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(Не)обикновените животни 

Чавдар Черников

Издателство: Българска Наука
ISBN: 978-954-92613-1-8

(Не)обикновените животни... Би било 
вярно да се каже, че животните и вза-
имоотношенията между тях описани 
в книгата са необикновени и уникал-
ни, но все пак мисля, че скобите са на 
място, защото всичко, което се случ-
ва в живата природа е просто част 
от живота на планетата Земя. Чита-
телят ще се срещне със скорпиони, 
отровни жаби, охлюви и октоподи, 
дори отровни птици, ще се запознае 
с малко познатите страни на пара-
зитизма, любовното поведение и 
канибализма в животинското цар-
ство.

Първата книга издадена от “Българска Наука”

Книжарници Пингвините в твоя град
» Благоевград » Бургас » Варна » Велико Търново » Видин » Габрово » Горна 
Оряховица » Казанлък » Козлодуй » Кюстендил » Лом » Монтана » Плевен » 
Пловдив » Разград » Русе » Свищов » Сливен » Смолян » София » Стара Загора » 

Хасково

Търсете книгата по книжарниците на веригата 
‘Пингвините’ след сряда (20-ти) в цялата страна.
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- Промяната в климата намалява 
птиците. 
- Мексико е най-големият потреби-
тел на бутилирана вода в Света.
 и др.

22  БИОЛОГИЯ
- Бозайниците през Палеоцен
- Гнездо на синигери в електрически 
стълб
- Соколи
- Дървета и храсти в нашите паркове 
и градини

35 ИСТОРИЯ 
- Ще изплува ли образът на Одисей 
от морето на легендите?
- „... Варна близо до Одесос...”
- Българите и техният дълъг път от 
Тян Шан до Европа
- Фолисите на Лъв VI ( 886г. – 912г. )

54ХУМАНИТАРИСТИКА 
- Преекспониране на сюжетната рам-
ка на филма „Антихрист”
- Субкултурите като виртуални 
общности

73  АСТРОНОМИЯ 
- Откъс от книгата „Космическа ко-
лонизация - неосъществената 
мечта“
- Текущи резултати от разработка-
та на числени реализации по изчис-
лителна флуидна динамика в инсти-
тут за космически изследвания - БАН

86 ФИЗИКА 
- Лост, проводник в магнитно поле и 
покрит магнитен поток

93 ТЕХНОЛОГИИ 
- Опит за летене
- История на подводницата в хроно-
логичен ред 1580 - 1869 г.
- Пистолети
- Жозеф Монголфие

СЪДЪРЖАНИЕ

Списание “Българска Наука” се издава от Българска Наука ООД
ISSN: 1314-1031

Р     едакторски колектив

Главен редактор:
Росен Теодосиев
Петър Теодосиев

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

Авторски колектив:

Неделин Бояджиев
д-р Чавдар Черников
Радослав Тодоров
Красимир Иванчев
Велислава Шурулинкова
Валентина Петкова
К. Гербов
Теодор Роков
Гл. ас. д-р Петър Голийски
Камен Колев
Виолета Даулова
Валентина Георгиева
Светослав Александров
н.с. I ст. д–р инж. Константин К. 
Методиев
Джафер Нуредин Мехмед
Николай Венциславов Иванов
Лого: Йордан Жам Нгуен

ADMIN@NAUKA.BG

87

12

94

67



- http://nauka.bg - 4

Покажете как изглежда светът през вашите очи...

Конкурсът се удължава до 30-ти октомври!

Спечели първият конкурс
за снимка на
“Българска Наука”
    http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=9900

“Моят Свят”

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=9900
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Чрез хронологичния си подход, книгата 
поставя всяко изобретение в собствена-
та 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 

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

то засягат – дори преобразяват – нашето всеки-
дневие до такава степен, че трудно можем да си 
представим живота без тях: кибрита, асансьо-
ра, прахосмукачката, автоматичната писалка...

Специално внимание е отделено на последните 
нововъдения и технологии, нахлуващи стреми-
телно  в нашето ежедневие.

Великите изобретения на човечеството. 
Луксозна енциклопедия Ларус

Aвтор: Мишел Ривал 

http://ciela.bg/?p=book_view&aid=172
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ВЗРИВЪТ! Пространство, време, 
материя... Вселената се е роди-
ла преди 13,7 милиарда години. 
Безкрайно малка отначало, тя се 

е разширявала по-бързо, отколкото можем 
да си представим. Брайън Мей, Патрик 
Мур и Крие Линтът обясняват как е ста-
нало всичко това от момента, в който въз-
никват времето и пространството, до обра-
зуването на първите звезди, галактиките и 
планетите и до еволюцията на човешки 

същества, способни да вникнат в нашия 
собствен произход и в крайната ни участ. 

После, още нататък в безкрайното бъде-
ще, много след като Земята е била погъл-
ната от червения гигант - Слънцето. Ис-
торията е разказана на ясен и достъпен 
език, в точната последователност на съ-
битията, без никаква математика.

ВЗРИВЪТ! е една удивителна история. 
Фантастика ли е това? Авторите се надя-
ват, че не е, тъй като в основата й са тру-
довете на велики учени, като Алберт Ай-
нщайн, Стивън Хокинг и стотици други 
блестящи умове. Наслаждавайте се и ос-
тавете въображението си да се развихря.

Купи:

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=23326

Тази книга е предоставена от ИК „Сиела“ 
като награда за конкурса 

„Моят Свят“

Взривът! Пълна история на вселената
Aвтори:Крис Линтът
Брайън Мей
сър Патрик Мур
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България през моите очи

www.video.nauka.bg
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проф. дфн. Владимир Градев

Софийският уни-
верситет е в криза. 

Вследствие драстично 
намалената субсидия и 
неизпълнените ангажи-
менти от страна на пра-
вителството не достигат 
около 5 милиона лева, за 
да се изкара нормално 
настоящата година. Още 
по-мрачни са перспекти-
вите за 2011 г., след като 
бюджетът на Универси-
тета е намален с близо 
1/3, а и едва ли, ако съ-
дим от тази година, ще 
бъдат преведени изцяло 
и тези, тъй орязани и ми-
зерни, средства. Криза, 
която се подсилва от ха-
оса в нормативната уред-
ба, от недалновидната 
и неадекватна политика 
на правителството, кое-
то продължава да пилее 
средства за разкриване 
на нови университети, 
вместо да премине към 
концентриране на вече 
съществуващите и въ-
веждането на реални 
критерии и рейтингова 
система във висшето об-
разование, политика, съ-
четана при това с кампа-
ния против СУ и опитът 
той да бъде фактически 
сведен до равнището на 
провинциално учебно 
заведение. 

При това положение 
протестът не може да 
бъде отлаган. Съзнавам 
ясно, че той няма шан-
сове за успех ако бъде 
сведен до декларации 
и протести единстве-
но на академичното 
ръководство и препо-
давателския състав. От 
решаващо значение е 
солидарността на цяла-
та академична колегия 
– преподаватели и сту-
денти. Може да успеем 
само заедно, само ако 
студентите на Софий-
ския университет, а и от 
другите висши учебни 
заведения, се събудят от 
обзелата ги летаргия и 
осъзнаят, че именно тях 
в най-голяма степен и 
съвсем непосредствено 
ги касае случващото се 
с висшето образование. 
Единствено когато сту-
дентите масово излязат 
на публични протести и 
твърдо и решително по-
искат от правителството 
адекватни мерки за оси-
гуряване на качеството 
на своето образование 
чрез извършване на 
действителна реформа 
във висшето образова-
ние и науката, може да 
се очаква реална про-
мяна в отношението 
на управляващите към 
висшето образование и 

За кризата на Софийския университет
от редакцията: 
 “Проблемът с финансирането на Софийския университет, макар да е част 
от проблематиката на икономическата криза, се нуждае от сериозно обсъждане и 
спешно решение.
 Убедени, че ясното му поставяне е първата стъпка към решението, 
публикуваме становището на проф.д.ф.н. Владимир Градев.
 Дори и най-дългият път започва с първата крачка ....... “
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Софийския университет.
Исканията следва да бъдат за:
- Изработването на нова нормативна база 
за висшето образование, която да гаранти-
ра  ефективното въвеждане на кредитната 
система и да създаде условия за стимули-
ране на студенти и преподаватели;
- Възстановяване на разходите за образо-
вание на 4.2% от БВП, а за наука на 0.6%. 
Промяна на бюджетната рамка за 2011 г. 
за СУ в съответствие с отговорностите на 
институцията и качеството на даваното в 
университета обучението. Същото се от-
нася и за други ВУ – медицински, по изку-
ствата и др. 
- Стимулиране на възможностите не само 
за учене, но и за студентски труд в СУ и 
другите ВУЗ: да не се харчат излишни 
средства за охрана, библиотечен и адми-
нистративен персонал, когато много от 
тези дейности могат да бъдат извършвани 

от студенти.
- Предоставяне на допълнителни средства 
от правителството за нормалното проти-
чане на учебния процес през настоящата 
и следващата година в Софийския уни-
верситета и други засегнати ВУЗ. Да не се 
допуска разстройване на учебния процес 
и  т.нар. „дървена ваканция 
 - Извършване на сериозни структурни и 
други промени в Софийския универси-
тет за оптимизация на администрацията и 
учебните звена.  
- Изискване от СУ и другите ВУЗ да напра-
вят външен одит на стопанското си състо-
яние с цел разкриване и предотвратяване 
на евентуални злоупотреби и нецелесъо-
бразно използване на наличните средства.
- Вземане на конкретни мерки за оптимал-
но използване на всички налични ресурси 
и снижаване на разходите за отопление и 
пр.      

Очаквайте в следващия брой изследване на БГ Наука за положението на 
университетите в Европа и у нас!
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ВИДЕО НАУКА

Еволюцията на птиците в Австралия от
National Science Foundation (NSF)

Не ви ли се иска да когато сте в кни-
жарница и гледате дадена книга да 
потърсите в интернет коментари за 
нея - веднага; когато сте в супермар-
кета да видите какви коментари има 
за дадения продукт, който бихте си 
купили...или просто цялата информа-
ция в интернет да е с вас?

Вече е възможно!

http://www.ted.com/talks/pattie_maes_demos_the_sixth_sense.html

http://www.ted.com/talks/pranav_mistry_the_thrilling_potential_of_
sixthsense_technology.html

Лекцията на Кен Рибинсон за това как 
училището убива креативното мисле-
не и мотивацията в учениците може 
да промени мисленето ви.  Много е 
важно какво учат децата, как го учат 
и какъв стимул имат те. За мен най-
важната стъпка е свободата на мисле-
нето в създаването и променянето на 
самото знание, изкуство и въобще на 
мисленето.

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_
creativity.html

http://www.facebook.com/video/video.php?v=1601483512118
http://www.ted.com/talks/pattie_maes_demos_the_sixth_sense.html
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html
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ВИДЕО НАУКА

Научната фантастика показваща 
как се задейства всякакъв софту-
ер, а той различни машини само 
чрез мисълта, това изглеждаше 
толкова далеч. Вече това е реал-
но!
Виж видеото:

http://www.ted.com/talks/tan_le_a_headset_
that_reads_your_brainwaves.html

Какво знаете за електрическите автомобили?
Едно видео което показва историята на електрическите автомобили, над какво се работи 
в момента и има ли реални електрически автомобили. Едно бъдеще, което започва от утре!

Вижте видеото:
http://www.ge.com/thegeshow/electricvehicles/#ch2

http://www.ted.com/talks/tan_le_a_headset_that_reads_your_brainwaves.html
http://www.ge.com/thegeshow/electricvehicles/#ch2
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Портативни устрой-
ства с лазерни лъчи 
скоро ще заместят 

рентгеновите устройства 
като безболезнен, нов, без-
вреден за здравето начин 
за откриване на различни 
заболявания.
Изледователите твърдят, 
че иновацията ще бъде ши-
роко достъпна в следващи-
те пет години. Този метод, 
наречен Раман спектро-
скопия, може да открива 
ранни симптоми на рак на 
гърдата, зъбни кариеси и 
остеопороза.
Учените вярват, че тази 
технология ще поставя ди-
агнози по-бързо, по-евтино 
и по-точно. Спектроско-
пията измерва интензитета 
и дължината на вълната от 
разсеяна светлина, идваща 
от молекулите на тъкънта. 
Методът вече се използва в 
химическата и фармацев-
тичната индустрия, напри-
мер за имерване на харак-
теристиките на пламъка. 
Чрез изучаване на начина 
на горене замърсяването, 

причинено от горене-
то на нефтени проду-
кти, може да бъде све-
дено до минимум.
Майкъл Морис, 
професор по хи-
мия в Унивеситета 
Мичигън,САЩ, през 
последните няколко 
години използва Ра-
ман, за да изучава чо-
вешките кости. До мо-
мента Морис изучава 
мъртви тела(трупове), 
но твърди, че може да 
се приложи и върху 
живи индивиди. „Мо-
жем да заместим много 
процедури и методи 
на диагностика, които 
в момента се прилагат.  
Голямото предимство 
на този лазер, е че не 
е инвазивен, безвреден е, 
доста е бърз, много по-бърз 
от класическите процеду-
ри и много по-прецизен”, 
каза професорът пред но-
вините на BBC.
Когато пациентът е болен 
или е на път да се разболее, 
химическият състав на тъ

канта е много по-различен 
от тази на здравите хора, 
казва ученът. Той обясня-
ва още, че Раман спектъ-
рът се променя в зависи-
мост от тъкънта, която се 
анализира. Раман ни дава 
молекулни отпечатъци на 
клетките, които съставят 

НОВИНИ
www.nauka.bg

Портативно лазерно устройство може да открие 
ранни симптоми на заболявания

От Катя Москвич, научен репортер на BBC News

Оптичните проби от тъкънта, благодарение на 
лазера може да различава ракови, предракови и 

здрави клетки.
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всичко, което изследваме. 
Когато болестта е настъ-
пила, химическият състав 
е леко променен или се 
наблюдават значителни и 
необичайни промени, ко-
ито зависят от конкретната 
болест. 
Диагностиката е въпрос на 
няколко минути и не на-
лага изполването на рент-
генови лъчи. „Пациентът 
просто поставя китката си 
на масата и след това ние  
извличаме оптични отпе-
чатъци чрез лазерната свет-
лина...нещо като гривна от 
силиций около китката на 
пациента”, обясни профе-
сорът. „Пускаме лазерът и 
след минути сме събрали 
достатъчно информация, 
изключваме го, след което 
отнема няколко секунди, 
за да анализираме резулта-
тите.” Освен заболявания 
на костите, лазерът ефек-
тивно може да откирива 
ранно образуване на зъбни 
кариеси. 
В някои случаи дори взе-
мането на кръв става не-
нужно. Например, за да 
разберем стойностите на 
холестерола трявба да на-
сочим лазера там където 
ще се взима кръвната про-
ба – в свивката на ръката, 
където кръвоносните съдо-
ве са много близо до кожа-
та, казва проф. Морис.
Друго приложение е из-
ползването на Раман ла-
зерът за типична мамо-
графия – процес, който 
използва ниски дози рент-
генови лъчи за откриване 
на признаци на рак на гър-
дата. Лазерът ще надникне 
в тъканта и ще генрира 
различни спектри – раз-
пределение на цветове, ко

ито отразяват различията в 
свойствата на тъкънта. Това 
може да открие доброка-
чествени или злокачестве-
ни тумори в зависимост от 
промените в структурата 
на белтъците, както и от-
носителните количества на 
протеини, липиди и нук-
леинови киселини в тъка-
ните.
„Можем да се насочим в 
тези калцификации, за да 
определим дали туморите 
са злокачествени или не, 
казва Никълъс Стоун, шеф 
на изследователски от-
дел в Gloucestershire Royal 
Hospital. Ако са злокачест-
вени или изглеждат такива 
се прави биопсия. Ако пък 
са доброкачествени, както 
се случва в 80-90% от случа-
ите, биопсия не се прави.”
Само в Обединеното крал-
ство методът ще спаси око-
ло 80000 пациенти от вто-
рични процедури.

НОВИНИ

Някои учени вярват, че Раман може да замести класическата мамография

БГ НАУКА

научи повече...
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Европейско проучване 
показва, че промени-
те в климата влияе 

много повече на птиците, 
които прелитат на големи 
разстояния отколкото на 
тези, които прелитат на по-
късо разстояние.
Учените са притеснени, 
тъй като пролетта на мес-
та настъпва по-рано и за 
птици прелитащи от дълги 
разстояния е по-трудно да 
намерят партньор за раз-
множаване или дори хра-
на. 
Има вероятност повиша-
ването на екологичните 
промени да доведат до на-
маляване популацията на 
птиците.
Великобритания публи-
кува по-рано тази година 
проучване, в което показва, 
че пролетта е настъпила с 
11 дни по-рано от тази пре-
ди 30 г.
Проучване от универси-
тета в Милано показва, че 
птиците, които не „следят“ 
промените в климата са на-
малели по северните час-
ти на Европа. Вероятния 
проблем за това е, че със 
закъсняването си птиците 
изпускат периода, в който 
най-много се размножават.
Освен това храната като 
насекоми в северните час-
ти е по-оскъдна и ако се 
изтърве пика, в който има 
най-много храна по-труд-
но се изхранва поколение.

На глава на населе-
нието в Мексико 
се консумира най-

много бутилирана мине-
рална вода.
Средната консумация в 
Мексико на ботилирана 
вода е 233,9 л. на човек, 
сравнено с Америка - 113,5 
л. 
Въпреки, че според общин-
ските фирми осигуряващи 
чешмяна вода по домовете 
водата е чиста и става за 
пиене, общественото не-
доверие към качеството на 
водата е твърде високо и за 
пиене използват бутилира-
на вода.
Експерти от Мрежата за ре-
агиране за сладката вода в 
Мексико твърдят, че може 
да има съмнение и в ка-
чеството на бутилираната 
вода. Базирани на интер-
национални компании с 
продукти от неясен произ-
ход и ниски цени.
ООН, Икономическа Ко-
мисия за Латинска Аме-
рика и Карибския басейн, 
съобщават, че северната 
част на Мексико е с високо 
ниво на замърсена и опас-
на за здравето вода, както 
и в централните и южните 
части на страната.

По официални данни 9,7% 
от населението няма дос-
тъп до водопровод, а 13,6% 
нямат достъп до канализа-
ция.

До 2013 г. с ракетата 
„Съюз“ ще се изве-
дат двама туристи 

до Международната Кос-
мическа Станция планира 
Руската космическа аген-
ция. Рускосмос съобщава, 
че към космическия екипа-
жа ще се присъединят два-
ма туристи, като не е ясно 
още кои ще са те.
„Има няколко предложе-
ния, които ще разгледаме 
на среща на космическите 
агенции във Вашингтон 
(САЩ).“

Рурсия спря изпращането 
на туристи миналата го-
дина, след като екипажа в 
Международната Косми-
ческа станция се увеличи 
от три на шест и всички 
места на борда на „Съюз“ 
бяха запазени за руски и 
чуждестранни космонавти.

През 2001 г. първият кос-
мически турист е летял до 
Международната космиче-
ска станция.

Руската (РАКЕТНО-КОС-
МИЧЕСКАЯ КОРПОРА-
ЦИЯ «ЭНЕРГИЯ») наскоро 
заяви, че има капацитет 
да строи не четири както 
до сега, а пет „Съюза“ на 
година, като единия да се 
използва за космически ту-
ризъм.

Промяната в 
климата намалява 
птиците

Мексико е най-
големият 
потребител на 
бутилирана вода в 
Света

Русия започва 
космически туризъм 
през 2013 г. 

НОВИНИ
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Колайдерът прескочи 
известни закони на 
физиката 

  Колайдерът прескочи из-
вестни закони на физиката

Големият адронен колай-
дер за пръв път даде въз-
можност да се надникне 
отвъд известни днес фи-
зични закони. Земята, при 
това, остана цяла, но не и 
спокойствието на физици-
те-теоретици. 

След няколкомесечни ус-
пешни експерименти по 
сблъсъци на снопове при 
рекордна енергия – 3.5 те-
раелектронволта, наскоро 
беше публикувано съобще-
ние на учените, работещи 
с прибора CMS, че е било 
наблюдавано неочаквано и 
непланирано явление. 

В хода на опит по сблъсък 
на многопротонни снопове 
се оказало, че сред множе-
ството нови частици се сре-
щат двойки, чиито траек-
тории кореспондират и са 
свързани една с друга. 

Анализиран е ъгълът на 
разнасяне на всяка от час-
тици и е изведена т.нар. 
функция на корелацията 
за всяка двойка частици. 
След удара винаги се об-
разуват двойки от части-
ци, разлитащи се с скорост, 
близка до тази на светли-
ната по определено на

правление. 
Това сочи към възможност 
за това, че при  зараждане-
то си частиците по някакъв 
неизяснен до сега начин са 
свързани една с друга. 

„Видяхме ефект, който до 
момента не е наблюдаван 
в стълкновенията „протон-
протон”. Допълнителните 
изследвания ще хвърлят 
светлина върху природата 
на този ефект. Сега трябва 
да се съберат повече данни, 
за да се види какво се случ-
ва там и да направим пър-
вите крачки към законите 
на новата физика”, заяви 
Гуидо Тонели, ръководи-
тел на експеримента CMS. 

Ефектът всъщност е извес-
тен от по-рано, при екс-
периментите в колайдера 
RHIC В Националната ла-
боратория в Брукхейвън, 
САЩ. 

Сблъсъци на снопове про-
тони ще се извършват до 
края на октомври 2010 г., 
след което до края на годи-
ната в колайдера ще се ус-
коряват ядра на олово. 
http://www.infox.ru/science/lab/2010/09/22/Bolshoy_adronnyyy_ko.phtml

Колайдерът прескочи известни закони на физиката 

НОВИНИ
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Любителите на по-
етичните образи 
вероятно ще бъдат 

приятно изненадани да 
узнаят, че съгласно изслед-
ване на британски учени, 
птиците различават мно-
го нюанси на цветовете и 
виждат слънцето в синьо. 
Гнездото с яйцата изглеж-
да на птицата много по-
разноцветно от това, което 
вижда човека. Птицата, за 
разлика от млекопитаещи-
те, има допълнителен чет-
върти рецептор в окото, 
способен да възприема ул-
травиолетовата светлина. 
Хората и другите бозайни-
ците имат три. 
По всяка вероятност го-
лямата част от птиците 
виждат един и същ осно-
вен цвят на черупката на 
яйцето, като най-големите 
разлики се определят от 
наличието и концентра-
цията на два пигмента – 
протопорфирин и били-
вердин. Първия боядисва 
яйцата в кафяв, а вторият 
– в синьо-зелен цвят. Най-
важните цветови вариации 
са установени във ултрави-
олетовия спектър, който не 
се възприема от човешкото 
око. 
Петнистата окраска е до-
бра маскировка, а от друга 
страна позволява на птица-
та да разпознае своите яйца 
сред много други в различ-
ните птичи колонии. 

Изследване проведено от 

група от Университета на 
Бирмингам  http://www.
birmingham.ac.uk/index.
aspx .
 В сравнение с птиците, хо-
рата са далтонисти
 
 До сходни нагорепосо-
чените изводи за светоу-
сещането на птиците са 
стигнали и учените отУни-
верситета в Упсала http://
www.uu.se/en/ , Андрес 
Оденhttp://katalog.uu.se/
empInfo/? id=N96-1233 
и Оле Хастдом в статия, 
публикувана всписанието 
American Naturalist http://
www.amnat.org/ . 
Според тях  зрениетона 
човека не е подходящо за 
оценка на това, което виж-
дат птиците, порадиразли-
чия в структурата на окото. 
Това е все едно далто-
нист да се опита да описва 
цветовете,виждани от чо-

века, казва един от автори-
те на изследването. 
Двамата учени са използ-
вали математически модел 
заизясняване на начина на 
функциониране на струк-
турата на окото на птиците 
ичовека. Чрез комбинация 
на данните за различията 
на светочувствителността 
наклетките на окото при 
хората и птиците е постиг-
ната възможност за устано-
вяванена възприемането 
на цветовите контрасти. 
Установено е също, че цве-
товете севъзприемат раз-
лично в 39% от случаите, 
което значи, че около 1/3 
от предишнитеизследва-
ния могат да се окажат не-
коректни. 
Птиците, за разлика от хо-
рата, виждат и ултравиоле-
товителъчи. 
 
Врабците от Ява различа-

Птиците виждат слънцето синьо

НОВИНИ
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ват езиците
Японски учени са устано-
вили, че вероятно врабци-
те от островЯва са в състо-
яние да доловят разликите 
в езиците, на които хората 
говорят.Проф. Сигеру Ва-
танабе сочи, че до сега се 
е смятало, че такава спо-
собност иматсамо някои 
бозайници, в частност май-
муните и плъховете. 

