създал
хубави условия за работа, без да заробва
духа ми. Обичам Александрия, но нямам
намерение да напущам Сиракуза. Само че
— прибави той — загрижен съм от оплакването на владетеля Хиерон. Поставен съм
пред голяма неразрешима задача.
— Как неразрешима? — възкликна Ератостен.
— Хиерон ми се оплака от златаря си — отговори Архимед. — Като правил короната
му, ограбил златото и прибавил сребро
вместо него. Хиерон ме попита как може
да се открие злоупотребата, като се запази
короната.
— А нима Хиерон няма палачи, за да накарат златаря да признае кражбата?
— Тук работата не е до палачи. Кой може
да установи, че наистина от златото е взето
известно количество и същото количество
е заменено със сребро? Как, с какви средства?
Такава задача още никой не беше разрешавал.
Когато Архимед се връщаше от Александрия за Сиракуза, из пътя той мислеше все
над този неразрешен проблем. Всъщност
вълнуваше го не само злоупотребеното
злато от короната на Хиерон. Пред него
стоеше проблемът за определяне относителното тегло на веществата.
Дните минаваха. Великият учен не преставаше да мисли как да разреши въпроса.
Скоро Хиерон щеше да поиска отговора
му.
Един ден, както всякога, той влезе в банята си. В мраморния басейн се синееше укротена прохладна вода. Той свали бялата
си туника и обтегна тялото си във водата.
Надарен с остро и живо чувство за наблюдение и самонаблюдение, той забеляза, че
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крайниците му като че ли олекват, когато са потопени във водата. Защо олекват?
Това го озадачи, накара го да се замисли.
И ето, в неговия ум се появи проблясък,
който доведе до определянето на знаменития закон на Архимед — „Всяко тяло, потопено в течност, губи част от своето тегло,
равна на тежестта на обема на изместената
от него течност“.
Радостта от това откритие беше толкова
голяма, че Архимед не усети сам как изскочи гол на улицата, като викаше:
— Еврика! Еврика!
Сега, като намери начин да определя относителното тегло на веществата спрямо
водата, за Архимед не беше трудно да определи относителните тегла на златото и
среброто поотделно и след това да определи относителното тегло на сплавта, от която беше направена короната. С това той
веднага даваше отговора дали има откраднато злато от златаря.
Подозираше ли Архимед колко е важен
откритият от него закон? Може би! Александрийската библиотека се обогатява с
два нови папируса „за плаващите тела“,
в които са изложени основите на хидростатиката, приложени към условията за
равновесието на плаващи тела. В седмото
приложение на първия папирус е даден и
този закон, който по-късно ще влезе в основата на техниката.
Архимед търсеше да установи ръководни идеи и методи в математиката, но не
преставаше да мисли и върху проблеми с
чисто практическо значение, макар това
да беше в пълно противоречие с възгледите на александрийските математици. Техният учител Платон ги караше да смятат
недостойни за математическите науки механизмите и инструментите, тъй като „те
връщат назад към чувствените вещи, а не
издигат към безтелесните идеи, към бога“.
Архимед отива наново в Александрия.
Той разказва на приятелите си за своето
откритие. И когато гигантският фар пламва като чудотворен факел пред пристанището, под бледната светлина на лампите с
дървено масло в Музеума ученият разгръща старинните папируси и мисли за хората, които някога са живели и завещали
на света своите знания. Каква ли ще бъде
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съдбата на неговите съчинения и на него
самия?
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