Две групи от общо седем 
птици са били разделени, 

като къмедните учените са 
се обръщали на китайски, а 
към другите на английски. 
След 36 дни всяка от пти-
ците уверено е различавала 
командитена езиците, при 
това запазвайки способнос-
тта си за около 3 дни. 
 
Колкото по-студено е, тол-
кова по-красива е песента 
наптиците
Сложността на мотивите 
в птичето пеене са пряко 
свързани съсстуда и суро-

вия климат, според списа-
ние Current Biology
h t t p : / / w w w . c e l l . c o m /
current-biology/ . 

Група учени начело с Кар-
лос Ботеро, орнитолог от 
Корнуелскияуниверситет 
са установили това чрез 
съпоставка на множество 
сонограми (графичноиз-
ображение на звуковите 
колебания) с данните за 
климатичните изменения 
врайоните на записване.

НОВИНИ
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Културни новини 
(http://kulturni-novini.info)

Новинарският сайт Културни но-
вини е специализиран за предста-
вяне на новини, анонси и мнения 

от културния живот. Поддържа над 30 ру-
брики чрез широка кореспондентска мре-
жа. Ежедневно се публикуват от 5 до 10 
информации, професионално редактира-
ни, със свой почерк, покриващи до голяма 
степен културното разнообразие не само 
на големите градове, но и на по-малките 
селища. Ползва се с висока популярност 
сред читателите и с авторитет сред специ-
алисти и създатели на културни събития. 
В него читателите могат да коментират 
всяко събитие и да следят за популярност-
та на отделната новина. Специално за 
най-ангажираните наши читатели, които 
не успяват ежедневно да се запознават с 
новите материали, изпращаме всеки по-
неделник Седмичен бюлетин на издани-
ето - така информацията и поместените 
реклами достигат до още няколкостотин 
абонати.

Културни новини е сред официалните 
медийни партньори на Арт група Хайде 
(Пети европейски конкурс на Nisi Masa за 
сценарий на късометражен филм за 2006 
г.), Агенция Прима (Трето издание на кон-
курса на Фондация ВИК за „Български 
роман на годината“ - 2006), Киномания 
(2005, 2006), София филм фест (2005, 2006), 
фестивала Един свят 2008, и мн.др. Наши 
партньори са редица културни институ-
ции - галерии, издателства, музеи, чужди 
културни институти и др.

През 2005 г. Културни новини (тогава 
Електронен бюлетин LiterNet) е номини-
ран за престижната Национална награда 
„Хр. Г. Данов“ и става носител на награда-
та за медия на годината, присъдена му от 
Галерия „Буларт“ (Варна).

Наскоро бе проведен поредния 
конкурс за кратка проза 2010:

Електронните списания eRunsMagazine и Liter-
Net обявяват резултатите от Осмото издание на 
конкурса за КРАТКА ПРОЗА - 2010.

Жури в състав Николай Фенерски, Веселин 
Веселинов и Георги Чобанов се запозна с 
предложените 256 текста от одобрените за 
участие 130 автори и след два оспорвани тура 
отсъди следното:

Първо място
. Деница Дилова-Маркова
„Поетите злодеи“ / „The Villain Poets“

Второ място
. Любомир Николов
„Детето на Давид“ / „David`s Child“

Трето място
. Милена Николова
„Салама“ / „The Summer Sausage“

По традиция носителят на първа награда ще 
получи 100 лв., а всички отличени автори - 
грамота за успешното си представяне и превод 
на английски език. 

Трите наградени текста вече са преведени на 
английски от Веселин Веселинов и C. Hasbrouck 
и ще бъдат представени в септемврийските 
броеве на електронните списания eRunsMaga-
zine и LiterNet.

Честито на победителите! 

Подготовката за следващия, девети по ред, конкурс за 
кратка проза започва от днес! Пишете и изпращайте за 
постоянната рубрика на Електронно списание LiterNet 
Кратка проза! 

Жанрът не е никак лесен, макар привидно така да изглежда 
- на един клавиш разстояние...:) Затова - запознайте се с 
отличените текстове на сегашни и предишни победители, 
прочетете образци на жанра, писани от неговите български 
и световни първомайстори... Много от тях ще откриете в 
рубриката Кратка проза. 

Най-добрите текстове, представени през годината, 
ще бъдат публикувани в Електронно списание LiterNet. 
Редакторът на рубрика Кратка проза Веселин Веселинов 
Ви очаква на имейл: kratka_proza@liternet.bg.

НОВИНИ
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Предлагаме:

• собствен домей.nauka.bg

• 50 MB space

• FTP акаунт

• безплатна реклама

• инсталиране на блог

Изисквания:

• Само HTML

• Без MySQL and PHP

• Без реклами в сайтовете

• Линк на nauka.bg в сайта

• Публикуване в списанието

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

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

http://   .nauka.bg



- http://nauka.bg - 22

Бозайниците се появяват за първи път 
през Триас, по времето на диноза-
врите. През Мезозоя повечето бозай-

ници са били дребни, хранещи се с насе-
коми и водещи нощен начин на живот, 
докато динозаврите били доминиращата 
форма на живот на сушата. Това рязко се 
е променило преди около 65 млн. години, 
когато динозаврите изчезнали, с изключе-
ние на техните потомци, вероятно след ме-
теоритен сблъсък. В началото на Палеоцен 
светът останал на практика без мегафауна 
на сушата. Това именно е било условието 
за последвалия еволюционен успех на бо-
зайниците. Само 10 млн. години по-късно, 
в края на Палеоцен, те заели голяма част 
от освободените екологични ниши. 
Въпреки впечатляващото си разнообразие, 
повечето палеоценски бозайници са били 
доста примитивни, в сравнение с днеш-
ните. Най-често те са притежавали само 
наченки на специализациите, характерни 
за потомците им от по-късни епохи, като 
оптимизация на зъбите за преработка на 
конкретна храна или адаптации на край-
ниците за бързо бягане. Палеоценската 

бозайникова фауна често е наричана ар-
хаична. Началото на следващата епоха – 
Еоцен – се характеризира с модернизира-
нето й. Няколко групи бозайници с нови, 
по-съвременни черти се разпространили в 
северното полукълбо по това време, когато 
започва упадъкът на архаичната фауна. 
Палеоценът е ключов период в историята 
на бозайниците. За съжаление фосилните 
находки от този период са оскъдни, а за 
някои части на света липсват. Затова мо-
жем само да предполагаме как е изглежда-
ла фауната по времето на изчезването на 
динозаврите. Дори там, където има фосил-
ни находки, много видове са представени 
само от характерни зъби и много рядко от 
скелети. 

Multituberculata
Разцветът на най-дълго просъществувалата 

група бозайници

Разредът Multituberculata е родствена ли-
ния на мезозойските и раннонеозойските 
бозайници, които заемат ниши, като тези 

БИОЛОГИЯ

Бозайниците през Палеоцен
Първите 10 млн. години от еволюцията на бозайниците

Автор: Валентина Петкова
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на гризачите. Те се появяват в края на Юр-
ския период и са живели до началото на 
Олигоцен. Представителите на haramiyida 
от късен Триас понякога са смятани за 
ранни Multituberculata. По-пълни фосил-
ни останки обаче показват, че haramiyida 
се различават от ранните бозайници. Но 
дори и без тях, Multituberculata съществу-
ват за период от около 100 млн години, ко-
ето е безспорен рекорд за бозайници. 

Мултитуберкулатите не принадлежат към 
нито една от групите бозайници, които 
живеят днес – примитивните яйцеснася-
щи еднопроходни и сравнително по-раз-
витите торбести и плацентни, известни 
като живородни. Връзката на мултитубер-
кулатите с тези групи все още се обсъжда. 
Установено е, че  Multituberculata са група, 
която се обособява като клон дори преди 
Еднопроходните, като близки техни или 
на плацентните бозайници роднини. При 
всички положения мултитуберкулатите са 
били много подобни на бозайниците, как-
то в детайлите на вътрешната анатомия 
като структура на средното ухо с трите 
акустични костици, така и по външен вид, 
както доказаха неотдавна останки от кози-
на. Анатомията на таза показва, че мулти-
туберкулатите не снасят яйца като едноп-
роходните, но раждат своите малки много 
незрели като торбестите. 

В края на Креда мултитуберкулатите били 
широко разпространени и много разноо-
бразни в северното полукълбо, като съста-
влявали повече от половината видове бо-
зайници на типичната за периода фауна. 

Въпреки че някои родове изчез-
нали в края на Креда по време 
на фаунистичния обрат, мул-
титуберкулатите успяват мно-
го успешно да преминат К/Т 
границата и да достигнат най-
голямото си разнообразие през 
плейстоцена. Те са важен компо-
нент на почти всички палеоцен-
ски фауни на Европа и Северна 
Америка, както и за къснопале-
оценската фауна на Азия. Мул-
титуберкулатите също така са 

били с много разнообразни размери по 
време на Палеоцена – като се започне от 
размера на една много малка мишка и се 
стигне до този на бобър.

Реконструкция на Ptilodus:

Ptilodus е типичен, среден по размер мул-
титуберкулат от Палеоцена на Северна 
Америка. Известен е от почти цял скелет 
открит в Канада, който показва, че Ptilodus 
най-добре може да се сравни с днешните 
катерици. Скелетът на Ptilodus показва 
няколко адаптации за живот по дървета-
та, например остри нокти. Както и при 
катериците, кракът на Ptilodus е бил мно-
го подвижен и е можел да се обръща на-
зад, което е позволявало на животните да 
се спускат по дърветата с главата надолу. 
Очевидна разлика с катериците е дългата 
хватателна опашка, която Ptilodus са из-
ползвали като пети крайник при катере-
нето по дърветата. 

Зъбите на Ptilodus и други мултитубер-

Череп на Deltatherium fundaminis

БИОЛОГИЯ
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кулати са най-сходни с тези на гризачите 
– широки предни зъби, особено чифтът 
долни резци, които са последвани от ди-
астема в долната челюст. Последните 
долни предкътници на повечето мулти-
туберкулати формират големи назъбе-
ни остриета. Този тип зъби се наричат 
plagiaulacoid, по името на род мултиту-
беркулати от Мезозоя – Plagiaulax. 

Задната част от челюстта на мултитуберку-
латите е заета от кътници, които изпълня-
ват шлифоваща функция. Тези зъби имат 
няколко надлъжни реда от много малки 
гънки (или туберкули), откъдето всъщност 
идва и названието Multituberculata. 

Череп на Ptilodus montanus:

Диетата на мултитуберкулатите е дъл-
го обсъждан въпрос. Заради аналогията 
с гризачите, може да се предположи, че 
са били растителноядни. Въпреки това, 
дори не всички днешни гризачи се хранят 
само с растителна храна. Трябва да бъдат 
взети под внимание подобните на остри-
ета долни предкътници. Съвременните 
плъхоподобни кенгура, които имат съща-
та особеност, са по-скоро всеядни, като се 
хранят с растения, насекоми и дори мър-
ша. Можем да си представим, че и мулти-
туберкулатите са имали същата диета. В 
този случай широките резци би трябвало 
да са използвани за хващане и убиване на 
насекоми и други животни. Острите пред-
кътници може да са служили както за стро-
шаване на твърди черупки, така и за раз-
рязване на малки жертви. 

Членовете на специализирано семейство 

от мултитуберкулатите – Taeniolabididae 
– може по-уверено да бъдат определени 
като растителноядни. Както гризачите, 
taeniolabidide и някои родствени семей-
ства мултитуберкулати са развили дълба-
ещи зъби със самостоятелен заточващ ме-
ханизъм. Само предната страна на резците 
е покрита с твърд емайл. Останалата част 
от зъба се състои от по-мек материал, кой-
то се изтърква по-лесно. Затова зъбите са 
винаги с остър ръб отпред. Острите пред-
кътници са силно редуцирани за разлика 
от зъбите с шлифоваща функция. Родът е 
Taeniolabis от началото на Палеоцена в Се-
верна Америка. Този бозайник с размери-
те на бобър е най-голимят известен от мул-
титуберкулатите. Taeniolabis е имал голям 
череп, с къса и тъпа муцуна. Добре разви-
тите дълбаещи зъби и сложните кътници 
са сериозно доказателство, че Taeniolabis, 
за разлика от повечето бозайници от на-
чалото на Палеоцена, се е придържал към 
растителна храна. 

Череп на Taeniolabis taoensis:

Забележителни фосили от късния Па-
леоцен на Китай са известни като втори 
taeniolabididа – Lambdopsalis. Скелетът на 
Lambdopsalis показва специализация за 
копаене, така че тези мултитуберкулати 
вероятно са живеели в дупки под земята. 
Добре запазени черепи показват, че ухото 
на Lambdopsalis е неефективно за слуша-
не на високочестотни звуци във въздуха, 
но е добре пригодено за вибрации с ниска 

БИОЛОГИЯ
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честота, което е от полза при ровещи жи-
вотни. Lambdopsalis очевидно е бил една 
от любимите жертви на хищните бозай-
ници, което личи от наличието му в коп-
ролитни находки от месоядни животни в 
Китай. Абсолютно уникален е фактът, че 
тези копролити са запазили фосилизира-
ни косми от жертвите, включително и та-
кива от Lambdopsalis, които са много сход-
ни по структура с тези на съвременните 
бозайници. Това е единственото пряко до-
казателство, че изчезналите мултитубер-
кулати са имали козина и в същото време е 
най-старата известна находка на фосили-
зирана козина. 

След като развитието на мултитуберкула-
тите достига своя максимум през Палео-
цен, в края на епохата започва упадъка му. 
Това може да се дължи на конкуренция с 
нарастващия брой плацентни растително-
ядни, особено с древните копитни бозай-
ници, наречени condylarthа и приматите. 
В късния Палеоцен гризачите се явяват 
допълнителна конкуренция, много близ-
ка по екологични характеристики. Редица 
мултитуберкулати оцеляват до Еоцен, но 
се развиват няколко нови рода и мултиту-
беркулатите изчезват в началото на Оли-
гоцен. 

Една група бозайници от късния Мезо-
зой до началото на Креда от старата суша 
Гондвана може да се отбележи тук, тъй 
като тя вероятно представлява южното 
разклонение на мултитуберкулатите. Тези 
слабопознати животни, наречени гонд-
ванатери, са открити за първи път в къс-
нокредни пластове - Gondwanatherium 
(сем. Sudamericidae) и Ferugliotherium (сем. 
Ferugliotheriidae). Оскъдни фосили от края 
на Креда наскоро се появиха и в Мадагас-
кар и Индия – бивши части на разделена-
та Гондвана. Всъщност Gondwanatherium 
и Ferugliotherium са имали широки, дъл-
баещи резци. Но най-забележителната 
черта на по-развитите гондванатери като 
Gondwanatherium и Sudamerica са кътни-
ците с висока корона. В късния Терциер 
много групи растителноядни бозайници 
развиват подобни кътници, за да се спра-
вят с широко разпространените тогава 

треви, които силно износват определени 
зъби. Така или иначе тези зъби са уникал-
ни за Мезозоя и ранна Креда и ние не зна-
ем какво провокира ранната им еволюция 
у  гондванатерите. Тревите се появяват в 
Южна Америка много по-късно, а фоси-
лите на Sudamerica вероятно са били депо-
зирани в мангрово блато. 

Някои гондванатери преди са били счи-
тани за ранни представители на Непъл-
нозъби, поради донякъде сходните зъби 
и географското разпространение в Южна 
Америка, която е родина на Непълнозъ-
бите. Подробните изследвания на зъби-
те, включително микроструктурата на 
покриващия ги емайл, потвърждават, че 
гондванатерите може всъщност да са пър-
вите мултитуберкулати в Южна Америка. 
По-пълни фосилни находки ще спомогнат 
за решване на спора за родствените отно-
шения в тази загадъчна група от Гондвана. 

Зъб с висока корона на Sudamerica ameghinoi

Двуутробни

Двуутробните най-често се асоциират с 
австралийския континент, където се сре-
щат така популярните кенгуру и коала... 
По-малко известно е, че редица торбести 
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обитават Южна Америка. Като например 
опосумите - единствените торбести, които 
обитават северното полукълбо в днешно 
време.
Мезозойските торбести са известни пре-
димно от Северна Америка, като е въз-
можно те да са се появили там по време на 
Креда. Примитивни, подобни на опосуми 
торбести са най-често срещаната и най-
разнообразна група бозайници в Северна 
Америка в края на Креда. Те включват ви-
дове с размерите на котка като Didelphodon 
– едни от най-големите мезозойски бозай-
ници и най-популярните, благодарение 
на появата им в „Разходка с динозаври”. 
Диделфодонът е имал зъби, специално 
пригодени за раздробяване на твърди че-
рупки и се предполага, че се е хранил с 
миди, охлюви, костенурки и дори млади 
анкилозаври. 
Разнообразието на торбестите в Северна 
Америка е силно редуцирано в края на 
Креда. Само една линия, представена от 
Alphadon и Peradectes (сем. Peradectidae), 
оцелява по време на фаунистичния обрат. 
Така торбестите успяват да се наложат в 
Северна Америка по-добре в сравнение с 
динозаврите, но не и в сравнение с влечу-
гите като цяло. Peradectes се срещат през 
Еоцен, а няколко други подобни на опо-
суми торбести се появяват в Северна Аме-
рика през Палеоцен. Въпреки това торбес-
тите никога не стават отново съществен 
компонент от северната фауна и накрая 
изчезват от нея. Опосумите навлизат пов-
торно в Северна Америка от Южна Аме-
рика, когато се образува Панамският про-
влак през Плиоцен. 

Реконструкция на Alphadon, късна Креда

Двуутробните са много по-успешни на 
южния континент. Те пристигат в Южна 
Америка сравнително късно през Креда, 
но до началото на Палеоцена тази група 
бозайници вече е процъфтяваща там. Дву-
утробните съставляват повече от 50% от 
видовете бозайници в палеоценската фа-
уна на Южна Америка, включвайки адап-
тивни форми като насекомоядни, всеядни, 
месоядни животни и малки тревопасни. 
Палеоценски бозайници не са намирани 
на Антарктида и Австралия все още. Въ-
преки това тези контитненти са били свър-
зани един с друг, както и с Южна Америка 
и торбестите през Еоцен вероятно се раз-
пространяват и там. 
Много палеоценски торбести са близко-
родствени на днешните опосуми, нарича-
ни „живи фосили”. Опосумите и техните 
близки родствени групи спадат към раз-
ред Didelphimorphia (именуван на съвре-
менния опосум от Вирджиния – Didelphis). 
Най-пълни фосилни останки от ранни 
торбести принадлежат на Pucadelphys – 
примитивен опосум от началото на Пале-
оцена в Боливия. Открити са двойка почти 
пълни скелети, за които се предполага, че 
са мъжки и женски. Те вероятно са били 
блокирани в дупката си по време на на-
воднение. Пикаделфисът е бил пъргаво 
животно, със способности за копаене и ска-
чане, но без адаптация за катерене по дър-
вета. Както и повечето днешни опосуми, 
той вероятно е бил всеяден и се е хранел с 
насекоми, плодове и малки гръбначни. 

Изобилни изкопаеми на опосумоподобни 
(Didelphimorphia) от среден Палеоцен са 
намерени в Бразилия. Съществува голямо 
разнообразие по размери и форми сред 
членовете на този разред. Minusculodelphis 
е бил близък по размер до най-дребните из-

вестни бозайници. Ин-
формацията се базира 
на фосилна челюст, 
зъбите по която са по-
малки от милиметър. 
Тези малки животинки 
вероятно са ловували 
насекоми. Eobrasilia е 
бил много по-едър и е 
имал зъби, подобни на 

БИОЛОГИЯ
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Двойка скелети на Pucadelphys andinus

тези на къснокреден диделфодон. Преди 
е бил считан за родственик на месоядните 
Sparassodonta, за които ще стане дума по-
долу, но днес се счита за независим клон 
на опосумоподобните, който се е адапти-
рал към по-месоядна ниша. 

Втората група торбести – разредът 
Paucituberculata, е известна в ЮжнаАме-
рика от Палеоцен до днес. През Палеоцен 
групата с най-голямо значение били изчез-
налите полидолопиди, животни с размери 
на плъх или заек, които по екологични 
характеристики наподобявали гризачите. 
Родът Epidolops от среден Палеоцен е по-
знат от почти цял скелет. Всички останали 
полидолопиди са представени само от фо-
силни челюсти или зъби. Също като гри-
зачите полидолопидите са имали широки 
предни зъби. Още по-отличителна черта 
е, че техните дъвкателни зъби, особено по-
следните предкътници, са имали големи 
остриета за срязване на храната. Подобни 
зъби с остриета са се развили самостоятел-
но в няколко групи бозайници, например 
при мезозойските и раннотерциерните 
мултитуберкулата и при днешните плъ-
хоподобни кенгуру. Тези зъби са полез-
ни при обработка на твърди растителни 
части, но животно с подобни зъби може 
да бъде и всеядно. При полидолопидите 
настъпва упадък през Еоцен и те изчезват 
през Олигоцен, вероятно поради конку-
ренция с други групи Paucituberculata и 
имигрирали гризачи и примати. 

Една група торбести, появила се през Па-
леоцен, заема екологичната роля на месо-
ядните бозайници в Южна Америка. Тези 
животни са класифицирани в изчезналия 
разред Sparassodonta, които се развиват 
до подобните на кучета (или мечки) бор-
хиени и подобните на саблезъби котки 
тилакосмилиди в края на Неозой. Пале-
оценските представители на този разред 
показват развитие от примитивни, опо-
сумоподобни животни (като Pucadelphys)  
до свирепи хищници. Mayulestes от нача-
лото на Палеоцена в Боливия е бил малък 
хищник, който е заемал екологични ниши, 
сходни с тези на невестулките и златки-
те. Адаптации като хватателната опашка 
показват, че тези гъвкави животни са жи-
веели отчасти и по дърветата. На земята 
Mayulestes са можели да бягат бързо, но 
на кратки разстояния, за да хващат своите 
жертви. 
Първите по-големи спарасодонти са из-
вестни от средата на Палеоцен в Бразилия. 
Те включват средните по размер живот-
ни от род Patene (което на местния език 
в Ю.Америка означава „лисица”) и сла-
бопознати, с големина на вълк хищници. 
Тези торбести хищници развиват същата 
структура на зъбите за рязане на месо, как-
то и истинските (плацентни) хищници от 
северното полукълбо. За разлика от истин-
ските хищници обаче, при спарасодонти-
те не се развиват специални адаптации за 
бързо движение. Това може да е една от 
причините за техния упадък и изчезването 
им след пристигането на истинските хищ-
ници в Южна Америка в края на Неозой. 

Epidolops ameghinoi:

БИОЛОГИЯ
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Синигерите в парка не са така довер-
чиви към хората, както патиците и 
гълъбите. 

Но когато тази зима снегът покри всичко, 
някои от тях се престрашиха да се прибли-
жат, 
виждайки, че човекът подхвърля храна на 
останалите птици (в случая патици).

Затова е учудващо, защо синигерите са си 
избрали за гнездо такова оживено място, 
каквото е централната алея на Южния 
парк. Вярно става дума за края на алеята, 
сравнително далеч е от многолюдните 
места при входа и лунапарка, но тук су-
трин почти 
всички минаващи са с кучета. Отговорът 
вероятно е, че все пак подходящ електри-
чески стълб на безлюдно място няма.

Мисля си, че синигерът (или синигерите), 
решил да отглежда рожбите си на такова 
необичайно място, може да е същият от 
по-горната снимка. Тя е правена на 20 м от 
мястото, където се намира стълба с гнездо-
то, а в околността чак такова изобилие на 
синигери, поне аз не съм забелязал. 
През зимата се мяркаха около езерото два, 
сега докато снимах гнездото, пак по едно 
време бяха два, но майката (явно тя ще 
да е) наблюдаваше тревожно какво става, 
прехвърчайки от дърво на дърво.

Електрическите стълбове, които служеха 
на времето за осветление на спокойно раз-
хождащите 
се по вечерно социалистическо време 
граждани, през последните години не ста-
ват даже и за украса - грозни са. (Аз гле-
дам да не попадат в кадъра, когато снимам 
нещо в парка.) Нищо чудно и да са опасни. 
Преподавателят по „Основи на безопас-
ността” ни заръчваше: „гола жица няма да 
пипате дори и в магазина!“ На някои та-
кива стълбове отворите са закрити с пласт-
масов капак, но много зеят открити, като 
този.

Гнездо на синигери в електрически стълб 

Автор: К. Гербов

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=9392
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Стърчи грозно стълбът, окрадени са осве-
тителното тяло и кабела към него, ориги-
налният чугунен капак отдавна е минал 
през пункта за старо желязо. Дебелите за-
хранващи кабели обаче не са успели да из-
вадят. „Жилището” на синигерите щеше 
да изглежда по-луксозно без тях.

Това ми е втори опит да заснема гнездо в ел. 
стълб. Две седмици по-рано видях синигер 
да излиза от такъв отвор на един стълб по-
надолу по алеята. Тогава също щракнах в 
тъмното,
но в дупката нямаше нищо. Сега, като се 
приближавах, се чуваше писукане, което в един 
момент престана.

Електрическите стълбове си стоят по 
продължението на цялата алея. Вероятно и в 
други от 
тях има гнезда на синигери. Нещо като „Алея 
на синигерите”.

Коментари към материала във Форума:

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=9392

БИОЛОГИЯ



- http://nauka.bg - 30

1. Новозеландски сокол (Falco novaesee-
landiae)

2. Кафяв сокол (Falco berigora)

3. Сив сокол (Falco hypoleucos)

4. Черен сокол (Falco subniger)

5. Далматински сокол (Falco biarmicus)

6. Индийски сокол (Falco jugger)

7. Ловен сокол (Falco cherrug) 
(среща се и в България)

8. Северен сокол (Falco rusticolus)
(Това е най- големия сокол в света.)

9. Прериен сокол (Falco mexicanus)

10. Сокол скитник (Falco peregrinus)

Известно е, че това е животното 
достигащо най-голяма скорост - при 
пикиране скоростта му може да 
достигне до 360 км/ч, а по време на 
филм на NG е била засечена скорост от 
389 км/ч!

Среща се и в България.

Смята се, че има 19 подвида на сокола 
скитник.

11. Тайтански сокол (Falco fasciinucha)

-----

В следващите няколко броя ще 
представим всички птици в 

България.

СОКОЛИ

1

Продължаваме със сем. Коколови (Falco-
nidae), които се състоят от 62 различни 

вида, като до сега представихме 51 вида, 
в този брой ще представим останалите 11 
вида соколи.

Всички видове можете да видите тук:
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=5850

2
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4
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9

10 11
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Маклура ( Maclura pomifera )

Произхожда от Сев. Америка. Спада към 
сем. Черничеви ( Moraceae ). Достига от 8 
до 15 м височина. Характерни за маклура-
та са кръглите плодове, които достигат до 
около 15 см в диаметър.

БИОЛОГИЯ

Дървета и храсти в нашите паркове и граДини

Автор: ЧАвдАр Черников

Ще се опитАм в няколко поредни броя нА списАние „бългАрскА нАукА” дА ви зАпознАя 
с някои видове дърветА и хрАсти, които се среЩАт из нАшите пАркове и грАдини, 
понеже ми се струвА, Че те сА мАлко познАти. сигурен съм, Че тук Ще се спрАт 
и хорА по- добре зАпознАти от мен с тАзи облАст. Ще се рАдвАм нА всякА помоЩ.
 
Споделете във форума на БГ Наука: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=4976
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Албиция ( Albizia julibrissin )
 
Името на род Албиция е дадено в чест на 
благородника Филипо дел Албици, кой-
то в средата на 18 век го внася в Европа от 
неговата родина Южна и Източна Азия. 
Спада към сем. Бобови ( Fabaceae ). Това 
е изключително красиво дърво и заради 
своите цветове често е наричано мимоза 
или копринено дърво. На височина обик-
новено достига до 12 м.

Каталпа ( Catalpa bignonioides )

Произхода му е от Югозападна Сев. 
Америка. На височина обикновено дос-
тига до 15 - 18 м. Принадлежи към сем. 
Bignoniaceae. Наричат го още индианско 
бобово дърво.

БИОЛОГИЯ
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През 1991 г. близо до село Тзаната 
в югоизточната част на гръцкия 
о-в Кефалония археологът Ла-
зарос Колонас разкопава остан-

ките на куполна гробница от микенската 
епоха – т.нар. толос. Нейната основа e с 
диаметър ок. 7 м. Във вътрешността й са 
проучени три шахтови гроба, в които са 
открити останките на повече от 70  човека. 
Гробницата е датирана ок. 1400 г. пр. Хр. 
и е най-голямата от типа толос в Западна 
Гърция. Тези факти дават достатъчно ос-
нование на губернатора на Кефалония да 
обяви през 2005 г., че това е гробницата на 
цар Одисей. В подкрепа на тези твърдения 
се посочват и други, по-ранни археологи-
чески открития на острова: скални гробни-
ци от микенската епоха в околностите на 
селата Метаксата, Лакитра и Мазараката; 
останки от голямо селище от същата епоха 
в района на пристанището Порос; златни 
накити, идентични с откритите в царските 
гробове в Микена. 

В края на месец август 2010 г. световните 
медии разпространиха сензационната но-

ИСТОРИЯ

Ще изплува ли образът на оДисей от морето на 
легенДите?
Автор: теодор роков, АрхеологиЧески музей - вАрнА

Одисей
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вина, че на съвременния гръцки о-в Итака 
най-накрая е открит двореца на митичния 
цар Одисей. През 1996 г. екипът на про-
фесор Танасис Пападопулос разкопава в 
местността  Агиос Атанасиос останките от 
масивна постройка на две нива, свързани 
с тесен проход, изсечен в скалите и кръг-
ло помещение с неясно предназначение. 
Около тях също са открити камерите на 
няколко скални гробници, складови по-
мещения и работилници, система от изсе-
чени в скалата канали и подземна цистер-
на. Според професор Пападопулос това 
е типичен за микенската епоха дворцов 
комплекс. За идентифицирането му като 
царската резиденция на Одисей гръцкият 
учен посочва няколко глинени плочки със 
знаци, които наподобяват микенската пис-
меност - линеар Б, открити в обекта, извес-
тен като „училището на Омир”. На една от 
плочките се предполага, че е изобразен за-
вързания за мачтата на своя кораб Одисей 
и сирените. В подкрепа на твърдението, че 
останките, открити в Агиос Атанасиос са 
от двореца на Одисей гръцките археолози 
посочват и някои съвпадения между опи-
санията на митичния остров, направени 
от Омир и съвременната топография на 

Итака. Възможно ли е да са открити ма-
териални доказателства, че Одисей е бил 
действителна личност?

Омир подробно е описал делата и стран-
ствуванията на своя герой, но не дава ни-
какви сведения за това как е завършил 
неговия жизнен път. Повествованието в 
Омировата „Одисея” спира до завръщане-
то на Одисей в Итака и избиването на же-
нихите. Със сигурност обаче това не е бил 
краят на неговите странствувания. Още в 
началото своята поема Омир загатва, че 
премеждията на Одисей няма да приклю-
чат със завръщането му в неговата родина:

бяха безсмъртните вече отсъдили той да се 
върне,
но и в Итака не щеше сред своите близки да 
свърши страшните мъки

 Омир
Одисея I, 16-18

Омир пише, че след като се завърне в Ита-
ка на Одисей му предстои още едно по-
следно пътуване, предначертано от сян-
ката на пророка Тирезий в подземното 
царство Аид:

Одисей избива женихите
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След като всички женихи в палатите свои 
изтребиш 
с острието на меча открито или с измама,
тръгвай веднага да бродиш с пригодно весло в 
ръката
чак до мъже доде стигнеш, които не знаят 
морето 
и за подправка не слагат те никога сол в яди-
вата, 
нито са чували още за кораби пурпурногърди, 
ни за веслата пригодни – крилата на бързия 
кораб.
Сигурен знак ще ти кажа сега и добре запомни 
го:  
Друг пътешественик, срещнат по пътя, кога 
те запита:  
“Що си понесъл на рамо блестящо веялна лопа-
та”,  
спри се и тозчас забий във земята веслото 
пригодно,  
жертва достойна отдай на властителя бог 
Посейдона -  
бик заколи, и овен, и глиган, що свинете опло-
жда,  
после върни се дома и отдай хекатомби свеще-
ни  
на боговете всевечни, които владеят небето.  
Накрая далеч от бурливата шир на морето 
смърт  
ще те стигне спокойна и сетния ден ще доча-
каш  
немощен в старост приятна, край теб ще 
живеят щастливо  
твойте подвластни. Това ти предричам и то 
ще се сбъдне.

Омир
Одисея XI, 119–137

Това пътуване и последвалите го събития 
обаче не са описани в „Одисея”. Според 
древногръцкият писател Аполодор, Оди-
сей стигнал пеш до земите на теспротите 
(днешна северозападна Гърция), където 
омилостивил Посейдон с жертвоприно-
шение според предсказанията на Тирезий. 
Там Одисей се оженил за царицата на 
теспротите Калидика, от която имал син и 
победил в битка войската на съседния цар. 
След смъртта на Калидика Одисей оста-
вил царската власт на сина им и се върнал 

в Итака, където по неочакван начин при-
ключил неговият жизнен път:

Телегон научил от Кирка, че е син на 
Одисей, и се отправил по море да го търси. 
Отишъл 
и в Итака, където му се приискало да задигне
добитък от тамошните стада. Одисей се при-
текъл на помощ
и Телегон без да знае срещу кого се е изправил 
го пробол с копие, което имало връх от риба-
меч. 

 Аполодор
Митологическа библиотека

Епитоме VII, 34-36

Творбите на някои други антични авто-
ри съдържат различни варианти за края 
на Одисей. Според древногръцкият исто-
рик Плутарх, близките на убитите жени-
хи изправили Одисей на съд. Двете страни 
избрали за арбитър синът на Ахил–Нео-
птолем. Той осъдил Одисей на изгнание 
заради убийствата на женихите, а близките 
им наказал да плащат годишно обезщете-
ние на Одисей за нанесените вреди в него-
во отсъствие. Одисей напуснал Итака и се 
заселил в Италия, а обезщетението било 
изплащано на неговия син Телемах. Рим-
ският поет Сервий пише, че докато Одисей 
отсъствал от своето царство, неговата съ-
пруга Пенелопа се поддала на ухажванията 
на женихите и родила от всички тях Пан. 
Когато Одисей се завърнал в Итака и видял 
уродливото дете, ужасен той побегнал без 
посока от своя дом.

Одисей и сирените. 
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 Някои от античните 
автори посочват отделни 
топоними като доказател-
ство за това, че Одисей е 
плавал и във водите на Ат-
лантическия океан. Омир 
обаче никъде не споменава 
в своята поема, че Одисей е 
преминал отвъд стълбове-
те на Херакъл (Гибралтар-
ският проток). Този факт се 
приема като доказателство, 
че въпросното плаване се 
е състояло след завръща-
нето на Одисей в Итака. 
Древногръцкият географ 
Страбон споменава в сво-
ето описание на античния 
свят за град Одисея и храм 
на богинята Атина в пла-
нините на Иберия (днешна 
Испания): „ ...в планинската 
земя, може да се види град Оди-
сея, и в него  - храм на Атина 
... в храма на Атина са окаче-
ни щитове и носови украси на 
кораби, като паметници за 
странствуванията на Оди-
сей”. Отделни антични ав-
тори – Страбон, Плиний 
Стари и Помпоний Мела 
описват укрепеното селище 
Olisipo; Ulyssippo (лат.) – Оли-
сипо, което се е намирало на 
атлантическия бряг на Лу-
зитания, близо до устието 
на златоносната река Тагос. 
Това подробно географско 
описание дава възможност 
въпросното антично сели-
ще да се идентифицира със 
съвременния Лисабон – сто-
лицата на Португалия. Спо-
ред два римски автора от 
късноантичната епоха (IV-V 
в.) – Солин и Марциан Ка-
пела, селището Олисипо е 
било основано от Одисей. 
Това твърдение се възпри-
ема и преповтаря от някои 

Линеар Б (Таблица)

“През последните години ние ста-
нахме свидетели на едно събитие, 
което имаше голямо значение за 
изучаването на гръцката история: 
писмеността, наречена линеар Б, 
която до този момент си оставаше 
загадка, бе разчетена през 1953 
г. от англичаните Вентрис и Чаду-
ик, а успехите, постигнати оттога-
ва насам, потвърдиха онова, кое-
то двамата английски учени бяха 
установили от самото начало: че 
транскрибираният на тази писме-
ност език е гръцки. Това откритие 
има огромно значение може би не 
толкова поради съдържанието на 
текстовете, които вече разбираме, 
колкото поради новите перспек-
тиви, които то ни разкрива върху 
наченките на гръцката цивилиза-
ция. Наистина добре известно бе 
от легендарните предания, събра-
ни в Омировите поеми, от истори-
ци и митографи, че индоевропей-
ските народи, предшественици и 
близки родственици на гърците от 
героическите времена, са проник-
нали на полуострова през II хиля-
долетие пр.н.ера. Според Омир те 
се наричали ахейци и се предпо-
лага, че тяхното име фигурира в 
някои египетски и хетитски доку-
менти. Приписваше им се опреде-
ляща роля в развитието на т. нар. 
микенска култура, разкрита при 
разкопки в континентална Гърция 
и на много други места в среди-
земноморския басейн. Но твърде 
често се изтъкваше сродството на 
тази цивилизация с онази крит-
ска цивилизация, която сър Артър 

Еванс разкри в началото на века от 
руините на Кносос в Крит, и се бе 
наложило убеждението, че между 
разцвета на микенската култура 
към XIV—XIII в. и наченките на ар-
хаична Гърция през VIII в. е имало 
рязко и продължително прекъсва-
не. Смяташе се, че тъмният пери-
од, който някои наричат „гръцко 
средновековие”, с недостатъчно 
познатите, но дълбоки сътресения, 
които прозират в него, разделя 
два свята — пределинския свят от 
II хилядолетие, изчезнал през XII 
в. в последователните вълни на 
дорийското нахлуване, и гръцкия 
свят в същинския смисъл на дума-
та, който започва с Омир. Наистина 
от двадесетина години насам бла-
годарение на многобройните вази, 
намерени предимно в некрополите 
на Атика, проучванията на архе-
олозите позволиха да се нюанси-
рат тези гледища, като разкриха 
приемственост между микенското 
и геометричното изкуство от XII - 
VII в. пр. н. е. За да се обозначат 
етапите на този преход, бяха съз-
дадени термините “субмикенски” и 
“протогеометричен” и се установи 
постепенно една относителна хро-
нология на керамиката. Но учените 
все още се колебаеха да направят 
категорични изводи в исторически 
план и микенците продължаваха 
да бъдат считани за прагърци....
...микенците са гърци или поне са 
говорили гръцки, което е същест-
вено за нас, понеже принадленост-
та към гръцкия свят се проявява 
преди всичко в езика.”

Ф. Шаму “Гръцката Цивилизация” 
стр. 27
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средновековни автори – Изидор от Севи-
ля, рицарят-кръстоносец Раул от Гленвил, 
епископът на Милано Арнулф, както и 
в житието на Св. Антоний. В латински-
те текстове името на античното селище е 
изписано Ulixisbona; Ulixbona. Относно не-
говата етимология съществуват различни 
хипотези. През средновековието се е смя-
тало, че въпросният топоним представля-
ва комбинация от латинската форма на 
имената на Одисей (Ulix) и това на негова-
та дъщеря Бонна (Bona). В друго, по-късно 
тълкувание името на неизвестната одисее-
ва дъщеря е заменено от латинския епитет 
bona (добра), с който се характеризира зе-

мята, на която Одисей основал въпросното 
селище. Съвременните лингвистични ана-
лизи категорично отричат всякакви опити 
за тълкуване на този античен топоним, в 
които се използва името на Одисей. Пред-
полага се, че той има негръцки, най-веро-
ятно местен – келтски произход.
 
 Името на един друг античен град 
– Одесос (съвременния град Варна), фоне-
тично е много близко до това на Омировия 
герой. Дълго време въпросния топоним е 
бил приеман като доказателство за връз-
ка между Одисей и древния Евксински 
Понт (дн. Черно Море). Античните автори 

Страбон, Псевдо-Скимнос и Плиний Ста-
ри, отбелязват в своите творби, че пресел-
ници от град Милет са основали Одесос по 
времето, когато в Мидия (древно царство, 
заемало части от територията на днешен 
Иран и Турция) управлявал цар Астиаг – 
ок. 570 г. пр. Хр. Въпреки тази подробна 
информация за античния град, значени-
ето на неговото име дълго време оставало 
необяснимо. През VI в. византийският ге-
ограф Стефан извежда произхода на ан-
тичния топоним от името на Одисей. От-
делни средновековни автори възприемат 
това тълкуване: анонимният географ от 
Равена описва града с името Odiseos, визан-

тийския хронограф Теофан – Odyssopolin; 
църковният историк Никифор Калист – 
Ulyssopolis (градът на Одисей). Варненски 
краеведи от началото на XX в., комбини-
райки античните сведения  за основаване-
то на града със средновековните тълкува-
ния на неговото име смятат, че Одесос е 
именуван „в чест на големия мореплавател 
Одисей”. Съвременните лингвистични 
анализи доказват, че този топоним не е 
със старогръцки, а с карийски произход и 
поради тази причина няма нищо общо с 
името на Oмировия герой. Думата „одесос” 
се превежда „воден” и съответно характе-
ризира местоположението на античното 
селище.

Двореца в Итака
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Липсата на единно мнение в античната 
литература относно края на Одисей за-
труднява всякакви опити за издирване-
то на неговия евентуален гроб. От друга 
страна филолозите и историците са на 
мнение, че Одисей не е реална историче-
ска личност, а представлява сборен образ, 
получен от комбинацията на отделни про-
изведения, обединени от Омир в една епи-
ческа поема. Археолозите по света катего-
рично отричат сензационно оповестената 
от гръцките учени връзка между археоло-
гическите находки на островите Кефало-
ния и Итака с митичния Одисей.  Въпреки 
всичко скептицизмът не трябва да спъва 
откривателските пориви. Та нали Хайнрих 
Шлиман откри останките от Троя и Мике-
на точно защото повярва в легендите. 

Толос в Тзаната

Одисей и Пенелопа
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тълкувания на цитата

патриарх Никифор:
 
“... А българите, като видели това, започнали 
да ги преследват стремително и колкото 
войници улавяли, убивали ги, а мнозина 
ранявали. Те преминали Истър, [спуснали 
се] към така наречената Варна, близо до 
Одесос, и до разположената по-нататък 
вътрешна земя и когато видели, че мястото е 
укрепено и осигурено отвсякъде, и от реката 
и от непреходимата местност, установили 
се тук. Те покорили и славянските племена, 
които живеели наблизо, и заповядали на 
едните да бранят земите, които граничат 
с аварите, а на другите да пазят земите, 
които са съседни на ромеите. Между това, 
те след като се укрепили и се усилили, 
започнали да опустошават селата и 
градовете на Тракия. Императорът пак, като 
гледал това, принудил се да сключи договор с 
тях при условие да плаща данък.”
 
Теофан:
 
“... И като ги преследвали чак до Дунава, 
преминали го и дошли при т.нар. Варна, близо 
до Одесос, и до тамошната земя. Като 
видели, че мястото е много сигурно - отзад 
поради реката Дунав, отпред и отстрани 
поради теснините и Понтийско море, и 

след като покорили измежду намиращите 
се там славянски племена т.нар. седем 
племена, поселили северите от предната 
клисура до Верегава [вер. Ришкия проход] към 
източните части, а към юг и запад до Авария 
останалите седем племена, които плащали 
данък. И тъй, след като се разширили в тези 
места, възгордели се и започнали да нападат 
и да поробват крепостите и земите, които 
били под ромейска власт. Принуден от това, 
императорът сключил мир с тях, като се 
съгласил да им плаща годишен данък за срам 
на ромеите заради многото ни грехове.”
 
Лъв Граматик:
 
„народът на българите бил на стан при 
Варна в някакви гъсталаци и хълмове” 
Скилица Кедрин
 
„народът на българите се разположил на 
стан при Варна сред някакви гъсталаци и 
възвишения”
 
Симеон Логетет
 
„По времето на този император 
(Константин IV) българският народ, след 
като преминал (земите на север от устието 
на Дунав) и се отделил от съплеменниците си, 
установил лагер от шатрите си във Варните, 
в някакви гъсти гори и планини с пещери.“ 
-- http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=9419

ИСТОРИЯ
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„... варна близо До оДесос...” 
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- http://nauka.bg - 42

В сърцето на Азия 

За най-старите обиталища на бълга-
рите в Азия сведенията са оскъдни 
и за съжаление твърде епизодични. 
Въпреки това старателното им из-

дирване може да разкаже все нещичко за 
най-древната ни история.
Първи по важност са китайските извори, 
макар че те обхващат един твърде късен 
период. В тях българите фигурират под 
имената Булуочжи/Булуодзи, Полюхан/
Полуохан/Булюхан/Булудзян и Булуген. 
Повечето форми са засвидетелствани в 
лични имена. По думите на учения Сан-
пин Чен, познавач на старата китайска 
историческа книжнина, всички тези вари-
анти отговарят на едно и също етническо 
име: българи. За пръв път те са споменати 
във връзка със събития от IV век и са пред-
ставени като остатък от старата Хунска 
конфедерация от Централна Азия. Оста-
тък само в политически, но не и в етниче-
ски и езиков смисъл. Самите китайски из-
вори подчертават европеидния расов тип 
на българите/булуочжи, познанията им 
по земеделие и непокорния им дух. Тери-
ториите, обитавани от тях, са обхващали 
района около източнотаримските градо-
ве Турфан и Дунхуан (днес в провинция 
Синдзян), в стари времена населяван от 
хора от европеидната раса, и района се-
верно от планината Тян Шан, вероятно 
около днешния град Бешбалик.
Друго сведение за по-ранен период, отно-
во локализиращо българите като населе-

ние от Таримския басейн около планината 
Тян Шан, е оставено от живелия през XIII 
век арменски историк Степаннос Орбе-
лян. Той съобщава, че около 240 г. в стра-
ната на халандурите (или хайландурите), 
тоест уногундурите, намираща се в Ки-
тай (всъщност в Таримския басейн, днес 
основно зает от пустинята Такламакан), 
избухнали размирици и група победени 
бегълци се установяват няколко години 
по-късно в Армения, където дават нача-
лото на прославения аристократичен род 
Ма миконеан. За тези събития разказват и 
по-ранните арменски автори Мов сес Хоре-
наци и Себеос.

Друго сведение за българите в днешен 
Западен Китай, макар и много по-късно, 
принадлежи на руския историк от XVII 
век Андрей Лизлов. Той посочва 4 стра-
ни, които се намирали „близо до Индия“: 
Аргон, Арсатер, Аниа и Белгиана. Аргон 
всъщност е таримската град-държава Арги 
(Карашахр), името Арсатер е идентично 
на самоназванието на тохарското населе-
ние в Тарим – арси, което означава „бели, 
сребристи, блестящи“ и по смисъл е иден-
тично с превода на името “българи”. Стра-
ната или планината Белгиана (страната 
на българите) по други източници също е 
локализирана в Таримския басейн, между 
планините Тян Шан, Памир и Хиндукуш.

Други податки за най-старите землища на 
предците ни в района на Тарим са реди-
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българите и техният Дълъг път от тян шан До 
европа

мАкАр и дА сме нАродът, който единствен в европА е зАпАзил етниЧеското си име и нАз-
вАнието нА стрАнАтА си непроменени от времето нА зАселвАнето си нА бАлкАните, ние про-
дължАвАме дА бъдем срАмно невежи по отношение нА нАй-древнАтА си история...

Автор: Гл. Ас. д-р Петър Голийски, сУ „св. климент охридски“
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ца сходства между говорените там индо-
европейски диалекти (т.нар. тохарски А 
и Б езици) и български диалектни и кни-
жовни думи. Думи като ватаф/ватах, вик, 
врът (градина), крамарин (болярин, упра-
вител), кукер, кукнувам/чучвам (клякам, 
сядам), кънтя, кръш (стръмно място), лик, 
мушкам/муша, фрът (старобълг. „брад-
ва“), цака (начин, метод), цапвам, цоцам/
цукам (пия) и много други имат близки 
тохарски паралели. Важно е да се посо-
чи, че тохарският А и Б са индоевропей-
ски диалекти, които обаче са близки не до 
околните индоирански езици, а на първо 
място до балто-славянските, келтските и 
германските езици, както и до тракийския, 
илирийския и арменския. По-късно, смес-
вайки се по своя път на запад с иранци от 
Средна Азия и Източна Европа, и с хуни, 
към изконния си тохарски език българите 
добавят и много ирански заемки, както и 
определен пласт военно-административ-
на терминология от тюркски произход. 
Но запазват своите индоевропейски етни-
чески и езикови характеристики. И може 
би именно това се оказва причината от IX 
век насетне езиците на българи и славяни 
на Балканите да се слеят безболезнено, за-
щото вероятно те са били близки.

Първата миграция на българите на запад 
от Тян Шан по всяка вероятност се осъ-

ществява в рамките на пресе-
лението на индоевропейските 
племена, наречени в китай-
ските извори с името юечжи, а 
от гръко-латинските автори – 
асиани, пасиани, сакарауки и 
тохари. В последната четвърт 
на II век пр. Хр. те навлизат на 
територията на днешен Афга-
нистан и ликвидират тамош-
ното Гръко-бактрийско цар-
ство. Век и половина по-късно 
най-силното юечжийско пле-
ме основава мощната Кушан-
ска империя, просъществува-
ла до IV век.

В следващите столетия бълга-
рите в Бактрия/Тохаристан и 
Согдиана (днешните Северен 
Афганистан и Таджикистан) 
почти постоянно са скрити 
за тогавашните историци и 
географи под политическото 
върховенство на Кушанската 
империя. Въпреки това отдел-
ни сведения за тях са дости-
гнали до нас.

Най-ранното принадлежи на 
големия географ Птолемей, 
който около 170 г. сл. Хр. спо-
менава народ, наречен Borgi, 
обитавал земите около Херат в 
днешен Западен Афганистан, 
явно откъснал се от основния 
масив по поречието на Аму 
Даря. На една антична карта 
с век по-стара от Птолемеево-
то сведение боргите отново 
са поместени в същия район. 
Много по-късно, в 972 г., ано-
нимната персийска геогра-
фия „Худуд ал-Алам“ помест-
ва в приблизително същия 
район селището Б.лхари, днес 
известно като Фалхар. 

Още по-интересно е сведени-
ето, оставено от писалия пре-
ди 885 г. арабски автор Ибн 
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Средна Азия с историческите източно-ирански области Ферга-
на (Белгана, Бългана), Уструшана (Унаге, Оногурия), Балх и др.
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Хордадбех. Имайки достъп до старите са-
санидски архиви, той изброява кои сред-
ноазиатски владетели към 239 г. персий-
ския цар Ардашир I Папак бил направил 
свои васали след полуразпадането на Ку-
шанската империя. Сред тях е и един Бур-
джан-шах, т.е. български цар, доколкото 
старото персо-арабско название на бълга-
рите е бурджан. Неговите владения се на-
мирали около днешните северноафганис-
тански градове Хулм, Ишкашим, Кундуз и 
Баглан, югоизточно от Балх.

В съставения в 354 г. т. нар. „Анонимен 
римски хронограф“ българите са споме-
нати отново в приблизително същия ра-
йон – около Индия.

Не по-малко интересни сведения за бъл-
гарите в Средна Азия е оставил в края на 
VII век големият арменски географ и ен-
циклопедист Ананиа Ширакаци в своята 
география „Ашхарацуйц“ („Светопоказа-
тел“). Описвайки етническата ситуация в 
земите на днешните Афганистан и Таджи-
кистан, и съчетавайки старите сведения на 
Птолемей с такива за средата или първа-
та половина на VI век сл. Хр., арменският 
географ на два пъти споменава българите 
под името „народа булх“ и „народа бушх“. 
Втората форма се дължи на грешка при по-
късните преписи на “Ашха рацуйц”. В еди-
ния случай българите са представени като 
стар народ от Средна Азия (от кушанско 
време), а в другия – като новодошъл етнос, 
заселил се северно от река Аму Даря заед-
но с хефталитите, алхоните и валхоните 
(вархоните). Втората група българи се по-
явява западно от Памир в периода 390-420 
г., изселвайки се от земите на Таримския 
басейн, подгонена от бързо засушаване. 
Точно по същото време китайските извори 
документират рязък демографски срив в 
Северен и Западен Тарим. Мигриращите 
таримски българи, възпозвайки се от на-
предването на войнствените хефталити, 
се установявят в района на днешен Таджи-
кистан и около Ташкент – столицата на 
Узбекистан. За това свидетелства директ-
но през XIII век арменският автор Вар-
дан Аревелци, който помества „страната 

на булгхарите“ именно около Ташкент. 
Дори в една своя добавка към превода си 
на „Хронография“ на Михаил Сирийски 
Вардан сочи, че българите са били ако не 
главният, то поне вторият по значение и 
влияние народ в могъщата Хефталитска 
империя, оцеляла на политическата карта 
на Средна Азия чак до 563 или 567 г. и в 
периода 484-535 г. превърнала в данъко-
платец Сасанидска Персия. В своя апогей 
около 500-510 г. Хефталитската империя 
владее старите области Сог диана и Тоха-
ристан (Бактрия), Западен Тарим, по-го-
ляма част от днешен Пакистан и Кашмир 
в Северозападна Индия. В 563 или 567 г. 
тази империя е унищожена от комбини-
ран удар на персите и тюрките.

В първата четвърт на V век заплахата от 
навлизането на хефталитите западно от 
Памир принуждава посткушанските дър-
жавици от земите на днешен Афганистан 
да се обединят под властта на княз Кидара, 
дал името на една просъществувала около 
половин век държавна формация, извест-
на като Кидаритско царство. В него стари-
те български заселници от II век пр. Хр. са 
играели толкова важна роля, че след раз-
грома на Кидаритското царство от перси и 
хефталити в 466 г. една група от тях се из-
селва към Източен Кавказ, където два века 
по-късно Ананиа Ширакаци ги регистри-
ра под името Чдар-болкар (Кидаритски 
българи). Друга група кидаритски бълга-
ри бяга на североизток в Южен Хиндукуш 
и Западен Тибет, и основава към края на V 
или началото на VI век държавата Болор. 
Нейното население са вторите булхи, за-
писани от Ананиа Ширакаци и принадле-
жащи към старото население на Тохарис-
тан. Тази държава оцелява чак до средата 
на IX век.

В подножията на Кавказ

Най-старото сведение за българи в Кавказ 
е оставил около 482 г. бащата на арменска-
та историография Мовсес Хоренаци. Той 
споменава, че “в дните на Аршак” в стра-
ната на българите в Кавказ започват голе-
ми размирици и една част от тях, нарече-
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на с името Влъндур булкар (по-късните 
уногундури на Аспарух), водена от Вунд, 
се заселва в Северна Армения, където ос-
новава област с името Вананд. 

Преселението на Вундовите българи в Ар-
мения става в 186 или 187 г. сл. Хр. Дати-
ровката напълно кореспондира с данните 
от „Именника на българските владетели“, 
който посочва, че българите, управлява-
ни от династията Дуло, в 165 г. вече са в 
Европа. Но някои косвени данни подсказ-
ват, че в Приазовието и Централен Кавказ 
българи е имало още в I век сл. Хр. и дори 
столетия по-рано. Как и кога точно са се 
появили остава открит въпрос.

Една част от ванандските българи малко 
по-късно се разселва към днешния Лазис-
тански хребет южно от турския град Тра-
пезунд. Чак до началото на миналия век 
тази планинска верига носи името Балхар 
или Болхар. Там са съществували и две ед-
ноименни селища, едното от които днес се 
нарича Бархала.

През 451-453 и 481-484 г. българите от Ва-
нанд взимат дейно участие в арменските 
националноосвободителни въстания сре-
щу персите. На 26 май 451 г. в Аварайрска-
та битка едно от крилата на арменската 
армия е командвано от българина Татул 
Ванандаци (Татул Ванандеца), а в 482 г. в 
Нерсехапатската битка начело на армен-

ския стратегически резерв е друг бълга-
рин – Врен Ванандаци. Родът Ванандаци 
запазва силните си позиции сред армен-
ската аристокрация чак до 887 г., когато 
вследствие на бунт срещу арменския цар 
е разорен.

Малко след Вундовото преселение бълга-
рите отново стават обект на внимание от 
страна на арменските автори. В 198 г. бъл-
гари, хазари и барсили нападат Армения, 
но при река Кура са разгромени. През ля-
тото на 227 г. българи и барсили отново 
нахлуват южно от Кавказ и пак търпят по-
ражение. Този път обаче са принудени не 
само да дадат заложници, но и да осигурят 
спомагателен контингент на арменския 
цар Трдат II, който го изпраща в Северна 
Месопотамия да воюва против персите.

Съдбата на кавказките българи се променя 
рязко, след като в 370 г. хуните преминават 
река Волга и нападат аланите, а после и 
готите. В тези кампании българите воюват 
на страната на хуните, чиeто върховенство 
са принудени да приемат и благодарение 
на което още в 378-380 г. установяват пър-
вите си поселища в римската провинция 
Мизия, днешна Северна България. За това 
свидетелства съвсем ясно картата на св. Ев-
севий Йероним, съставена около 380 г., на 
която пише „Mesia hec & Vulgaria“ („Ми-
зия, тук и България“).
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Kартата на св. Евсевий Йероним, съставена около 380 г., на която пише „Mesia hec 
& Vulgaria“ („Мизия, тук и България“).

/Картата е източно ориентирана („нагоре“ е изток)/
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През V век историята на българите в Кав-
каз е сравнително слабо до кументирана. 
По арменски данни се знае, че в 460-462 г. 
(малко след разпадането на Атиловата им-
перия) българите-уногундури, наречени 
от арменския историк Йелише хайланду-
ри, потушават в съюз с персите въстание-
то на царя на Кавказка Албания Ваче. Пак 
през това или в края на предходното сто-
летие сред българите в Централен Кавказ 
започва да си пробива път християнство-
то, разпространявано от арменски и си-
рийски мисионери.

След 467 г. инициативата за засилена во-
енно-политическа активност преминава 
от централнокавказките и приазовските 
българи към българите от източните под-
ножия на Кавказ (земите на днешен Да-
гестан). През VII век Ананиа Ширакаци 
споменава, че там обитават две български 

групи – Чдар-болкар (Кидаритските бъл-
гари) и Дучи-булкар (в днешна Чечня). 
На запад от тях са Олхонтор-блкар (Ас-
паруховите уногундури). Ако Чдар-бол-
кар се установяват в Дагестан около 467 г. 
като бегълци от разгроменото Кидаритско 
царство на територията на днешен Афга-
нистан, то най-вероятно Дучи-булкар се 
заселват в 587/588 г., прогонени от Средна 
Азия от тюркските завоеватели. След тази 
дата издаването на „зелени карти“ на бъл-
гари за Кавказ е прекратено. Който не се е 
преселил от Средна Азия, остава завинаги 
там.

Между 488 и 552 г. в рамките на Суварска-
та конфедерация заедно със сувари, хаза-
ри и барсили източнокавказките българи 
участват в серия от военни походи южно 
от тази планина било като съюзници на 
Византия, било по-често като коалирани с 
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Древната родина на българите според реконструкция на акад. С.Т. Еремян на ориги-
налната карта на Централна Азия от арменската история ‘Ашхарацуйц’.
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персите врагове на ромеите. Такива са по-
ходите от 488/489, 503, 504-508, 515, 521, 531, 
550, 552 г. По време на този от 515 г. като 
съюзници на персите българите воюват 
чак в Сирия. В 552/553 г. обаче отношени-
ята между Персия и Суварската конфеде-
рация се влошават необратимо и се стига 
до война, вследствие на която много су-
варски, барсилски и български пленници 
са заселени от персите в южноарменската 
област Сюник (където българите основа-
ват провинцията Балк с 2 селища на име 
Вананд) и в Муганската равнина в днешен 
Южен Азърбайджан, където доскоро или 
и сега съществуват хидронимът Болгару-
чай (Българска река) и селищата Болхар, 
Болгар, Болгаркент, Болгар-кок-тепе.

На прага на Европа

В 558 г. Суварската конфедерация е раз-
громена от бягащите от тюрките авари. 
Българите в Кавказ и Приазовието прием-

ат аварската хегемония в името на общата 
отбрана срещу тюрките, но това не ги спа-
сява. В 572 г. те са покорени от западните 
тюрки, под чийто ярем остават до 632 г.
В същата тази година владетелят на всич-
ки българи кан Кубрат Велики вдига ус-
пешно въстание срещу тюрките, полз-
вайки се и от подкрепата на своя приятел 
византийския император Ираклий, от 
когото получава високия сан патриций. 
Най-накрая българите могат да изпитат 
сладостта да имат собствена империя! Ар-
миите им настъпват откъм Приазовието 
и Централен Кавказ навсякъде – на изток 
към Каспийско море, на север към Средно-
то Поволжие, на запад към река Днепър, 
където Шамбат, братът на Кубрат основа-
ва едноименно селище, на което е съдено 
по-късно да прерасне в Киев, столицата на 
древноруската държава. Около 636 г. Бъл-
гарската империя е в своя апогей – прос-
тира се от Дербент на Каспийско море до 
Днепър и от Централен Кавказ до средно-

ИСТОРИЯ

Прабългарска юрта в комплекс „Фанагория“
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то течение на Волга. Уви, величието е само 
временно.

В средата на VII век Велика България, ко-
ято не е единна държава, започва посте-
пенно да се разпада. Хазарите успяват да 
си върнат част от земите около устието на 
река Волга. В района на Дагестан се обо-
собява едно полунезависимо българско 
княжество, само формално подчинено на 
Кубрат. По-страшни се оказват раздорите 
между неговите наследници.

В 668/669 г. Кубрат разделя държавата си 
между големия си син Баян, по-малкия 
Аспарух и брат си Шамбат. Последният 
владее Запада, Баян – Центъра, а Аспарух 
като законен престолонаследник – Изтока. 
Над всички до 672 г., когато умира, номи-
нална власт запазва Кубрат. След това Ве-
лика България е разтърсена от продължи-
ла 7 години междуособна война. От едната 
страна са Аспарух и чичо му Шамбат, от 
другата – опитващият се да узурпира прес-
тола Баян. След няколко години неуспехи 
изпадналият в безизходица Баян вика на 
помощ хазарите, които само това и чакат. 
Настъплението им се оказва фатално и 
разсича на две Българската империя. На-
дигат глава и доскоро кротуващите алани. 
Като васал Баян запазва властта си между 
Средното Поволжие и река Днепър. От 
тези земи през IX век ще се обособи Волж-
ка България. Всичко на изток остава за ха-
зарите. Аспарух, след смъртта на чичо си, е 
принуден да изсели повечето уногундури 
и немалка част от дагестанските българи 
около дунавската делта, където огромният 
им брой ги изправя пред гладна смърт. И 
така, за няколко години събираната с кър-
вава пот от Кубрат Велика България е раз-
бита на късчета. За обезнаследения Аспа-
рух остава единствен изход – да си пробие 
път на юг с оръжие в ръка, където го чакат 
сънародници, заселили се в предходните 3 
столетия.

Ако можехме да се върнем в лятото на 680 
г., щяхме да видим стран но зрелище в ду-
навската делта – един разтревожен от по-
явата на българите византийски импера-

тор на име Константин, повел със себе си 
60 000 от най-елитните бойци на света. И 
няколко де сет ки хиляди Аспарухови ко-
нници, въоръжени с рефлексивни лъ кове, 
ризници и саби. Дни по-късно от великата 
ромейска ар мия са останали купища тру-
пове и един страхливо избягал в Не се бър 
василевс. На следното лято, когато българ-
ските багатури за почват да палят вилите 
на ромейските патриции в предградията 
на Константинопол, императорът е при-
нуден да си купи позорен мир. Занапред 
ще плаща не само данък, но и ще признае, 
че отвъд Хе мус има нова държава. Държа-

ва, в която жреците измерват най-доб ре 
времето в цяла Европа, защото познават 
движенията на не бес ните тела, държава, 
в която за разлика от позлатения Версай 
1000 години по-късно хората се къпят 2 
пъти седмично, държава, в коя то умеят да 
строят крепости и градове, държава горда, 
сурова и дър желива. Но и мила и обична – 
нашата България.

ИСТОРИЯ

Карта описваща от идването на Аспарух до Тервел
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Това един от най-често срещаните импе-
раторски типове на Византия, за 9-10 век. 
Изобщо във всяко едно средновековно се-
лище , където се правят разкопки, не само 
в България, а и като цяло в Европа, от пе-
риода 9-10 век, няма как да не се открие 
доста голямо количество именно от него-
вите фолиси. Тъй като номиналът е малък, 
те се използват както от по-богатите, така 
и от най-бедните в общността.
Но нека проследим историята на типа, за 
да си обясним, какво точно прави точно 
този монетен тип, толкова широко сре-
щан, навсякъде 
Не бих казал че времето на управлението 
му се слави със чак толкова големи успехи, 
бащата на Лъв, бил човек на действието, 
но новият император не бил такъв човек. 
Много повече му се отдавало да прави на-
учни трудове, отколкото да се занимава 
със държавните дела и политика. Той до-
вършил започната от много време книга “ 
Базилика”, която става основа на правото 
практикувано в цяла средновековна Евро-
па, и поради това си славно дело, получил 
прозвището “Мъдрият” или “Философът”. 
Но не толкова добре било положението 
като цяло в империята. Както знаем по-
това време в България владетел е Симеон 
(893г. - 927г.), което било доста голям про-
блем за Византия. След времето на стабил-
на политика от времето на предишният 
император, българите решили да отстоя-
ват своето и в един прекрасен момент от 
един от господарите на средновековните 
територии, Византия се задължава да пла-
ща данъци на България. От тук в страната 
ни, която в този момент няма своя собстве-
на монетна система, се влива в обръщение 
доста голямо ежегодно количество , визан-
тийски монети, което обяснява и защо те 

се срещат толкова често у нас. Но защо се 
срещат и в цяла Европа, във големи коли-
чества?
България не била единственият проблем 
пред мъдрият император. Много скоро, 
арабите с който имали проблеми, поради 
доста добрата за времето си флота, реши-
ли че също е време да се възползват от сла-
бостите на новият император. Така след 
редица нападения, завладяват изцяло Си-
цилия през 902 г. Византия отново се нала-
га да плаща данъци и такси за да скрепи 
положението при бреговете си, като към 
края на управлението на Лъв 910-912г. , не-
щата с арабите придобили известна спо-
койност, но в България те тепърва започ-
вали да придобиват връхна точка. Поради 
многото данъци и такси плащани от импе-
рията и разбира се засилената за времето 
си търговия, голямо количество фолиси 
циркулират във цяла Европа, като естест-
вено, най-голямо количество са на терито-
рията на източна и централна Европа.
След като обяснихме и защо точно този 
монетен тип е толкова срещан, е време да 
кажем и как стоят нещата със монетната 
циркулация и изобщо какви са типовете 
монети емитирани в периода. Лъв не се 
слави със никакви конкретни промени от-
носно монетна циркулация в империята, 
не прави реформи и всичко е така, както 
е било наследено от предните императо-
ри. От злато продължават да се отсичат 
Солидите, който са около 3-4 под вида, не 
е отчетена някаква богата иконография, 
стиловете са еднотипни с предишните 
императори, разликата е единствено във 
надписите. От сребро се отсича познатият 
номинал “Милиаресиос”, който е добре 
познат, типовете също са 2-3 и не се отли-
чават със нищо по характерно. От бронз 

ИСТОРИЯ

Фолисите на лъв VI ( 886г. – 912г. )

Автор: кАмен колев
всиЧки снимки сА от : http://www.coinarchives.com/ и от www.forumancientcoins.com
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естествено се отсича номиналът Фолис, 
който вече няма на аверса си онова М, от 
фолисите на Юстин и Юстиниан, Този 
вид на отсичане на фолиси М, бил оконча-
телно приключен към средата на X век. Ба-
щата на Лъв VI-ти, Василий I за разлика от 
сина си бил доста по-добър император и 
бил извършил доста реформи не само при 
законодателството и строителството, но и 
спрямо монетите, където били въведено 
малко освежаване на доста старите вече 
типажи върху аверсите и реверсите.
Относно монетните дворове, тук вече ня-
маме останалото от Юстиниан голямо 
количество монетарници, някой от тях 
дори просъществували доста кратко вре-
ме след неговото управление, а други още 
около 50-100 години. По времето на Лъв 
има 3 конкретни монетни двора и това са 
този на Константинопол, този на Черсон, 
който ще прекрати своето съществуване 
около средата на 11 век и един несигурен 
монетен двор, за който се знае че е про-
винциален , поради доста по-грубият стил 
на изображенията, той отсича номинали 
Фолис и половин Фолис. Изобщо и двата 
монетни двора и Черсон и несигурният 
отсичат единствено бронзови номинали, 
като цяло, не само за Лъв, но и за други 
императори.
Най-често се срещат Константинополски-
те типове фолиси, който са 3 под вида. 
Няма да се налага описването и на трите 
тъй като един превъзхожда всички други 
като тираж. Другите два под вида са ва-
риации, който ще можем да видим при 
снимките, те също се срещат сравнително 
често, но не толкова колкото този който 
ще опишем. Колкото до другите монетни 
дворове, техните монети също се срещат 
доста, но определено не толкова , колкото 
Константинополските емисии. Та въпрос-
ният тип представлява следното:
Л: + LEON bASILEVS  ROM Бюст в анфас. С 
къса брада, корона и хламида, държи ака-
кия в лявата си ръка.
Оп: + LEON/ EN OEO bA/ SILEVS R/ 
OMEON на четири реда, като отбележим 
че на вторият ред 3-та булва е О с чертичка 
вътре (съответства на Т), и някой от букви-
те са ръкописно изписани, което при ста-
тията ще е доста по трудно постижимо.

При другите типове Фолиси, надписа на 
реверса е същият, при два типа има малки 
вариации на надписа във вида :
+ LEON/ S ALEXAN/ GROS bASIL/ 
ROMEON или подобен.
При аверса е възможен варианта на Лъв да 
е на трон, с корона и лорос, държи военно 
знаме и акакия, като трона е с извити ръ-
бове, като реверса е първият тип, или пък 
комбинацията Лъв вляво и Александър 
вдясно, в анфас, седнали на двоен трон, 
всеки от тях с корона и лорос, държат во-
енно знаме помежду си. Този втори тип 
има и малко по различен аверсен надпис, 
и е в комбинация с по дългият втори ре-
версен надпис.
Монетите на Черсон , са с доста по-опро-
стен иконографски тип , като на аверса е 
голямо ЛЕ, а на реверса кръст с цветя вър-
ху две или три стапълца , често с украса от 
перлички отстрани. Възможни са още 3-4 
под вида монети на този монетен двор, 
като всички са с по-малък диаметър от фо-
лиса ( около 25 мм ) и най-вероятно са но-
минал, половин Фолис, като всички имат 
на аверса си комбинациите на буквите ЛА 
, със или без кръст между тях, със 2-3 вари-
анта на реверса.
Монетите на несигурният провинциален 
монетен двор, се отличават с това че вари-
антът на фолис е абсолютно същият като 
описаният често срещан тип на Констан-
тинопол, но разликата е там че този се ха-
рактеризира със доста по-груб начин на 
отсичане. Половин Фолисовият им номи-
нал е подобен на този от Константонопол, 
при който на аверса са образите на Лъв и 
Александър на трон, с малки разлики в 
надписите и естествено отново малко по 
характерен груб стил на изображенията.
Александър се явява съимператор на Лъв 
и малко по-късно самостоятелен импера-
тор за период път половин година. Той е 
брат на Василий I-ви, бащата на Лъв, но 
изобщо не се намесва във управлението на 
империята, като дори самостоятелното му 
управление е белязано от купища грешки, 
като най-фундаменталното от тях е отказа 
на Византия да плаща дължимият годи-
шен данък на българите през 913 г. , което 
ще доведе до купища проблеми на импе-
рията.

ИСТОРИЯ
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След като подробно и не чак толкова при 
някой, описахме вариантите на фолиса на 
Лъв ще се спрем и на цената. За България, 
цената е сравнително ниска около 1-2 до 
около 5 лв. и то за наистина много добре 
запазени монети, който са със доста добро 

качество. За западните аукциони, цената 
не е невероятно висока, но все пак се тър-
гува между 20 и 90 долара средно. Естестве-
но ще сложим и някой снимки от приклю-
чили аукциони за да има обща представа 
читателят как се движат цените там.

ИСТОРИЯ

1.Лъв VI (886-912), фолис, от най-често срещаният тип на монетен двор Констан-
тинопол, качество VF, продадена на аукцион през май 2009г, за 70 Евро

2.Лъв VI (886-912), фолис, тип на Лъв със Александър на трон на монетен двор Кон-
стантинопол, качество VF, начална цена на аукцион през март 2009г, 150 Евро, не 

продадена

Лъв VI (886-912), половин фолис, монетен двор Черсон, качество F 
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ИСТОРИЯ

3.Лъв VI (886-912), фолис, от най-често срещаният тип на монетен двор Констан-
тинопол, качество ХF, продадена на аукцион през ноември 2008г, за 240 Евро

4.Лъв VI (886-912), фолис, от най-често срещаният тип на монетен двор Констан-
тинопол, качество ХF, продадена на аукцион през март 2008г, за 150 Евро

5.Лъв VI (886-912), фолис, тип на Лъв със Александър на трон на монетен двор Кон-
стантинопол, качество VF, продадена на аукцион през март 2008г, 250 Евро,
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6.Лъв VI (886-912), фолис, третият тип фолис от вида Лъв VI на престол на монетен 
двор Константинопол, качество F, продадена на аукцион през март 2008г, за 85 Евро

7.Лъв VI (886-912), фолис, от най-често срещаният тип на монетен двор Константинопол, 
качество AVF(About Very Fine), продадена на аукцион през декември 2007г, за 30 Долара

8.Лъв VI (886-912), фолис, третият тип фолис от вида Лъв VI на престол на монетен двор 
Константинопол, качество ХF, продадена на аукцион през януари 2007г, за 725 Долара

ИСТОРИЯ
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1.Увод  

В последно време все по- трудно 
съвременното общество може да бъде 
скандализирано. Това се дължи не 
само на голямата достъпност, която  

е осигурена благодарение на интернет, но и на 
факта, че самото понятия „скандал” е започнало 
да губи тежестта на иначе своята убедителна 
конотация. Определено, обаче, филмът на Ларс 
Фон Триер „Антихрист” успя да скандализира 
не само висшата кино критика, но и цялото 
общество. Отзивите по филма са разнообразни, 
мненията крайно противоречиви, интересът 
безспорен. Така се заражда скандалът около 
филма, наред с него са повдигнати не за първи 
път въпросите за моралното и неморалното  в 
изкуството, за доброто и злото, красивото и 
грозното, божественото и дяволското.

2.Кратка информация за режисьора 
Ларс Фон Триер

   Ларс фон Триер (на датски Lars von Trier), 
(рождено име: Ларс Триер) е датски филмов 

режисьор, тясно обвързан с направлението 
„Догма95“ (Dogme95), което застъпва идеята 
за завръщане на правдоподобните истории 
във филмовото изкуство и отхвърляне на 
техническите и изкуствените мотиви от 
филмите. Роден е на 30 април 1956 г. в 
Копенхаген, Дания. Отраства в семейство на 
евреи-комунисти и както той споделя години 
по-късно, в дома му не са почитани особено 
чувствата, религията и веселието. Младият 
Ларс посредством киното съумява да проникне 
и научи за аспекти на живота, които са били 
игнорирани от родителите му при възпитанието 
му. На смъртния си одър през 1995 г. майката 
на фон Триер му разкрива, че мъжът, когото 
той счита за свой баща, не е такъв. Срещата 
с генетичния баща е тежко и объркващо 
преживяване за твореца. След тези разкрития 
фон Триер се опитва да отхвърли миналото си 
и приема католическата вяра.

3. Цел на курсовата работа

   Целта на курсовата робота е да раздроби 
сюжетната структура на филма, като по този 

ИЗКУСТВО

преекспониране на сюжетната рамка на Филма 
„антихрист”на ларс Фон триер

Автор: виолетА дАуловА
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начин по-  лесно се осъществи интерпретацията 
на значещите моменти. Всяка една от 
определените части от филма ще бъде сравнена, 
анализирана или просто визуално пресъздадена 
от избрано художествено произведение. 
Различните части ще бъдат определени и така 
ще се отличи или заличи тънката граница 
между моралното и неморалното. В хода на 
работа скандалът ще присъства неотменно, тъй 
като точно той е в основата  на разчитането на 
филма. 
Тук трябва да се спомене, че „Антихрист”  е 
филмът лекарство на Ларс Фон Триер. След 
този филм той успява да излезе от дълбоката 
депресия, в която е бил. Според някои критици 
Триер е „излял” всичко мръсно което е имал в 
себе си във филма, според други „Антихрист ” 
е шедьовър на реалното кино.

4.Разделяне на сюжетното 
действие

   Самият филм е разделени на части от 
режисьора, към които в хода на работа ще 
се придържам и аз, но ще правя и собствени 
отделяния и ще поставям лични ударения на 
най- значещите моменти. 
Официален план на филма:

Пролог
Глава 1- „Скръб”
Глава 2- „Болка”

Глава 3- „Отчаяние”
Глава4- „Тримата просяци”

Епилог

Всяка една част е изпълнена, до най- малкия си 
детайл, от различни символики, препращащи 
към огромното поле върху, което могат да се 
правят различни интерпретации.

5. Кратка информация за сюжета 
на филма

   Тя и Той (главните герой нямат лични имена) 
са семейство. Загубват детето си по- много 
необичаен начин (правейки любов не обръщат 
внимание на малкото си момченце, което се 

е измъкнало от леглото си и се е изкачило 
до отворения прозорец , през който пада) . В 
следствие на нелепата смърт на детето си Тя 
изпада в тежка депресия. Той поема лечението 
й (Той е психотепапевт, много вещ в професията 
си специалист). Дали Той познава жена си 
толкова добре, колкото си мисли? По време 
на терапията странностите в поведението 
на Тя (жена му) стават все по- очевидни и 
притеснителни. Кулминацията на действието 
се развива в не случайно назованата гориста 
местност „Еден”, където семейството има 
къща. 

6. Към Пролога

(кадър от филма „Антихрист”)

  Сексуалността  борба, правенето на любов е 
борба, която завършва винаги със смъртта на 
един от yчастниците в борбата.  В „Антихрист” 
умира продукта на „битката”- детето. 
Тази смърт отключва започналите отдавна 
необратими емоционални процеси на Тя. Тя 
става свидетелка на смъртта на детето си, но 
сексуалната наслада взема превес над майчиния 
инстинкт. Това е първия момент предсказващ 
„разразяването на душевната, емоционалната и 
физическата буря” на Тя. 

ХУМАНИТАРИСТИКА
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(Огюст Роден, Сладострастие, 1887г., мрамор, 
Museo de Bellas Artes, Буенос Айрес, Аржентина)

Склуптурите на Роден дават естетическият 
израз на тази борба, на това сладострастие. 
Скандалът тук са безсрамните сцени. 
Еротиката е силно натрапена, нескриваща дори 
и най- малките подробности на сексуалния акт. 
Интимното е отворено за всички и затова се 
превръща в неморално. 

(Огюст Роден, Паоло и Франческа, 1887-89г., 
бронз, Музей „Роден”, Париж)

7. Към Глава 1 „Мъка”

     Мъката е нормална човешкка реакция. 
Скръбта във филма „Антихрист” може да 
бъде разделена на естествена и неестествена. 
Естествената скръб е разбираема- породена е 
от загубата на детето. Неестествената скръб се 

изразява в опитите на Тя да се наложи над 
Той. Тя не иска да приеме превъзходството 
на мъжа си (той е по- силен от нея в 
емоционално отношение и дори иска да я 
лекува).  Тя избива по този начин някакъв 
комплекс, стремеж към еманципация 
породен от незнайни все още причини.
В глава първа събитията са по –монотонни. 
Това е въвеждащата глава- тук ни става ясно, 
че Тя пише дисертация, но на каква тема не 
става ясно. 
В тази глава Той и предрича трите стадия, 
през които тя ще премине вследствие 
на депресията си- Скръб, Тревожност и 

Отчаяние. Той прави схема на страховете й 
за да може по този наччин то лесно Тя да се 
пребори  с тях.

(Пирамида на страха на Тя. По протежението 
на филма пирамидата ще претърпява 

трансформации, до откритието на истинския 
първоизточник на нейния страх )

Според Фройд има два вида страх- реален 
и невротичен. „Реалният страх е нещо 
напълно разумно и разбираемо. При какви 
обстоятелства, тоест спрямо какви обекти 
и при какви ситуации възниква страхът, 
това разира се зависи до голяма степен от 
равнището знанията ни и от властта ни над 

външния свят.”(Въведение в Психоанализата, 
Фройд, З., изд. Наука и изкуство, С. 1990, с. 374) 
Ето тук възниква и още една двойка, но този 
път съставена от противосточщи си елементи- 
Човек- Природа. Тя е придобила огромен страх 
от природата. Бодлер, твърди че човекът трябва 
да се дистанцира от нея (природата). Обратно 
на това твърдение Той (мъжът й) я кара да 
преодолее страха си първо чрез хипнозата. Това 
е първото нива на преодоляване на страха. Тя 
трябва да стане ЗЕЛЕНА, да погълне природата 
и природата да се слее с нея.

ХУМАНИТАРИСТИКА
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(Василий Кандински, „Зелена стрела”, 1932г., 

хартия, гваш, Частна сбирка)        

(Джузепе Арчимболдо „Флора”)

Картините на Кандински и Арчимбалдо 
визуализират сливането на природата и Тя. 

Зеленото е основният цвят, които излъчва 
спокойствие и равновесие (между човека и 
природата).  „Флора” на Арчимбалдо е като 
реплика на погълнатия от природата образ 
на Тя.

Както споменахме и по- горе Глава 1 е 
подготвящата глава. Тя ни въвежда към 
същността на събитията. Тук не бива да се 
пропуска гората „Еден”. Райското име на 
злокобната гориста местност, където са се 
случвали странни неща предишното лято 
сега отново ще погълне в себе си Тя и Той. 
Гората е жива, природата е притеснена, в 
очакване е.

(Джузепе Арчимболдо)

„Еден” във филма  „Антихрист ” си има 
лице, същност, глас и характер. Гората 
е оживяла, всичко в нея е неспокойно и 
природните цикли не протичат нормално. 
Гората е обладаваща и сякаш иска да 
погълне във себе си човекът, който се явява 

като неканен гост.

 8. Към Глава 2- „Болка” (Хаосът 
царува)

ХУМАНИТАРИСТИКА
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(Кадър от филма „Антихрист”)

(Джон Констабъл, „Долината Хелмингъм. Падина 
в парка Хелмингъм”., 1830г., Лувър, Париж )

Във глава втора действието набира определена 
преднина. Кадърът от филма по- горе предста-
влява навлизането в гората на Тя по време на 
хипнозата й. Във Глава 2 Тя не е сама, когато 
прави първите си крачки в справянето си от 
страха към природата Той е там с нея, давайки 
й напътствия и съвети. Картината на Джон Кон-
стабъл е като че ли извадена от филма. Мостът  
е прага, който трябва Тя да премине за да на-
влзе още по надълбоко в „сърцето на гората”. 
С първото препядствие (реалното преминаване 
през моста) Тя не се справя добре- избягва.

(Микеланджело, „Прокълната душа”, 
1525г., черен туш върху хартия, Galleria Uffizi, 

Флоренция)

Ако Хаосът може да приеме някакъв образ 
то определено би приличал на „Прокълната 
душа ” на Микеланджело. Викът е като 
предупреждение за предстоящите нередности. 
Докато Тя и Той катерят хълмовете към къщата 
им в гората, Тя започва да бяга, твърдейки, че 
земята гори. Това ни насочва към началната 
фаза на проявяването на нейното обладаване. 
Изведнъж тя е застигната от непреоборима 
умора и трябва да легме да поспи (Тя ляга на 
земята)- в следващия момент тя вече не се 
страхува от нея, а даже обратното- достатъчно 
спокойна е да заспи върху нея.

ХУМАНИТАРИСТИКА
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(Францицко Гоя, „Сънят на разума ражда 
чудовища”, от цикъла „Капричос”, ок. 1798г., 

офорт, акватинта, Музей на изкуството 
Метрополитан, Ню Йорк)

Във Глава 2 „Болка” страхът заема основно 
място във развитието на сюжетното действие. 
Тук отново ще се позовем на Фройд , който 
ни дава много добро обяснение за формата на 
страха. „невротичният страх ни изправя пред 
загатка- тук страхът изобщо нен е свързан с 
някаква заплаха. Този страх се среща например 
при хистерията, като съпровожда хистеричните 
симптоми, при всякакви състояния на възбуда, 
когато наистина очакваме проявата на афект, 
но най-малко на страхов афект, а също и като 
съвсем самостоятеллен пристъп, неразбираем 
за нас и за болния....От спонтанните пристъпи 
научаваме, че копмлексът, наричан страхово 
състояние, е разложим на отделни съставни 
части. Цялостният пристъп може да бъде 
заместенот отделен, интензивно проявяващ 
се симптом, например треперен, замайване, 
сърцебиене задушаване, а общото чувство, 
по което разпознаваме страха, да липсва 
или да е неясно изразено.”( Въведение в 
Психоанализата, Фройд, З., изд. Наука и 
изкуство, С. 1990, с.381) 

(Едвар Мунк „Един срещу друг”, 1894г., Музей 
„Мунк”, Осло)

Отношението между Той и Тя преминават 
ппостоянно през различни етапи и стадии. 
Единствените постоянни проявления са 
чувствата, които Той храни към Тя. Той я обича 
без да се съмнява в това, Тя е непредвидима.

(Едвар Мунк „Вампир”, 1893г., Музей „Мунк”, 
Осло)

ХУМАНИТАРИСТИКА
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9. Към Глава 3- „Отчаяние” и Глава 
4- „Тримата просяци”

Сексуалните сцени са широко застъпени по 
протежението на целия филм. Тя се нахвърля 
върху Той, Тя е проводника на нестихващата 
секслуална възбуда. Той, въпреки че знае, че 
не е редно да правят любов докато я лекува се 
подава на нейните пориви.

(Егон Шиле, „Прегръдка (Любовници 2), 1917г., 
Австрийска галерия Белведере, Виена ”)

Буйното поведение ни е обяснено отново 
от Фройд. „Има закономерна връзка между 
тревожното очакванеи изразходването на 
либидото в сексуалния живот. Най- честата 
причина за страховата невроза е фрустрираната 
възбуда. Възникналата либиднавъзбуда не 
се задоволява, либидото не се изразходва, 
в такъв случай на мястото на отклоненото 
либидо се получава тревога ” (Въведение 
в Психоанализата, Фройд, З., изд. Наука и 
изкуство, С. 1990, с.458)

(Джери Улсман, неозаглавена, ок. 1972г., Колекция 
на фотографа)

Тя страда, Тя е обладана от собствените 
си страхове, обладана е от злото. В Глава 
4 –„Тримата просяци” става ясно каква е 
била темата на дисертацията й- женската 
инквизиция през Средните векове. Жената 
тогава е била считана за първоизточник на 
злото, заради способностите си да съблазнява 
и да манипулира. По време на писането на 
дисертацията си Тя бива обладана от труда си 
и се превръща в жената- отмъстителка. Той от 
своя страна започва да разбира за отминалите 
нередности, които са ставали докато Тя е била 
с детето в къщата.
В края на Глава 4 идват най-тежките моменти 
от филма- опитите Тя да убие мъжа си и 
кастрацията, която тя сама си прави. Тук 
можем за пореден път да се позовем на Фройд, 
опитвайки се по- добре да разберем смислите 
на сюжетното действие. „Жените, които 
имат кастрационен комплекс, не могат да 
се страхуват от кастрация. Вместо това те се 
страхуват от загубата на любов....Много хора 
не могат да преодолеят страха от загубата на 
любов, никога не стават напълно независими 
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от любовтта на другите, продължавайки 
да се държат по инфантилен начин в това 
отношение.”

(фотография на Хари Бенсън)

10.Епилогът като заключение.

   Тя умира, удушена е от него. Със нейната 
смърт възтържествува женската сила. Тя е 
образа на жертвата, която трябва да бъде 
направена за да бъдат спасени душите на 
невинните жени. Със нейната смърт човекът в 
образа на Той побеждава природата, покорява 
я, страхът е изкоренен.

11. Заключение

    Филма „Антихрист” предлага едно огромно 
поле за интерпретация. Трудно би могло с един 
труд да се изчерпят всички теми, които могат 
да бъдат засегнати. 
Проследената нишка тук е СКАНДАЛЪТ- 
СТРАХЪТ- ЛЮБОВТА. Страха от загубата 
на любов поражда скандалното действие. Все 
пак този груб филм могат да бъдат отличени 
изключително нежни моменти- един от тях е 
точно силата на връзката между Тя и Той.  В 
края на филма балансът е възвърнат- няма добри 
няма и лоши, просто всичко е продиктувано от 
естествените човешки реакции.

(Франц Марк, „Синя и черна лисица”)
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Какво се случва с традицион-
ните субкултури, когато се 
влеят във виртуалното прос-
транство? И как комуникаци-

ята през Интернет променя формите на 
свързване и идентификация с групата? С 
този текст ще се опитам да допълня раз-
съжденията около формирането на нови 
общности и форми на младежките кул-
тури в пост-субкултурната им фаза, като 
продължа прегледа на субкултурната тео-
рия с преглед на съществуващите изслед-
вания върху виртуалните общности, а във 
втората част премина към описание на ре-
зултатите от проведено изследване върху 
виртуалното съществуване на субкултур-
ните общности в българското уеб-прос-
транство1. 

Постмодерната теория за субкултури-
те и виртуалната идентичност 

    „Изглежда ерата на младежките субкул-
тури на работническата класа, които ‘ге-
роично‘ се съпротивляват на подчинени-
ето посредством ‘семиотична партизанска 
война‘, отдавна е отминала“ (Weinzierl and 
Muggleton 2003, 4). Така твърдят Дейвид 
Мъгълтън и Рупърт Уейнзирл и извеждат 
необходимостта пост-субкултурната тео-
рия да разработи по-прагматичен подход 
към младежките практики, в сравнение с 
романтично-бунтарската визия на Бир-
мингамския център за съвременни кул-
турологични изследвания. Каква би била 
адекватната концепция, която да избегне 
ограниченията на тясното понятие субкул-
тура и да предаде усещането за фрагмен-

тарност, непостоянство и изменчивост, из-
тъквано като определящо за съвременните 
младежки култури? И какво ще се получи, 
ако към това добавим опита от комуни-
кацията в интернет, който допълнително 
забързва времето и скъсява дистанцията, 
умножава броя на едновременно същест-
вуващите реалности (multiple realities на 
Шютц2) и сваля ограниченията пред кон-
струирането на идентичността, като ни 
позволява да оставим тялото си на закачал-
ката преди да влезем във виртуалното? 

    Новите идентичности са постоянно 
променящи се, а колективните идентифи-
кации са само частични, избирателни и 
временни (Muggleton 2000). Виртуалната 
култура изглежда допълнително задъл-
бочава флуидността на постмодерния аз 
и същевременно умножава колективните 
идентификации. Виртуалната идентич-
ност ни дава възможност да изобретяваме 
себе си, свободно движейки се между мно-
жество онлайн роли; да бъдем анонимни 
и с това да избягваме социално наложе-
ните норми на поведение и представяне 
на аз-а; свободно да избираме стилове и 
традиции, без дискриминация по етнос, 
пол, социален произход, цвят на кожата. 
Същевременно обаче лесното прехождане 
от роля в роля във виртуалното простран-
ство (а понякога и едновременното пред-
ставяне с няколко идентичности), бързото 
заместване на един комплект предпочи-
тания с друг води до загуба на чувство за 
реалност (Turkle 1995, 9-26). Общуването 
само чрез посредничеството на Интернет 
(„аз общувам с машината“) постепенно 
води до загуба на личен контакт, а това 
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на свой ред изгражда непълноценни или 
повърхностни социални връзки. Свързва-
нето в интернет е под формата на слаби 
връзки, хвърлящи мост между индивиди, 
които само споделят информация, но за-
пазват различието в гледните си точки, а 
не на силни, сплотяващи връзки, основани 
на емоционалното усещане за топлината 
на общността, в които търсим подкрепа3. 
 
   Предположението, че заради техноло-
гичния си потенциал интернет променя 
идентичностите като ги прави по-флуид-
ни и множествени, има отражение и вър-
ху младежките групи, формирани около 
музикални предпочитания, стил на обли-
чане и други белези, свързвани с потреб-
лението на свободното време. Дали тех-
нологията променя света (както е според 
последователите на Маршал Маклуън) и в 
частност прави идентичността по-флуид-
на и множествена, а общностите, субкул-
турните формирования и политическата 
ангажираност - преходни; или, обратно, 
практиките на употреба диктуват съдбата 
на техническите нововъведения, а оттам 
и новите форми на сдружаване (както е 
според последователите на Реймънд Уи-
лямс)4, и в двата случая трябва да пре-
формулираме понятието за субкултура, 
с което работим. Едно продуктивно обо-
гатяване би дошло по линия на виртуал-
ните общности (virtual communities) - по-
нятие, което влиза в езика на теоретиците 
вследствие на употребата му в разказите 
на участниците за техния собствен опит в 
интернет комуникацията. 

Виртуалните общности 

    Терминът „виртуална общност“ е въ-
веден от американския журналист на сво-
бодна практика Хауърд Рейнголд в книга-
та му със същото заглавие от 1993г. В нея 
той разказва за своя личен опит от включ-
ването си в една от ранните форми на 
комуникация през Интернет - The WELL 
(от Whole Earth ‚Lectronic Link), която най-
лесно бихме определили като предтеча 
на днешните форуми. Според собствено-
то му свидетелство, Рейнголд се включва 

през лятото на 1985г. Разказът му е много 
емоционален - отначало той е заинтригу-
ван, после ентусиазиран, после вманиачен 
и накрая влизането в системата се пре-
връща в част от всекидневието му, като 
прекарва свързан средно по 2 часа на ден. 
Връзката е през модем, изнервящо бавна 
за съвременните стандарти и доста скъпа 
- сметката за първия месец надхвърля 100 
долара. Жена му първо е загрижена, после 
започва да ревнува, накрая избухва в гняв, 
но тъкмо тогава тя успява да формулира 
причината новата му връзка да е толко-
ва интригуваща. Според нея The WELL е 
също както в доброто старо време, когато 
са били студенти, нещо като „компания 
от интелигентни и недоволни млади хора, 
които са се намерили в мрежата, и ти сега 
се забавляваш като едно време“. Какво 
всъщност представлява тази компания и 
как използва новата технология за форми-
ране на връзки? 
Раждането на виртуалната общност от 
духа на американската контракултура на 
60-те 

    Основана от Стюарт Бранд и Лари Бри-
лиант, „двама другари от предишната 
културна революция“, според израза на 
Рейнголд, The WELL е електронното про-
дължение на The Whole Earth Catalog - из-
данието, което събира потребителите на 
американската контракултура, издавано 
от същия Стюарт Бранд в периода между 
1968 и 1971 и с известни прекъсвания през 
70-те и 80-те год. 

    По-късно, в организацията и управле-
нието на The WELL участват още четири-
ма бивши хипари от комуната The Farm. 
Накратко, новата технологична система 
(от типа BBS или Bulletin Board System) не 
е нищо друго освен нов начин да се осъ-
ществи комуникация между старите при-
върженици на хипи движението. Или как-
то изтъква изследователят на The WELL 
Фред Търнър, „Благодарение на едновре-
менното развитие на компютърните мре-
жи и други мрежови форми на организа-
ция в района на залива на Сан Франциско, 
към края на 80-те, идеите за общност, 
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които някога са свързвали комунарите 
от Ню Мексико с хипитата от Хай Ашбъ-
ри, се превръщат в основата за спояване-
то на социалния и икономически живот 
онлайн“(Turner 2005, 512). Според негово-
то описание това е форум, който свързва 
географски разпръснати, но интелекту-
ално свързани индивиди, като между тях 
се изгражда чувството за една общност от 
равнопоставени и сътрудничещи си чле-
нове, в която няма йерархия или каквито 
и да било ограничения пред комуникаци-
ята. 

Общности от съмишленици (Хауърд 
Рейнголд и опитът му в The WELL) 

    Рейнголд описва The WELL като общ-
ност от съмишленици, място на среща на 
независими журналисти и писатели, на 
творчески личности, инженери и компю-
търни специалисти, университетски пре-
подаватели и въобще хора със споделен 
светоглед, които обменят информация 
в рамките на отделни теми, подредени в 
категории и подкатегории (като напри-
мер в категорията изкуства и литература 
са включени теми за книги, фотография, 
дизайн, кино; същите се повтарят и под 
категорията за забавление; има отделни 
категории за образование и планиране, 
тяло-съзание-богатство; друга категория 
са феновете на Грейтфул дед; за компю-
търни технологии и т.н.). Нивото на об-
съждане според него е по-задълбочено и 
дори специализирано, определено над 
средното, което наблюдаваме в съвремен-
ните форуми, т.е. нещо като общество на 
хора със специално развити интереси. По-
требителите могат свободно да се движат 
между категориите, но и да останат затво-
рени в една и съща. Авторът оприличава 
популацията на The WELL на нещо като 
социално технологичен вариант на съд на 
Петри, който вместо с микробиологични 
организми е населен с реални творчески 
личности, оставени сами на себе си да се 
развиват и да формират общности. 
    Според Рейнголд връзките, които се из-
граждат в общността, са силно емоционал-
ни - особено паметен е моментът, в който 

един от членовете на общността науча-
ва, че синът му има левкемия. Разгаря се 
оживена дискусия, в която останалите ус-
покояват, изразяват съчувствиe, изпращат 
емоционална подкрепа - чувства, които 
свързваме със силните емоционални връз-
ки в топлината на общността. Като цяло за 
него виртуалната общност е споделеност - 
на информация, мисли, светоглед, бунтар-
ство, на чувства. 
    Хората във виртуалните общности из-
ползват думи върху екрана, за да разменят 
шеги и за да спорят, да се впускат в инте-
лектуални разсъждения, да купуват и про-
дават, да обменят знание, да дават емоци-
онална подкрепа, да си правят планове, да 
обменят идеи, да клюкарстват, да вражду-
ват, да се влюбват, да намират приятели и 
да ги губят, да играят игри, да флиртуват, 
да създават високо технологично изкуство 
и много повече празно дърдорене. Хората 
във виртуалните общности правят всичко, 
което хората правят и в реалния си живот, 
само че забравяме за тялото си. Тук не мо-
жеш да целунеш някого, нито пък някой 
може да ти удари един по носа, но много 
други неща могат да се случат в рамките 
на тези ограничения. За милионите, ко-
ито са въвлечени в тях, богатството и ви-
талността на компютърно-опосредените 
култури са много привлекателни, дори 
водят до пристрастяване (Rheingold 1993, 
Introduction). 

Общности от геймъри (Шери Търкъл и за-
губата на чувство за реалност) 

    Обратно на ентусиазирано-емоционал-
ната оценка на Рейнголд, психолозите на 
онлайн общуването са загрижени за при-
страстяването към живота онлайн. Извест-
на е тезата на Шери Търкъл, че свободата 
да превключваш между множество онлайн 
идентичности води до постепенна загуба 
на чувство за реалност. Книгата й Живот 
на екрана: Идентичността в епохата на 
интернет (Turkle 1995), започва с така из-
вестното изказване на един студент: „Ре-
алният живот е само още един прозорец 
и обикновено не е любимият ми“. Изслед-
вани са интернет базирани компютърни 

ХУМАНИТАРИСТИКА



64 65- http://nauka.bg -

игри с множество потребители (MUDs от 
Multiple User Domains), които предлагат 
възможността за ролеви игри. Чрез тях 
американските им потребители (които са 
предимно бели, предимно млади мъже и 
представители на средната класа) полу-
чават възможността да експериментират 
с конструирането на идентичност, пред-
ставяйки се в играта за различни по пол, 
възраст, етническа принадлежност. Този 
емпиричен материал е интерпретиран от 
Търкъл в термините на Бодрияр симула-
кър и симулация, заради което книгата 
е определяна като превъплъщението на 
постмодерната теория в действие. 
    Всъщност теорията на Търкъл за общува-
нето онлайн е основана изцяло на изслед-
вания на онлайн ролеви игри. Те създават 
друг тип виртуална общност - общности-
те от геймъри, различни от описваната от 
Рейнголд общност на съмишленици. И 
може да се окаже, че постмодерната тео-
рия за фрагментирането на личността и 
за флуидността на груповите идентифи-
кации, което ставало още по интензивно 
вследствие на особения опит от общува-
нето в интернет, е изведена въз основа на 
това ограничено приложение на теорията 
върху ролевите игри онлайн и изгражда-
ните в тях общности от геймъри. 

Въобразени общности или общества на 
знанието (два погледа върху фендъм-общ-
ностите) 

    Силното чувство на привързаност към 
общността, изтъквано както от участни-
ците, така и от външни наблюдатели, е в 
основата на търсенията на двама други 
автори, изследващи общностите от фено-
ве (или фендъм-общностите). Нанси Бейм 
изследва широк спектър от онлайн групи, 
сред които юзнет групи, майлинг листи, 
чат-румове, групи формирани от игра 
в MUD и други форми, в които участни-
ците ясно заявяват „чувство за общност“. 
Изследователката се пита дали тази упо-
треба на думата „общност“ не е символич-
на, т.е. участниците повече желаят да се 
идентифицират като общност, отколкото 
действително са такава. Тя е първата коя-

то свързва изследванията на онлайн обще-
ствата с теорията на Бенедект Андресън за 
въобразените общности: 
„Според Андерсън всички общности, ко-
ито надхвърлят първичното отношение 
лице-в-лице, са въобразени и това е про-
цес, способстван от масмедиите. Вместо 
да се питаме дали онлайн общностите са 
автентични, повлияните от Андерсън из-
следователи на компютърно-опосредена-
та комуникация се запитваме върху ‘на-
чина, по който те са въобразени‘. Тук ще 
се опитам да докажа, че стилът на една 
онлайн общност се определя от набор от 
предварително съществуващи структури, 
сред които външният контекст, времевата 
структура, инфраструктурата на систе-
мата, груповите цели и особеностите на 
участието. В процеса на комуникативното 
взаимодействие участниците стратегиче-
ски приспособяват и изчерпват ресурсите 
и правилата, налични в тези структури. 
В резултат се оформя динамична среда 
от социални значения, която позволява 
на участниците да въобразят себе си като 
общност.Най-характерни са специфич-
ните за групата форми на изказ, идентич-
ности, взаимоотношения и конвенции от 
норми“(Baym 1998, 38). 

    По-късно в изследването си на форум на 
фенове на телевизионни сериали, публи-
кувано през 2000 г. под заглавие Настрой 
канала, влез във форума (Tune in, Log On), 
тя потвърждава това заключение (Baym 
2000, 218). 

    Друг поглед върху общностите от фе-
нове е предложен от Хенри Дженкинс. В 
сборника Фенове, блогъри и геймъри от 
2006г. (Jenkins 2006), той ревизира концеп-
цията си от предходното голямо изследва-
не на феновете на Стартрек, публикувано 
през 1992г. под заглавие Бракониери на 
текст: телевизионните фенове и култура-
та на участието (Jenkins 1992). Както под-
сказва и заглавието, теоретичната рамка е 
заета от Мишел дьо Серто и неговата теза 
за четенето като бракониерство - концеп-
ция, по-известна като идеята за креатив-
ната консумация на културни продукти, 
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развита от самия Серто и широко пропа-
гандирана от британските cultural studies. 
Дженкинс използва същата идея, за да по-
каже, че феновете на телевизионни сери-
али не са само празноглави пасивни консу-
матори на масовата култура, а креативно 
приспособяват и умело манипулират зна-
ченията, предоставени им от производи-
телите на културно съдържание. По-късно 
той доразвива идеята си за креативната 
консумация и показва как феновете, спо-
деляйки специфично знание за любимия 
си сериал, формират своебразни общно-
сти на знанието и това им позволява да 
саботират производителите на културно 
съдържание. Така например почитателите 
на Сървайвър успяват да разгадаят име-
ната на елиминираните участници много 
преди излъчването на съответната серия 
от реалити формата, огласяват го във фо-
румите си и с това намаляват зрителския 
интерес към предаването. Или както казва 
Дженкинс, „ако работата на консумато-
рите на медии някога е била мълчалива и 
невидима [„мълчаливото мнозинство“ по 
Серто - б.м.В.Г.], новите консуматори днес 
са шумни и публични“ (Jenkins 2006a, 18), 
благодарение на формираните в интернет 
общности. Накратко, Дженкинс интер-
претира фендъм общностите като форма 
на колективно знание, която използва но-
вите технологии за да открие свое собстве-
но място на капитализиране на знанието. 
В тази интерпретация интернет е средство 
за тактическа съпротива - фендъм общ-
ностите използват медията за да издигнат 
своя собствен глас (ibid.,27 и сл.). 
Субкултурните общности онлайн (Пол 
Ходкинсън и Net.Goth) 

    Пол Ходкинсън е сред представите-
лите на британските изследвания на су-
бкултурите, които не приемат тезата за 
технологичния детерминизъм (вж. бел. 4 
по-горе), а също и постмодерната интер-
претация на виртуалните общности. По-
следната ги разглежда като пространства, 
където индивидите свободно изобретя-
ват себе си, надхвърляйки зададените от 
социалната среда ограничения. Според 
Ходкинсън, онлайн мрежите за комуника-

ция могат също да задълбочат границите 
между отделните субкултурни общности 
и да направят по-ярък контраста между 
тях (Hodkinson 2003, 285-6). Тази теза е из-
ведена въз основа на изследването му вър-
ху субкултурата на готиците, която той 
интерпретира като сцена. Неговият ана-
лиз тръгва от направените интервюта с 
представители на субкултурата за тяхната 
употреба на интернет ресурсите, основно 
посещения на портали с линкове към из-
пълнителни, магазини, публикации, елек-
тронни списания, клубове и събития, лич-
ни страници, блогове и една юзнет група/
форум. Погледът от страната на потреби-
телите показва, че в повечето случаи при 
браузването от сайт в сайт те се придър-
жат към предишните си предпочитания и 
интереси. Вместо да преминават лесно от 
един субкултурен стил към друг, от линк 
на линк, те остават верни на вкусовете си, 
не изоставят формите на сдружение, към 
които са се присъединили. 

    Анализът на форумната им активност 
задълбочава аргументите в полза на по-яс-
но очертаните граници на субкултурната 
група,на консолидацията й посредством 
специфични за форумната комуникация 
„епизоди на поправяне на поведението“: 
„За разлика от вече обсъдените предпо-
ложения за културната флуидност, ха-
рактеризираща ‘виртуалните общности‘, 
относителната стабилност на форумите 
на готиците е защитена посредством въ-
трешен нормативен натиск и външни 
граници на изключване. Докато в някои 
отношения дискусиите са на свободна 
тема, активното участие изисква задъл-
бочено познаване на материята и опит за 
това какъв вид мнения, теми и поведение 
ще се приемат за смислени и заслужава-
щи внимание от останалите потребители. 
Освен това, далеч от идеята за господства-
щата анонимност и за изобретяването на 
интернет аз-а, във форумите на готиците 
изглежда очевидно, че много от потре-
бителите се познават освен онлайн, също 
и лице-в-лице - нещо което допълнител-
но засилва атмосферата на изключване“ 
(Hodkinson 2003, 292). 

ХУМАНИТАРИСТИКА



66 67- http://nauka.bg -

    Накратко казано, участието в онлайн 
общността изисква инвестиция в знание 
за споделените идеи, за приетия етикет 
на поведение, за ограниченията в група-
та, инвестиции във време, компетентност 
и отдаденост, съизмерими с усилията да 
бъдеш приет в реалната субкултурна общ-
ност. Достъпността и скъсяването на дис-
танцията, осигурени от технологията на 
интернет, съвсем не правят включването в 
групата спонтанно и безпроблемно. И тъй 
като е нужно време и усилие за да станеш 
инсайдър, индивидите по-скоро ще бъдат 
мотивирани да останат в общността, в ко-
ято вече са си завоювали място, отколкото 
да превключват нататък към изграждане-
то на следваща идентичност. Изводите на 
Ходкинсън са че, погледнато от страната 
на конкретните употреби на новите техно-
логии, границите по-скоро се втърдяват, а 
дистанцията между субкултурните групи 
се увеличава. 

За виртуалното съществуване на субкул-
турите в България - очертания на едно 
изследване 

    Направеният преглед на литературата 
върху виртуалните общности5 открои два 
възможни подхода към изследването им: 
в рамките на първия, виртуалните общ-
ности се разглеждат като изцяло нов фе-
номен, породен от развитието на онлайн 
комуникацията (и съответно трябва да се 
изработи нова теоретична рамка и ядро 
от понятия, които да ги описват); вторият 
подход разглежда виртуалните общности 
като продължение на формите на гру-
пиране, съществували и преди, които по 
особен начин присвояват средствата за он-
лайн комуникация. При първият подход 
определяща е технологията, при втория - 
употребата й от индивидите и общности-
те. 

    Именно този втори подход беше въз-
приет при изследването на виртуалното 
съществуване на субкултурните общности 
в България. Изследването представлява 
интернет проучване на местата и практи-

ките на интернет-потребители, които мо-
гат да бъдат определени като принадлежа-
щи към субкултура. При първоначалното 
пилотно изследване на българското уеб-
пространство (за разграничителна линия 
беше използван езикът на комуникация) 
се откриха множество разнородни форми 
на уеб-комуникация, свързана с потребле-
нието на популярна култура и свободно 
време (каквато беше възприетата работна 
дефиниция за субкултура): институци-
онални и индивидуални сайтове и стра-
ници, онлайн периодични издания, бло-
гове, портали, форуми и Фейсбук групи. 
Следвайки едно първоначално допускане, 
че форми на колективна идентификация 
могат да се открият в колективни форми 
на онлайн изява, изследването се фокуси-
ра върху форумите като такива колектив-
ни форми. 

    Веднага се откроиха разграничения и 
в рамките на този конкретен жанр на ин-
тернет-комуникацията. От една страна, 
най-интересни за нас бяха независимите 
форуми, поддържани от обикновени по-
требители от самата субкултура. При тях 
идентификацията със субкултурната общ-
ност е заявена в наименованието на фо-
рума. Отделно от независимите форуми, 
като място на среща субкултурните потре-
бители използват и дискусионните групи, 
поддържани на сайтовете на различни ме-
дии (в конкретния случай на изследване-
то на сайта на едно рок- радио и на едно 
метъл-списание). Съществуват и форуми, 
поддържани на сайтовете на организации. 
Това наложи да се направи разграничение 
на форумите във вертикално отношение. 
Едните са форма на изказ на обикновени-
те потребители ‘отдолу‘ - те представят 
гледната точка на участниците и могат 
да се разглеждат като форма на грасруутс 
активизъм, израз на техния собствен глас. 
Това са независимите форуми. Другият 
вид форуми са поддържани от различни 
представители на културните индустрии 
- радиостанции и списания. Както и сай-
товете на различни институции и органи-
зации, те са по-скоро top-down, или про-
водници на послания ‘отгоре‘ (медийни, 
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институционални и др.). 

    В продължение на четири месеца бяха 
следени общо 11 форума на следните су-
бкултури: метъл, пънк и алтернативни су-
бкултури, емо, готик, хип-хоп и фрийрън. 
В центъра на изследователския интерес 
бяха поставени независимите форуми - те 
представят субкултурата такава, каквато я 
виждат нейните членове, или ‘отвътре‘ на 
групата. За сравнение, бяха анализирани 
изказванията в дискусионните форуми на 
една радио-станция (радио Z-Rock, в сек-
циите/темите за метъл и за готик) и една 
организация (Фрийрън България). Още 
едно сравнение беше проведено по линия 
на интернет жанровете - между форума в 
сайта на същата организация и поддържа-
ната от нея Фейсбук група. Проучването 
беше допълнено от сравнително изслед-
ване на присъствието на хейтърите в суб-
културните форуми, като те се обособиха 
като особен вид интернет-поведение. Хей-
търите трудно могат да се определят като 
общност, макар да демонстрират общ код 
на поведение, визуална идентификация 
(чрез аватар и подпис), автоидентифи-
кация (сами заявяват, че са хейтъри). Съ-
ществуват както във форумите, така и във 
Фейсбук, бяха открити и блогове на хейтъ-
ри. По отношение на хейтърите се наложи 
хипотезата, че те са особен вид жест, нова 
форма на поведение, съществуваща само 
във виртуалното пространство6. 

    На пръв поглед форумите на метълите са 
най-многобройни. В хода на първоначал-
ното проучване открихме най-малко десет 
независими метълски форума, форумa на 
радио Z-Rock и още един, поддържан от 
списание Про-РОК (издавано в хартиен 
и електронен вариант и спонсорирано от 
община Каварна). Съществуват отделни 
форуми на метълите в различни градове 
в България: в изследването беше наблю-
даван форума на русенските метъли (са-
моопределя се като форум „за свободни 
хора“, но от изказванията става ясно, че 
редовните посетители се познават и са от 
Русе), но има също отделни форуми на ме-
тълите в Пловдив (заявено в заглавието), в 

Бургас и др. Обикновено броят регистри-
рани потребители е малко под 1000. Об-
щобългарските форуми се радват на по-
вече популярност - в Метал Катехизис има 
малко над 1200 потребители, а най-често 
посещаван е Метъл Уърлд с около 3 500 ре-
гистрирани потребители. 

    Най-многолюдни, т.е. с най-голям брой 
регистрирани потребители са форумите 
на хип-хопърите, където само в един от не-
зависимите форуми има около 32 500 по-
требители. Най-непопулярни са форуми-
те на емо и готик субкултурата: открихме 
само един активен форум на емо субкулту-
рата и един независим форум на готиците, 
като в него има само 93 регистрирани по-
требителя (към 17.04.2010г.). По-интересна 
е ситуацията с пънкарските форуми, ко-
ито също не са много популярни, но пък 
за сметка на това сами се определят като 
„форум за субкултурни“ (160 потребите-
ля). Друг такъв е PunksNOTdeaD, който 
пък се определя като „форумът за народа“ 
(но изисква регистрация; 907 регистрира-
ни потребители към 25.10.2009г.). 

    Както вече отбелязах, интернет изслед-
ването на форумите на субкултурните 
групи прие за изходна хипотеза, че опре-
деляща е не технологията, а начинът на из-
ползване на технологичните възможности 
от участниците. По силата на това допус-
кане изследването използва терминологи-
ята и рамките на изследване на ‘старата‘ 
културна теория, а не на новите медийни 
изследвания. Основните тематични ядра, 
които служат при събирането на данни и 
при анализа на емпиричния материал са 
самоопределянето, груповата идентифи-
кация, очертаването и спазването на гра-
ниците на общността, разграничаването 
от другите, преминаването от една група в 
друга, връзките между участниците. 
    Анализът на събраните постинги от раз-
личните форуми позволява да бъдат на-
правени изводи по отношение на всяко от 
тематичните ядра и те да бъдат свързани 
с проблемите, поставени от постмодерна-
та интерпретация на субкултурните фор-
мирования и от теорията за виртуалните 
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общности. 

Какво е да си в субкултура? 

    Първото впечатление от дискусиите 
във форумите е, че почти никой от учас-
тниците не употребява думата субкулту-
ра по отношение на групата, към която 
се присъединява. Те не се определят като 
общност, а само като група потребители, 
които споделят едни и същи интереси към 
музика, спорт, лайфстайл, и т.н. Някои ре-
агират с раздразнение на постове, в които 
се поставя въпроса за идентификацията 
им като група, и се отнасят към тях като 
към провокация. Въпреки това съществува 
някакво усещане за съпричастност, за ком-
пания от хора, регулярно срещащи се он-
лайн. Груповата идентификация обаче е 
различна - едни се определят като уличен 
спорт (фрийрънърите), други като школи, 
банди, крю-та (хип-хопъри и графитъри), 
трети като фенове (метъли, аниме фенове 
или фенове на фентъзи) и т.н. 

    Макар определено да не се среща често, 
една от виртуалните общности изпъква на 
фона на останалите тъкмо по отношение 
на употребата на думата субкултура като 
автоидентификация - това са пънкарите. 
Както отбелязах, един от техните форуми 
дори се самозаявява като „форум за суб-
културни“. Той обединява няколко мик-
ро-културни общности, които могат да 
бъдат грубо събрани под наименованието 
„алтернативни субкултури“. В това чис-
ло влизат групите пънк, Ой!/RAC, Хард-
кор, Ска и Реге (според категориите във 
форума), също там намира място българ-
ският е-скинзин7 „Гордост“, или можем 
да добавим и скинарите като присъствие 
във форума за алтернативни субкултури. 
Прави впечатление, че в този форум има 
оживени политическите дискусии - въз-
никват спорове относно ‘ляво‘ и ‘дясно‘ в 
пънк музиката и има ли изобщо място за 
политическа принадлежност сред фенове-
те на тази микрокултура. Потребителите 
изразяват идеята, че идентификацията им 
с дадена субкултура ги прави вече и из-
разители на нейната идеология, която ги 

свързва както по отношение на общия им 
социален произход, така и по отношение 
на политическите им пристрастия („ляво“ 
- „дясно“). Изглежда самоопределянето 
като субкултура е свързано със схващане-
то, че по този начин те изразяват групово 
съпротивата си. Можем да предположим, 
че алтернативните микрокултури споде-
лят една романтично-бунтарска визия за 
себе си, а такава е субкултурата според из-
следователите от Бирмингамския център 
за съвременни културологични изслед-
вания. Или когато членовете на групата 
употребяват термина ‘субкултура‘ като ав-
тоидентификация, те вече изразяват своя 
бунт срещу мейнстрийма или доминира-
щата култура. 

Кои са анонимусите? 

    Често се изтъква, че във форумите учас-
тниците могат да запазят своята аноним-
ност и да си изградят идентичност, която 
не е обвързана с тяхната реална идентич-
ност. Тази разпространена теза не се оп-
равда при анализа на материалите от суб-
културните форуми. 

   От една страна, потребителите, които 
искат да останат във форума и да участват 
пълноценно, трябва да се регистрират (да 
изоставят статуса на участник без име или 
анонимус) - те приемат някакъв псевди-
ним и започват да постват под него, като 
постепенно чрез своите мнения и чрез те-
мите, които предлагат, изобретяват своята 
форумна идентичност. Никой не е заинте-
ресован да бъде анонимус. Както показва 
изследването на Веселка Дамянова, фо-
румното аз се изгражда като следствие 
от реалните знания и компетентности на 
участника, от културния и социалния му 
капитал (Дамянова 2005, 159 и сл.). 

    На второ място, изследваните субкул-
турни форуми съвсем не са затворени 
светове. В много случаи участниците сво-
бодно препращат с линкове към изявите 
си в други светове (други форуми, свой 
блог или Фейсбук профил, канал в Ютюб 
и други подобни), където участват с дру-
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ги никове или с истинските си имена. Не е 
рядкост след поредица от препращания да 
се открие актуална снимка на потребите-
ля, неговия и-мейл, дори номера на мобил-
ния му телефон. В темите за представяне, 
каквито има в много от форумите и където 
новодошлите обикновено пускат първия 
си пост, участниците могат да изберат да 
се представят с предишни свои изяви във 
виртуалното пространство. Така новият 
потребител заявява открито кой е (нещо 
като декларация „Ето ме, това съм аз, ето 
кой се крие под този ник.“). Коментарите 
често подсказват, че старите потребители 
вече го познават от друго място. Така пре-
дишните виртуални изяви се капитали-
зират и по-бързо се изгражда образът на 
новия потребител в групата. Той използва 
стария си образ, за да бъде приет в нова-
та група. Накратко свързаността, лесното 
препращане от линк към линк, вместо да 
умножава броя на идентичности, с които 
един и същи човек се представя в различ-
ните светове, - тъкмо напротив - препо-
твърждава неговото единствено виртуално 
аз. Нещо повече, свързаността може да от-
веде и към неговата реална идентичност. 
Реални и виртуални идентичности 

    Освен препращането от свят в свят във 
виртуалното пространство, съвсем не е из-
ключение и препращането към реалния 
живот. От постовете в изследваните суб-
културни форуми става ясно, че потреби-
телите се срещат също и на живо по раз-
лични поводи - концерти и други събития 
от общ (музикален, фенски, политически, 
игрови) интерес, месечни сбирки на фору-
ма, излети, коледни партита и т.н. 

    Така например при фрийрънърите 
потребителите участват във форума под 
псевдоним, но не крият идентичността 
си - често в дискусиите се споменават ис-
тинските им имена. Не липсват и аватари 
с лична снимка (или със снимка на крю-то, 
с което тренират). В постовете се появяват 
препратки към Фейсбук групата, където 
същите потребители участват с истински-
те си имена. Като цяло тук хипотезата, че 
под прикритието на анонимността отдел-

ните членове могат да избягат от санкции 
като срам и подигравка, традиционно из-
ползвани за удържането на границите на 
групата, не се потвърждава8. Същите по-
требители се срещат и реално, тренират 
заедно, демонстрират умения, участват в 
състезания. 
    Както при фрийрънърите и метълите, 
така и при аниме феновете срещите във 
форума са само повод за следващо реално 
запознанство. Първият контакт е във фо-
рума, но връзката се изгражда в личен кон-
такт при реалните сбирки на феновете, 
или при индивидуални срещи на потре-
бители, или когато старите познайници от 
форума попаднат в обща институционал-
на среда (каквато е специалност Японис-
тика в СУ „Св.Кл.Охридски“, вж. текста на 
Укегава в този брой). 

    На пръв поглед може да изглежда, че 
изводите за загубата на анонимността не 
важат по отношение на виртуалните общ-
ности в онлайн ролевите игри. Илюстра-
тивният материал обаче показва, че може 
и да е обратното - играчите да искат да по-
кажат истинското си лице. Пример за това 
е снимката на сватбата на двама WoW иг-
рачи, обкръжени от приятелите си - всеки 
със своя персонаж в играта. 

    Тук не се опитвам да защитавам твърде 
силната теза, че е невъзможно да запазиш 
анонимност във виртуалните общности 
и строго да разграничаваш реалното от 
виртуалното си аз (защото все някой няко-
га ще те разконспирира). Моята теза е, че 
участниците във виртуалните общности 
не държат на всяка цена да запазят ано-
нимност. Причините за това може да са 
различни: разкриването на истинското им 
аз (или някое друго аз от друг форум) може 
да им даде предимство при интеграцията 
в групата, или защото възприемат участи-
ето си във форума като мост към реални 
контакти с други фенове в реалния живот, 
или защото истински се гордеят с вирту-
алните си постижения (натрупани точки в 
играта). От гледната точка на участниците 
границите между виртуално и реално се 
размиват. 
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Загубата на личен контакт и чувство за 
реалност 

    От тази гледна точка и опасенията на тео-
ретиците на виртуалната идентичност, че 
животът онлайн може да навреди на живо-
та офлайн, може да не са оправдани. Ако 
приемем, че повечето форумци се срещат 
и офлайн - а тъкмо такъв извод се налага от 
анализа на субкултурните форуми - то то-
гава няма загуба на реален контакт. Фору-
мът е само още една опция за запознанство 
и свързване, каквито са телефона, скайп и 
т.н. Участието във виртуална общност не 
води до повърхностни лични контакти, 
а само до увеличаване на броя им (което 
на свой ред може да доведе до отслабване 
на връзката и повърхностен контакт, кое-
то се случва в реалния живот). Отново от 
значение е начинът на използване на въз-
можностите, предоставени от технология-
та. Или опасенията от загуба на стабилни 
междуличностни връзки вследствие на ин-
тернет-комуникацията приличат повече 
на морална паника от новите технологии. 
Сякаш употребата на мобилни телефони, 
или на фиксирани телефони преди тях, е 
довела до загуба на личен контакт. 
    Редом с оптимистичния извод, трябва 
да направим и едно не толкова оптимис-
тично предположение - става дума за въз-
можността в онлайн комуникацията да 
се преодолее дискриминацията по етнос, 
пол, възраст, цвят на кожата. Или утопич-
ната идея, че във виртуалното простран-
ство всички са равни, защото всички могат 
свободно и без социални ограничения да 
изграждат идентичността си. Ако няма 
анонимност и границите между реално-
то и виртуалното се сливат, тогава можем 
ли да си представим момиче чалгаджийка 
(в реалния живот) да участва в метълски 
форум (с метълско-мъжествена виртуална 
идентичност)? Или привърженик на емо 
субкултурата при пънкарите? Или възрас-
тен ром във форума на скинхедс? Какво се 
случва с границите между субкултурите и 
възможно ли е да проникнат онези, които 
се определят като традиционния друг, от 
който общността се разграничава? Има ли 

във форумите социална дистанция и дис-
криминация? Възможно ли е да скриеш 
кой си? 

    Макар да не мога да дам категоричен 
отговор въз основа на изследвания матери-
ал, предположението ми би било по-скоро 
песимистично. Опитът да се представиш 
за привърженик и да бъдеш трайно при-
ет в една виртуална субкултура трябва да 
се основава на много дълбоко познаване 
на интересите, приетия код на поведе-
ние, стила на изказванията - да притежа-
ваш целия запас от знание (Schutz 1962a, 
1967), който би те направил член на тази 
субкултура. Нещо повече, непрекъснатите 
препратки към други форми на виртуал-
на изява и връзки с реалния живот правят 
много трудно във форума да представиш 
идеализиран образ за себе си. При подобен 
опит рискуваш веднага да ти бъде наложе-
на корекция от другите форумци (както 
е в примерa в бел. 8 по-горе) и опасност-
та от подигравки и срам е съвсем реална. 
Изглежда чувството, че в интернет всички 
сме равни и можем всичко, е измамно. 

Виртуалните общности: силни или слаби 
връзки 

    И последният извод, който бих желала 
да направя, е по отношение на типа връз-
ки във виртуалните общности. Силни или 
слаби връзки се изграждат във форумите? 
Дали това са стабилните връзки на една 
топла общност или слабите и множестве-
ни връзки на мрежата от контакти? И в за-
висимост от това - какъв вид група е вирту-
алната общност? 

    По постовете във форумите, чийто ха-
рактер е публичен, трудно може да се съди 
за междуличностните отношения между 
участниците. Те дават идея за разширява-
ща се мрежа, за привличане на все нови и 
нови членове, а със стабилността на учас-
тието си във времето старите печелят по-
пулярност и авторитет. Не можем да гово-
рим за топла общност, съставена от 900 и 
повече потребители. И въпреки това, става 
ясно, че между членовете има съпричаст-
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ност, че те държат един на друг, но тази съ-
причастност се изразява някъде другаде. 
Регулярността на свързване, отдадеността 
с която се предоставят информация и съ-
вети на други форумци също може да са 
фактор да твърдим, че форумите изграж-
дат емоционални връзки на подкрепа, ха-
рактерни за топлата общност. Такова беше 
и усещането на Рейнголд - за силна емоци-
онална връзка във виртуалната общност, 
колкото и многобройна да е тя. 

    От друга страна, самата дума „общност“ 
има силни позитивни конотации. Употре-
бата й от форумците може да бъде сим-
волична. Или когато те се определят като 
общност, те всъщност искат да пресъздадат 
усещането за силна връзка. Може би зато-
ва е толкова трудно да направим извода 
дали форумите в частност и субкултурите 
като цяло могат да се определят като общ-
ност - защото самият термин „общност“ 
не е дескриптивен, а нормативен. И кога-
то той се употребява от участниците, той 
изразява единствено тяхното преживяване 
за това какво е да бъдеш в субкултура. 

***

1 Интернет изследването на форуми на су-
бкултурни групи беше проведено в периода 
октомври 2009 - януари 2010г. като част от 
проекта „Нови млади, нови култури, нови 
каузи“, с помощта на студентите от бака-
лавърската програма на спец. Културология 
Анна Гергиева, Ася Писарска, Васил Василев, 
Василка Ганева, Елица Мартинова, Ивета 
Цветкова, Цветомира Иванова и Яна Пърго-
ва. Използвам случая да им изкажа специална 
благодарност. Без техния горещ ентусиазъм 
нямаше да можем да разкрием цял един свят 
- този на виртуалните общности. Само една 
от тях обаче успя да се впрегне в строгите 
рамки на начинанието писане на статия. Тек-
стът на Яна Пъргова можете да четете в Се-
минар БГ. 

2 Относно теорията за множеството реал-
ности, която Алфред Шютц заема от амери-

канския прагматизъм, вж. Schütz 1962b, 207-
259. 
3 Разграничението между bridging social 
capital и bonding social capital във виртуални-
те общности заимствам от Ryan 2008 (PDF 
version, p.148; посетен последно на 31 март 
2010). Авторката на свой ред стъпва върху 
известната теория за социалния капитал на 
Робърт Пътнам, коментирана в Дичев 2009, 
130-131. 

4 Повече за дебата между привържениците 
на тезата за технологичния детерминизъм 
(въвеждащи определящи нови понятия като 
дигитално поколение, например) и застъп-
ниците на тезата, че технологиите са само 
това, което човешката употреба прави с тях 
(боравещи със старите понятия на културна-
та теория от преди виртуалния обрат също и 
в изследването на интернет комуникацията) 
вж. Dovey, Lister et al. 2009, 77-101; Jenkins & 
Thorburn 2003, 1-17. 

5 Тук не са взети предвид изследванията на он-
лайн общностите на съвместно производство 
и разпространение на културни продукти, 
каквито са например Ютюб и Уикипедия, за-
щото работната дефиниция на понятието 
виртуална общност в традицията на Рейн-
голд трудно покрива този вид онлайн общно-
сти, определяни също и като мрежи. Относно 
общностите на съвместно производство вж. 
Leadbeater 2009. 

6 Тук следвам изводите на Ася Писарска, коя-
то проведе изследването върху хейтърите. 

7 От е-зин - електронно списание, списвано 
от фенове на доброволни начала и без лукра-
тивна цел. Е-скинзин би било подобно издание, 
списвано от скинари. 

8 Като пример мога да посоча следния кориги-
ращ поведението епизод: един от потребите-
лите споделя, че „когато скача“ (подразбира се 
някъде на открито в градска среда) обича да си 
пуска силно музика от колата. Друг потреби-
тел коментира изказването му със следната 
реплика: „Каква кола, бе, ти си на 13“. 
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Днес сред космическите ентуси-
асти е почти общоприето мне-
нието, че след „големия скок“ 
на Нийл Армстронг на Луната, 

следващото велико постижение за космо-
навтиката трябва да е стъпване на Марс. 
Идеята за пилотиран полет до Марс е дъл-
боко внедрена в нашето съзнание, както 
благодарение на научно-фантастичните 
книги и филми, така и благодарение на 
научно-популярните поредици. 

Планове за пилотирана мисия до Марс 
започват да се публикуват в научно-по-
пулярни издания още в началото на 50-те 
години на миналия век от именития учен 
Вернер фон Браун. От тогава до днес вече 
са публикувани десетки различни плано-
ве, а очакваната пилотирана експедиция 
до Червената планета е все тъй вечно 20-30 
години в бъдещето. Ако през 1969 година 
Вернер фон Браун е считал, че именитото 
събитие ще се случи не по-късно от 2000 

година, през 1989 година се появила т. нар. 
„Космическа изследователска инициати-
ва“ на НАСА и датата за първото пилоти-
рано пътешествие до Марс се изместила за 
2016 година. В началото на първото десети-
летие от новото хилядолетие всички бяхме 
сигурни, че човек ще стъпи на Марс меж-
ду 2020 и 2030 година. През 2010 година 
президентът на САЩ Барак Обама чертае 
нови планове за НАСА, които включват 
пилотирана обиколка на Марс през 2035 
година, а пилотирано кацане – няколко го-

АСТРОНОМИЯ

откъс от книгата „космическа колониза-
ция - неосъЩествената мечта“

Пилотирана мисия до марс –кога?
Светослав Александров
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дини по-късно, да разбираме 2040 година. 
Тъжно е да си свидетел на космически ен-
тусиасти, които са отраснали по време на 
епохата на Гагарин, а вече брадите им по-
беляват. Тези ентусиасти вече са изгубили 
надежда, че ще видят обещаното им бъде-
ще. Но още по-тъжно е да се срещнеш с чо-
век, който ще ти каже: „Аз се родих твърде 
късно, за да бъда свидетел на стъпването 
на Нийл Армстронг на Луната. Вероятно 
ще бъда твърде стар, за да бъда свидетел 
на следващата голяма стъпка в космоса“. 
Това почти престъпно бездействие тряб-
ва да бъде обяснено. Нека по-скоро да се 
опитаме да отговорим на въпроса – ако 
първата пилотирана експедиция до Марс   
наистина предстои да се случи 30 години 
след началото на подготовката, защо не за-
почнем да работим сега, за да бъдем наис-
тина свидетели на пилотирано кацане на 
Марс след точно 30 години? Защо никой 
не строи нужния хардуер за това начина-
ние? Трябва също така ние, популяриза-
торите на космонавтиката, да си зададем 
още един въпрос за самите нас – ако дейст-
вително няма изглед някоя космическа 
агенция да започне да строи пилотиран 
космически кораб за полет до Марс – защо 
изобщо трябва да продължаваме да лъжем 
хората, да им даваме напразни обещания 
и да бъдем пряко отговорни за загубата на 
интерес към космическите изследвания ? 
Отговорът на първия въпрос може би вече 
е даден от д-р Джеймс Ван Алън, пионер 
в космонавтиката и откривател на ради-
ационните пояси около Земята. През 2004 
година, две години преди смъртта си, той 
пише в списание „Издание за науки и тех-
нологии“, че причината да не се предпри-
ема пилотирана мисия до Марс в продъл-
жение на толкова години се дължи на това, 
че липсва убедителна логична обосновка 
за подобно начинание. Нещо повече – той 
се съмнява в смисъла на пилотираната 
програма като цяло, под предлог, че „рис-
кът е висок, цената огромна, а научната 
полза – незначителна“. 

Мнението на д-р Ван Алън не е глас в 
пустиня. През 2007 година проф. Стивън 
Уейнбърг, Нобелов лауреат, привлича ме-

дийното внимание с остра критика, насо-
чена към „Международната космическа 
станция“. Той дори се осмелява да я нарече 
„пуйка в орбита“. Станцията, която се на-
мира едва на 300-400 километра над Земя-
та, струва минимум $60 милиарда. Много 
по-вероятно е крайната й цена да възлиза 
на около $100 милиарда. Една пилотирана 
мисия до Марс би струвала много повече. 
От друга страна, проф. Уейнбърг отбе-
лязва, цената за изпращането двата робо-
та „Спирит“ и „Опортюнити“ до Марс е 
струвало на НАСА по-малко от $1 мили-
ард. Или по-точно казано, с парите, кои-
то бихме похарчили за една единствена 
експедиция до едно ограничено място на 
повърхността на Марс, бихме могли да из-
пратим цяла флотилия от роботи, които 
ще изучат цялата повърхност на планета-
та. 
 

След 50 години космически полети роботите си 
остават предпочитаният начин за изследване на 

Марс

Това далеч не са единствените аргумен-
ти срещу изпращането на човек на Марс. 
Мнозина учени считат, че за това има не 
само икономически, но и научни аргу-
менти. Една от основните цели при из-
следването на Червената планета е да се 
потвърди или отхвърли хипотезата, че на 
повърхността й има живот. През 2007 го-
дина в списание „Икарус“ излиза научна 
статия от Андрю Шругър, според която 

АСТРОНОМИЯ



74 75- http://nauka.bg -

определени молекули с биологичен про-
изход като АТФ биха могли да издържат 
на повърхността на Марс в продължение 
на години. Напълно е възможно някой ден 
земните изследователи да сбъркат пре-
несения живот на Марс с хипотетичния 
местен марсиански живот. Проблемът съ-
ществува и днес, когато изпращаме без-
пилотни апарати до Червената планета – 
пълната стерилизация и елиминирането 
на абсолютно всички молекули с биоло-
гичен произход е невъзможна. При изпра-
щането на човек на Марс замърсяването 
на повърхността със земни бактерии и ор-
ганични молекули би било практически 
неконтролиран процес. 

Технологичните предизвикателства при 
изпращането на експедиция до Марс са 
също огромни. До този момент широ-
ка гласност получават единствено про-
блемите, свързани с преодоляването на 
микрогравитацията, радиацията, както и 
проблемите около изстрелването на сами-
те компоненти на космическия кораб. Да-
леч по-малка гласност получава още един 
проблем, който учените в НАСА наричат 
„проблем на свръхзвуковия преход“. На 
обикновен език казано – все още не зна-
ем как бихме могли да изпратим голям 
спускаем апарат на повърхността на Марс. 
Спускаемият апарат трябва да премине от 
свръхзвукова скорост към скорост, която е 
по-ниска от тази на звука. Атмосферата на 
Марс е изключително тънка – следовател-
но парашутът, който трябва да забави дви-
жението на космическата капсула, трябва 
да бъде с големи размери. Отчитайки де-
белината и плътността на атмосферата, 
учените от НАСА са изчислили, че при ка-
цане на Марс имаме само 90 секунди вре-
ме, през което космическата капсула тряб-

ва да намали скоростта си до по-ниска от 
тази на звука. Счита се също така, че един 
пилотиран спускаем апарат на Марс тряб-
ва да бъде с шест пъти по-голяма маса от 
тази на спускаемите апарати на корабите 
„Аполо“, успешно закарали хора на Луна-
та (тези спускаеми апарати са били с маса 
10 метрични тона). С увеличаването на ма-
сата на спускаемия апарат се увеличават и 
размерите на парашута. В един момент се 
оказва, че при надвишаването на опреде-
лен праг, парашутът просто не би могъл 
да се разтвори за разумно кратко време. 
Има и още един проблем – дори и най-до-
брите свръхзвукови парашути биха мог-
ли да се отворят успешно, без разкъсване, 
само при свръхзвукова скорост, възлизаща 
на 2 Маха. Космическият кораб се движи 
с доста по-голяма скорост (при навлизане-
то в атмосферата скоростта му е около 5 
Маха) и е абсолютно невъзможно да се раз-
чита единствено на топлинния щит, за да 
се намали скоростта от 5 до 2 Маха, защото 
в момента, когато скоростта е достатъчно 
ниска за безопасното разтваряне на пара-
шута, космическата капсула вече би била 
много близко до повърхността – толкова 
близко, че не би имало време всички ос-
танали системи (като спирачните ракетни 
двигатели) да сработят. 

Проблемите са толкова сериозни, че е не-
възможно да започнем да строим косми-
ческия кораб още днес и да обещаем из-
пращането на човек до Марс в близките 10 
години. Технологичните пречки все още 
са твърде големи и не е чудно защо нито 
една космическа агенция не е започнала 
да строи пилотиран космически кораб до 
Марс. Всички космически нации строят 
единствено роботи, при които масата на 
спускаемия апарат е достатъчно малка, за 
да могат да бъдат пренебрегвани гореспо-
менатите проблеми. 

Разбира се, съвсем не искам да кажа, че 
технологичните пречки са непреодолими. 
Напълно съм убеден, че ако политически-
те и финансовите проблеми не бяха фак-
тор, върху тези проблеми щеше да се ра-
боти активно и щеше да имаме изпращане 
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на пилотирана мисия до Марс в рамките 
на разумно време (например 15-20 годи-
ни). И може би щеше да бъде разработена 
технология, която да доведе до стъпването 
на човек на Марс, но също така тази тех-
нология можеше да намери приложение и 
тук, на Земята. Може би щяхме да сме на-
ясно как да стерилизираме скафандрите 
и цялостната апаратура, преди да излезем 
на марсианската повърхност (представете 
си един евентуален пробив в тази област 
до каква революция в медицината щеше 
да доведе – вероятно вътреболничните ин-
фекции щяха да престанат да са значим 
проблем !). Може би щяхме да знаем как да 
изпращаме големи спускаеми апарати на 
повърхността на Марс и това да подобри и 
земната авиация.
За съжаление, политическите и финансо-
вите проблеми са фактор. Оттук насетне 
ние, космическите ентусиасти, носим пъл-
на отговорност и трябва да информираме 
обществеността по правилния начин. Хо-
рата трябва да са наясно: не, от техноло-
гична гледна точка ние още не сме готови 
да отидем до Марс, няма политическа воля, 
няма дори рационални и убедителни ико-
номически причини, които да оправдаят 
действителното изпращане на човек на 
Марс. Следователно в момента нито една 
космическа агенция не строи кораб, който 
да е способен да изпрати хора до Марс, и 
считам, че мога смело да завърша тази гла-
ва с думите, че ако няма някакъв случаен 
голям пробив в науката и технологиите 
или ако не настъпи преломно политическо 
събитие, които да наложи изпращането на 
човек на Марс, дългоочакваната пилоти-
рана експедиция няма да стане реалност 
до 2035-2040 година, ако не и до 2050. 
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 Въведение в „Метод на крайните 
обеми”.

Техниките за числена симулация по на-
стоящем са на предния фронт в ета-
пите на проектиране и рaзработка на 
всеки инженерен продукт. В наши дни 

в индустрията не се произвежда опитен обра-
зец преди да се тества на компютър. Това спо-
мага за по-бързия и по-евтин дизайн на всеки 
индустриален продукт. Тези продукти, от своя 
страна, могат да бъдат изправени пред различ-
ни проблеми като неудовлетворителна работа, 
възникване на големи механични напрежения, 
динамична неустойчивост и корозия в случай 
на метали.
 До сега много техники са разработе-
ни за виртуално тестване на продукти и изне-
надващо почти всички от тях произхождат от 
Аерокосмическия инженерен бранш. Изучава-
нето на движението на всеки обект във флуид 
се нарича „Изчислителна флуидна динамика 
– ИФД”, анализът на натоварването е „Изчис-
лителна строителна механика” (понякога „Ме-
тод на крайните елементи” – МКЕ), анализът 
на устойчивостта на движението е „Динамика, 
устойчивост и управляемост”, а оценката на 
корозионния процес – като „Симулация на ко-
розията”.
 Повечето от тези науки изискват сери-
озна математическа подготовка на ниво след-
дипломна квалификация. За да се опростят 

нещата до по-елементарно ниво, потребителят 
изпозва готов софтуерен продукт за анализ. 
Тази статия цели запознаването на читателя 
със средствата на ИФД чрез формално описа-
ние на теорията и използвания ИФД софтуер за 
решаване на големи инженерни задачи.
 През 1917 г. британският учен Ричард-
сън направи първия докладван опит за пред-
сказване на метеорологичното време чрез 
числено решаване на частни диференциални 
уравнения и то на ръка! Като цяло е прието, 
че работата на Ричардсън, макар и неуспеш-
на, отбелязва началото на ИФД, която в наши 
дни е голям бранш от „Научните изчисления”. 
Неговата работа притежаваше четирите отли-
чителни признака на ИДФ: ПРАКТИЧЕСКА 
ЗАДАЧА за решаване, МАТЕМАТИЧЕСКИ 
МОДЕЛ за представяне на задачата във форма 
на система частни диференциални уравнения, 
ЧИСЛЕН МЕТОД и КОМПЮТЪР, в този слу-
чай – самият Ричардсън. Осем години по-късно 
тези четири признака станаха стълб на модер-
ната ИФД. Следователно не е изненадващо, че 
общоприетата дефиниция на ИФД като наука 
за намиране на числено решение на частни ди-
ференциални или интегрални уравнения, които 
от своя страна са модели на явленията на флу-
идни течения, до голяма степен олицетворява 
работата на Ричардсън.
 От времето на Ричардсън КОМПЮ-
ТРИТЕ са се развили до безпрецедентни нива 
и то на все по-ниска цена. Обхватът от прило-
жения пораждащ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ за 

текуЩи резултати от разработката на числени ре-
ализации по изчислителна ФлуиДна Динамика в 
институт за космически изслеДвания – бан

н.с. I ст. д–р инж. константин к. методиев
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числено решаване се е увеличил драматично. 
В допълнение на традиционните нужди на ме-
теорологията, океанографията, някои отрасли 
на физиката и гама от инженерни отрасли, по 
настоящем се правят заявки от динамичната 
и бързо развиващата се производствена ин-
дустрия, чийто традиционен подход „Напра-
ви-тествай-корогирай” бързо се заменя от ко-
личествени методи на всички нива. Нуждата 
както от нови материали, така и от средства 
за вземане на решение при ограниченията на 
околната среда, е нарастващ източник на пазар-
ни търсения за математическото моделиране, 
числените алгоритми и индустриалните изчис-
лителни машини.
 МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ от 
своя страна са подобрени, обаче основните 
уравнения на механиката на непрекъснатите 
среди, бидейки налице повече от век преди 
първите опитие на Ричардсън в областта на 
ИФД, все още са в основите за моделирането 
на процесите на флуидно течение. Необходимо 
е единствено да се „приспособят” уравненията 
на термодинамиката, уравненията на състояни-
ето, както и закони от областите на моделиране 
на неравновесни и многофазни явления на те-
чението.
 ЧИСЛЕНИТЕ МЕТОДИ вероятно са 
ключа за успеха през последните осемдесет го-
дини, като последните двадесет от тях може би 
са най-продуктивните. Успехът се основава на 
пионерната работа на учени като Кюрант, Фри-
дрикс, Рихтмайер, Лакс, Олейник, Вендроф, 
Годунов, Русанов, ван Лиър, Роу, Ошер, Колела 
и много други. Чистият резултат е, че по-точни, 
по-ефективни, по-силни и по-усъвършенства-
ни числени методи са налице за амбициозни-
те практически нужди днес. Заради масивни-
те нужди от ИФД на ниво усъвършенствани 
числени методи, нови образователни нужди и 
обучение на учени и инженери възникват по 
настоящем и в бъдеще.
 Основните закони на флуидната дина-
мика са консервативните. Това са изрази, които 
показват съхранението на масата, количество-
то на движение и енергията в обем, затворен 
от повърхнина. Само с допълнителен критерии 
за достатъчна правилност на решението тези 
закони могат да бъдат превърнати в частни ди-
ференциални уравнения (ЧДУ). Регулярност-
та обаче не може да бъде винаги гарантирана. 
Формирането на ударна вълна е най-типичният 

пример за прекъсване на монотонността на по-
лето на течението. Ако се появи такова прекъс-
ване, решението на ЧДУ трябва да се интерпре-
тира в неустойчива форма, т.е. като решение на 
уравненията в тяхната обобщена форма. На-
пример законите, описващи течение през удар-
на вълна, т.е. законите на Ранкин – Хюгонио, 
са комбинации от консервативни уравнения в 
обобщена форма. За коректното представяне 
на ударните вълни, също и в числените методи, 
тези закони трябва да се взимат под внимание.
 Съществуват допълнителни ситуации, 
където акуратното представяне на консерва-
тивните закони е важно за числения метод. 
Втори пример е разделителна линия, която се 
появява зад крилен профил или лопатка когато 
ентропията е различна от двете страни на про-
фила. В този случай се появява тангенциално 
прекъсване в монотонността. Друг пример е 
несвиваемия поток, където предписването на 
условие за несвиваемост, в качеството му на 
консервативен закон за масата, определя поле-
то на статичното налягане.
 В случаите, цитирани горе, важно е 
консервативните закони в тяхната интегрална 
форма да се представят акуратно. Най-естест-
веният метод да се осъществи това е да се дис-
кретизира интегралната форма на уравненията, 
а не диференциалната. Това е основата на Ме-
тода на крайните обеми. По-нататък, в случа-
ите когато строгото съхранение в интегралния 
смисъл не е абсолютно необходимо, все още 
физически е „привлекателно” да се използват 
основните закони в тяхната най-примитивна 
форма.

 Полето на течението или изчислителна-
та област се разделя, както и в метода на край-
ните елементи, на множество от непокриващи 
се клетки, които покриват цялата област. В ме-
тода на крайните обми (МКО) се използва тер-
минът „клетка” вместо термина „елемент”, из-
ползван в метода на крайните елементи (МКЕ). 
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пример за прекъсване на монотонността на по-
лето на течението. Ако се появи такова прекъс-
ване, решението на ЧДУ трябва да се интерпре-
тира в неустойчива форма, т.е. като решение на 
уравненията в тяхната обобщена форма. На-
пример законите, описващи течение през удар-
на вълна, т.е. законите на Ранкин – Хюгонио, 
са комбинации от консервативни уравнения в 
обобщена форма. За коректното представяне 
на ударните вълни, също и в числените методи, 
тези закони трябва да се взимат под внимание.
 Съществуват допълнителни ситуации, 
където акуратното представяне на консерва-
тивните закони е важно за числения метод. 
Втори пример е разделителна линия, която се 
появява зад крилен профил или лопатка когато 
ентропията е различна от двете страни на про-
фила. В този случай се появява тангенциално 
прекъсване в монотонността. Друг пример е 
несвиваемия поток, където предписването на 
условие за несвиваемост, в качеството му на 
консервативен закон за масата, определя поле-
то на статичното налягане.
 В случаите, цитирани горе, важно е 
консервативните закони в тяхната интегрална 
форма да се представят акуратно. Най-естест-
веният метод да се осъществи това е да се дис-
кретизира интегралната форма на уравненията, 
а не диференциалната. Това е основата на Ме-
тода на крайните обеми. По-нататък, в случа-
ите когато строгото съхранение в интегралния 
смисъл не е абсолютно необходимо, все още 
физически е „привлекателно” да се използват 
основните закони в тяхната най-примитивна 
форма.

 Полето на течението или изчислителна-
та област се разделя, както и в метода на край-
ните елементи, на множество от непокриващи 
се клетки, които покриват цялата област. В ме-
тода на крайните обми (МКО) се използва тер-
минът „клетка” вместо термина „елемент”, из-
ползван в метода на крайните елементи (МКЕ). 

В практиката се прилагат консервативни зако-
ни, за да се определят променливите на тече-
нието в някои дискретни точки на клетките, 
наречени възли. Както и в МКЕ, тези възли са 
разположени в типични места на клетките, като 
центроида, върховете или средите на стените. 
Клетките могат да бъдат триъгълни, четириъ-
гълни и др. Те могат да образуват структурна 
или неструктурна мрежа. Цялата геометрична 
свобода на МКЕ може да се използва в МКО. 
Горната фигура показва някои типични мрежи.
 Изборът на възли може да се диктува 
от желанието да се представи решението чрез 
интерполационна структура, както е в МКЕ. 
Типичен избор тогава е геометричният център 
на тежестта на клетката, за представяне на час-
тично константни функции, или върховете на 
клетката, за представяне на частично линей-
ни (или квадратични) функции. Обаче, в МКО 
функционалното пространство за решението 
не е необходимо да се дефинира и възлите мо-
гат да бъдат избрани по начин, който не пред-
полага интерполационна структура. Следните 
фигури показват някои типични примери за 
избор на възли със съответната дефиниция на 
променливите.
 Първите два избора заключават интер-
полационна структура, а последните два – не. В 
последния пример функционалните стойности 
не са дефинирани във всички възли. Мрежата 
от възли, по която налягането и плътността са 
дефинирани, е различна от мрежа, по която са 
дефинирани X и Y компонентите на скоростта. 
Този подход в общия случай се нарича шахма-
тен.

 Третата основна съставна на метода е 

изборът на обеми, по които се прилагат консер-
вативните закони. В горната фигура някои въз-
можни избора на контролни обеми са показани 
с щриховка. В първите два примера, контрол-
ните обеми съвпадат с клетките. Третият при-
мер в горната фигура показва, че обемите, по 
които се прилагат консервативните закони, не е 
необходимо да съвпадат с клетките на мрежата. 
Обемите даже могат да се препокриват. След-
ващата фигура показва някои типични приме-
ри за обеми, които не съвпадат с клетките, за 
припокриващи се и непрепокриващи се слу-
чаи. Понятието обем означава контролен обем, 
към който се прилага консервативен закон (т.е. 
определяне на стойност, свързана с функция), 
докато терминът „клетка” има чисто геометри-
чен смисъл, т.е. това е дискретизация, свързана 
с геометрията. Изискването за състоятелност 
обаче за обемите е по-слабо. Те могат да се 
припокриват така, че да се формират фамилии 
от обеми. Всяка фамилия трябва да се състои 
от неприпокриващи се обеми, които обхващат 
цялата област. Изискването за състоятелност е, 
че потокът, напускащ обема трябва да влезе в 
друг.

 Очевидно е, че посредством декуплира-
нето на обемите и клетките, свободата в опре-
делянето на функционалното представяне на 
полето на течението в МКО става много по-
голяма от тази в МКЕ и Метода на крайните 
разлики (МКР). В частност става дума за ком-
бинация от формализми на флуидната задача 
по контролнит обеми, които са най-естестве-
ния начин за получаване на дискретизация с 
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геометричната гъвкавост в избора на мрежа и 
гъвкавост в дефинирането на дискретни про-
менливи на течението, а това прави МКО по-
привлекателен за инженерни приложения.
 МКО комбинира най-доброто от МКЕ, 
а именно геометричната гъвкавост, с най-до-
брото от МКР – гъвкавост в дефинирането на 
дискретно поле на течението (дискретни стой-
ности на зависимите променливи и техните 
асоциирани флуксии). Някои фомулировки са 
близо до тези на МКЕ и могат да се интерпре-
тират като подобласт на колокация на МКЕ 
(вж. предпоследната фигура). Други формули-
ровки са близо до тези на МКР и могат да се 
интерпретират като консервативни МКР (вж. 
фигурата горе). Други формулировки попадат 
между тези граници.
 
Смесицата между подобните на МКО и МКЕ 
подходи понякога води до объркване в термино-
логията. Някои автори с образователна основа 
МКЕ използват термина „елемент” за клетката 
както и често използват термина „контролна 
клетка” за „контролния обем”. Строго казано, 
понятието „елемент” е различно от понятието 
„клетка”. Мрежата се подразделя на „отвори”, 
а те от своя страна представляват клетки само 
ако се предполага разделяне на геометрията. 
Ако клетките също заключават в себе си, в 
смисъла на МКЕ, дефиниция на функционално 
пространство, то те са и елементи.
 
От горепосоченото може да се заключи, че 
МКО има само предимства пред МКЕ и МКР и 
по този начин може да се зададе въпроса защо 
всички методи на ИФД не са базирани на МКО. 
Пак от гореспоменатото вече е ясно, че в МКО 
се изпитва затруднение в акуратната дефини-
ция на производните. Понеже изчислителна-
та мрежа не е задължително ортогонална и с 
еднаква стъпка, както е в МКР, дефиницията 
на производна на основата на ред на Тейлор е 
невъзможна. Също така няма механизъм, по-
добен на интегралната формулировка, както е 
в МКЕ, чрез който по-високите производни се 
конвертират в по-нисък порядък. Следователно 
МКО е най-подходящ за флуидни задачи в при-
митивни променливи, където отсъстват вискоз-
ни такива (уравнения на Ойлер) или поне не 
са доминиращи (уравнения на Навие-Стокс за 
големи числа на Рейнолдс). По-нататък в МКО 
има затруднения в получаването на точност от 

по-висок ред. Закривените граници на клетка-
та, използвани в МКО, или закривените линии 
на мрежата, използвани в МКР, се реализират 
трудно. В повечето методи границите на клет-
ките са прави и линиите на мрежата са частич-
но прави. Представянето на функционалните 
стойности или флуксии по един по-добър на-
чин от частично константен или частично ли-
неен е възможно, но по-скоро е трудно. Пове-
чето МКО са само от втори порядък на точност. 
За много инженерни приложения, тази точност 
е достатъчна. Разработката на МКО с по-добра 
точност е по настоящем област на много актив-
но изследване и все още няма ясна представа за 
това как да се достигне по-висока точност по 
ефективен начин.

 Въведение в координатните 
трансформации и мрежи.

 Във всички ИФД приложения, занима-
ващи се с физически задачи, където еднаква 
правоъгълна мрежа би могла да се използва във 
физическата равнина, не би имало причина да 
се променят основните уравнения. Вместо това 
тези уравнения биха могли просто да се при-
ложат в правоъгълно (x, y, z, t) пространство, 
да се дискретизират тези уравнения на крайни 
разлики с някаква стъпка и да се решат с из-
позлването на еднакви инкрементални стойно-
сти на Δx, Δy, Δz и Δt. В практиката обаче само 
няколко реални задачи са толкова пригодни за 
целта. Например да допуснем, че ние искаме 
да изчислим полето на течението около крилен 
профил, скициран по начина на следната фи-
гура, където профилът е разположен в правоъ-
гълна мрежа. Забележителни са проблемите с 
този тип мрежа:

Някои точки на мрежата попадат вътре в про-
фила, където течение естествено няма. Какви 
стойности на параметрите на течението тогава 
могат да се предпишат за тези точки?
Съществуват понякога точки, които попадат 
на повърхността на профила. Това не е добре 
защото повърхността на профила е жизнено 
важно граниччно условие за определянето на 
течението и следователно повърхността на 
профила трябва да бъде ясно и силно „видяна” 
от численото решение.
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 Като резултат може да се заключи, че 
правоъгълната мрежа в горната фигура не е 
подходяща за решаване полето на течението. 
В контраст, мрежа, която е подходяща, е ски-
цирана на последната фигура (а). Тук се виж-
да неравномерна криволинейна мрежа, която 
буквално обхваща крилния профил. Новите 
координатни линии ξ и η са дефинирани така, 
че повърхността на профила става координат-
на линия само по себе си с уравение η = const. 
Това се нарича подравнена към границата ко-
ординатна система. Важният момент е, че точ-
ките на мрежата по естествен път попадат на 
повърхността на профила така, както е пока-
зано на последната фигура (а). Това, което е 
съществено, е, че във физическото простран-
ство, показано тук, мрежата не е правоъгълна 
и няма еднаква стъпка. Като следствие, конвен-
ционалните разликови техники се използват 
трудно. Това, което трябва да се направи, е да 
се трансформира криволинейната във физиче-
ското пространство мрежа в провоъгълна във 
функция на координатите ξ и η. Това е показано 
на последната фигура (б), която покзва такава 
правоъгълна мрежа. Тя се нарича изчислител-
на област. Съществува съответствие едно към 
едно между тази мрежа и криволинейната в (а), 
която пък се нарича физическа област. Напри-
мер точки a, b и c във физическата обаст (а) съ-
ответстват на точки a, b и c в изчислителната 
област, за която Δξ и Δη са еднакви инкремен-
ти. Изчислената информация тогава се предава 
обратно на физическото пространство. Освен 
това, когато уравненията са решават в изчисли-
телното пространство, те трябва да се изразят 
във функция на променливите ξ и η вместо x 

и y. Това означва, че уравненията, описващи 
процеса, трябва да се трансформират от (x, y) 
в (ξ, η) независими променливи.
 Риманова задача.

 Началната задача на Риман е една от 
най-фундаменталните задачи в газовата дина-
мика. Решението на тази задача е точно и по 
такъв начин дава физическото решение за раз-
пространението на акустични вълни в рамките 
на нестационарен свиваем поток. Това прави 
тази задача често използван метод за решение 
на различни задачи от газовата динамика. Ос-
вен неговото приложение за решаване на за-
дачи за физически течения, методът също се 
използва за създаване на техники за числено 
решение. Годунов първи приложи теорията на 
Римановата задача за пресмятане на флуксиите 
по клетъчните стени в МКО за едномерни урав-
нения на Ойлер. Този негов метод позволява да 
се намерят акуратни решения за по-сложни за-
дачи от флуидни течения дори и за по-големи 
размерности.
 Във физиката уравнението на акустич-
ната вълна описва разпространението на акус-
тични вълни в непрекъсната среда. Видът на 
уравнението е частно диференциално от вто-
ри ред. Това уравнение описва еволюцията на 
акустичното смущение върху статичното на-
лягане p или скоростта на флуидната частица 
u като функция на координатата r и времето t. 
Опростена форма на уравнението описва акус-
тичните вълни само в една размерност (пози-
ция x), докато по-общата форма описва вълни-
те в три дименсии (обобщен вектор r = (x, y, z)).

 В горната фигура е изобразен типи-
чен случай за разпространението на фронта 
на акустична вълна. Движението на вълновия 
фронт може да се проследи във вида на повърх-
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ност в (x, y) пространството. Всеки вълнови 
фронт се характеризира с неговата скорост λi, 
нарпавление θ и вида на смущение, което то 
пренася ri.

 В горната фигура акустичното решение 
е представено в характеристичната и физиче-
ска области. Може да се наблюдава модела, на 
който се разпада началния разрив. Появяват се 
три акустични вълни, движещи се с местната 
звукова скорост в обратни направления: раз-
ширителна вълна, контактен разрив и ударна 
вълна. „Характеристичната” диаграма е нещо 
удобно до известна степен, тъй като тя „зам-
разява” еволюцията на целия процес във вре-
мето вместо да се изобразява тази еволюция 
чрез много фигури в течение на времето. Най-
важното нещо, което трябва да се запомни, е 
следното. Всяка елементарна разширителна 
вълна намалява местната звукова скорост, като 
така позволява на следващата я да изостава. 
Що се отнася до ударната вълна, там логика-
та е обратна. Всяка елементарна ударна вълна 
увеличава местната звукова скорост и по такъв 
начин тя бива настигана от следващата. Това, 
което се получава, е ветрило в първия случай 
и скок на уплътнение във втория. Оставащият 
контектен разрив не афкетира параметрите на 
течението с изключение на плътността.

 Нашият опит.

 Понастоящем в Института за космиче-
ски изследвания – БАН успешно се разработва 

изчислителна програма в опит да се постигнат 
приемливи резултати за симулация на флуидно 
течение посредством МКО. Така наречените 
суперкритични крилни профили и Лаваловата 
дюза са изкушаващите задачи, които ние реши-
хме. В случай, че някои има въпроси относно 
алгоритъма на числено решение, авторът на 
статията е силно склонен да сподели своето 
познание. Някои резултати са публикувани и 
в Интернет на адрес: http://www.space.bas.bg/
acsu/cfd.htm

Лавалова дюза, изчислителна мрежа, 137х61 
точки

Крилен профил NASA SC-31, изчислителна 
мрежа, 201х105 точки
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Лавалова дюза, изчислителна мрежа, 137х61 
точки

Крилен профил NASA SC-31, изчислителна 
мрежа, 201х105 точки

Лавалова дюза, M=2, статично налягане, ите-
рации 5000, метод на Рунге–Кута от 6ти ред

Лавалова дюза, M=2, плътност, итерации 
5000, метод на Рунге–Кута от 6ти ред

SC-31, M=0.8, плътност, итерации 50000, 
ъгъл на атака=0.1º, двустъпкова схема на 
Адамс от типа „Прогноза – корекция”

SC-31, M=0.8, статично налягане, итерации 
50000, ъгъл на атака=3.1º, двустъпкова схема 
на Адамс от типа „Прогноза – корекция”

SC-31, M=0.5, скоростно векторно поле, ите-
рации 50000, ъгъл на атака=3.1º, двустъпкова 
схема на Адамс от типа „Прогноза – коре-
кция”

SC-0414, M=0.5, скоростно векторно поле, 
итерации 50000, ъгъл на атака=90º, метод на 
Рунге–Кута от 6ти ред
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SC-31, M=0.81, плътност, итерации 50000, ъгъл на атака=0.1º, метод на Рунге–Кута от 6ти ред

SC-31, M=0.81, статично налягане, итерации 50000, ъгъл на атака=0.1º, двустъпкова схема на 
Адамс от типа „Прогноза – корекция”

komet@space.bas.bg
konstantinmetodiev@gmail.com
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Помогни, бъди част от БГ Наука

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6064

• Знаеш друг език освен български?

• Имаш богати интереси?

• Публикувай в сп. “Българска Наука”

• Виж света с други очи

Tекст, който ще има възможност за редактиране и превеждане от всички желаещи да се 
включат. Не е нужно да се превежда всичко, дори едно изречение ще е много, ако се включим 
всички :)

Изпраща се имейл на admin@nauka.bg или bgnauka@gmail.com като потвърждавате за 
това, че искате да помогнете. След това ще получите също по електронната поща линк към 
документа, където ще можете да променяте всичко в реално време.
Нужен ви е акаунт в Google

http://www.youtube.com/watch?v=HnoDx0Jp0vQ
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6064
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Постоянно задълбочаващата се енер-
гийна криза в глобален мащаб, как-
то и стремежът да се предотврати 
до минимум замърсяването на 

околната среда с вредни газове от изгарянето 
на твърди и течни горива, също така и потен-
циалната опасност за човечеството от дейност-
та на атомните електроцентрали, неотложно 
налагат търсенето и провеждането на опити 
за изнамиране на нови високоефективни ал-
тернативни източници на енергия. За всеобщо 
съжаление обаче, съвременната наука все още 
е в търсене на окончателното решение на този 
проблем. Докато авторитетни научно изследо-
вателски организации по света влагат огромни 
средства в това направление, за решаването на 
проблема с енергията аз предлагам да се вземе 
под внимание резултата от едно принципно съ-
четание между свойството на лоста и свойства-
та на проводник намиращ се в магнитно поле, 
чрез което съчетание се обяснява и действие-
то на поредното ми изобретение. По отделно 
тези свойства са ни много добре познати, но 
съчетаването им по определен начин, колко-
то и елементарно да изглежда това от гледна 

точка на механиката, в работен режим довежда 
до търсения ефективен и значим за науката и 
прогреса резултат. Независимо че тези зако-
номерности ни се струват добре известни, без 
да навлизаме в подробности, нека първо да си 
припомним основното за тях по учебник, след 
което стъпка по стъпка да разгледаме различни 
принципни положения и съчетания по между 
им, и да видим точно за какъв резултат става 
въпрос.
  Лост. Известно ни е, че с лоста се печели 
сила, която е за сметка на изминат път, а за да 
бъде той в равновесие е необходимо действа-
щите върху него сили да се уравновесяват. Това 
уравновесяване се постига само тогава, когато 
произведението от едната сила и съответното 
рамо на лоста, е равно на произведението на 
друга сила с другото му рамо – фиг.1

лост, провоДник в магнитно поле и покрит 
магнитен поток

ФИЗИКА
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 Електромагнитна сила. Когато по намиращ 
се в магнитно поле проводник (фиг.2), се про-
пусне електрически ток, вследствие на вза-
имодействието между това магнитно поле и 
електромагнитното поле на протичащия ток, 
проводникът изпитва въздействието на елек-
тромагнитна сила F, която го премества в опре-
делена посока и извършва определена работа. 
Общият израз за големината на тази сила е  F = 
BIℓ sinα, където: 
F - е електромагнитната сила, В - е магнитната 
индукция, І - е големината на тока, 
ℓ - е активната дължина на проводника, а sinα 
- е ъгълът който проводникът сключва с маг-
нитните линии на полето. Когато този ъгъл е 
прав, т.е. когато sinα = 1, тогава тази сила е с 
максимална стойност.

  Електромагнитна индукция.  На фиг.3 е по-
казан проводник с определена дължина ℓ на-
миращ се в магнитно поле с индукция В, който 
за единица време t се премества със скорост V 
на определено разстояние от първоначалното 
си положение. Това преместване се отбелязва с 
∆X. Дължината на проводника и извършеното 
преместване  “ℓ∆X” определят площта ∆S. По 
време на това преместване проводникът преси-
ча определен брой магнитни линии на полето, 
в което се намира, като по този начин покрива 
магнитен поток ∆Ф = В∆S. 

Вследствие на този процес в него се индуци-
ра електро-движещо напрежение (е.д.н.) Е = 
∆Ф/∆t. При затварянето на електрическа вери-
га през този проводник, през веригата протича 
индуциран електрически ток І = Е / R, където 
R - е общото съпротивление на цялата верига. 
Посоката на индуцирания ток е винаги така-
ва, че създава в проводника електромагнитна 
сила противопоставяща се на външната при-
чина извършваща преместването, т.е. тази сила 
е насочена в обратна на движението посока, 

като по този начин оказва съпротивителен 
момент. Поради тази причина формулата 
за електродвижещото напрежение (е.д.н.) 
вече придобива вида със знака  “ – “, т.е. 
Е = - ∆Ф/∆t. Във физиката оказването на 
такъв съпротивителен момент е известно 
като `Правило на Ленц`.
   Разглеждането на принципното положе-
ние ще започнем с фиг.4. По условие ще 
приемем, че при натоварено положение на 
късото рамо на лоста с F2, която е силата 

на тежестта 7g на няколко спираловидно нави-
ти проводници с еднакви размери и тегло, за 
да доведем лоста от положение 1 в положение 
2, където той ще е в равновесие, към дългото 
рамо на лоста ще приложим силата F1, която 
е силата на тежестта 1g само на един спира-
ловидно навит проводник. След прилагането 
на тази сила 1g, лостът от положение 1 заема 
положение 2.Това удовлетворява формулата  
F1ℓ1 = F2ℓ2  от фиг.1 

ФИЗИКА
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По време на това преместване и уравновесява-
не – фиг.4а, която и да е материална точка от 
единичния проводник на дългото рамо на ло-
ста, изминава по-голям път S1 от пътя S2, на 
която и да е материална точка намираща се на 
товара на късото рамо. Видно е, че въздействи-
ето на малката сила на тежестта 1g, приложена 
на дългото рамо на лоста, повдига доста по-
голяма тежест 7g, намираща се на късото му 
рамо. Казано накратко, с лоста се печели сила, 
която е за сметка на изминат път - S1 > S2, кое-
то е известно и познато по учебник.

Използвайки вече познатия ни лост със спира-
ловидно навитите проводници, ще разгледаме 
още няколко положения с него, но този път на 
етапи ще разгръщаме и прикрепяме проводни-
ците на съответните приложни точки на лоста, 
успоредно на неговата ос на въртене. Тези про-
водници по условие ще са под въздействието 
на магнитни полета с еднаква магнитна индук-
ция и перпендикулярно на магнитните линии. 
Без да се интересуваме първоначално от фак-
тора тежест на проводниците, засега основно 
внимание ще обърнем на покрития от тях маг-
нитен поток ∆Ф. Като начало, на приложните 

точки на двете рамене на лоста, успоред-
но на неговата ос на въртене, което е за-
дължително да се направи по този начин, 
ще прикрепим и разгърнем само по един 
проводник – фиг.5. 

Като второ действие, този лост на фигурата 
свободно ще го задвижим от крайно горно по-
ложение 1 на дългото му рамо, до крайното му 
долно положение 2. При това движение, всеки 
един от проводниците пресичайки магнитните 
линии на полето, в което се намира, ще покрие 
магнитен поток ∆Ф в съответствие с дължи-
ната си и изминатия от него път. От фигурата 
е видно, че покритият от проводника на дъл-
гото рамо магнитен поток ∆Ф1, е по-голям, 
от покрития от проводника на по-късото рамо 

магнитен поток ∆Ф2, 
което се дължи както 
на изминатия от про-
водниците път, така и 
на техните дължини. 
Индуцираното е.д.н. 
в тези проводници ще 
съответства на покри-
тите магнитни потоци, 
а ако решим по време 
на движението да чер-

пим електрически ток от тях, то токът от про-
водника на дългото рамо ще се окаже по-голям 
от тока на другия проводник. Разглеждайки съ-
щия този лост и същото това движение, за да 
изравним покритите магнитни потоци ∆Ф1 и  
∆Ф2,  ние можем да удължим с колкото е не-
обходимо проводника на късото рамо, пример-
но като разгърнем още един проводник от тези 
спираловидно навити проводници от фиг.4а. 
След тази корекция и извършеното познато 
движение, виждаме, че покритите магнитни 
потоци вече са с изравнени стойности  ∆Ф2 = 
∆Ф1 - фиг.6. От равенството следва, че и токо-
вете, които могат да се черпят от тези провод-
ници, също ще са с изравнени стойности. 
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Тъй като до тук не всички проводници урав-
новесяващи лоста със силата на тежестта на 
фиг.4а са разгърнати, ние ще продължим с това 
действие и ще разгърнем още един проводник 
от тях. Максималната бройка която имаме пра-
во да разгръщаме и прикрепяме, е бройката, 
която осигурява равновесието на лоста. Всяко 
последващо удължаване на проводника на къ-
сото рамо след това на фиг.6, до окончателното 
уравновесяване на лоста със силите на тежест-
та, ще доведе и до съответното увеличаване 
на покрития магнитен поток ∆Ф2, а още след 
първото удължаване ще бъде нарушено и ра-
венството на покритите магнитни потоци. Като 
последица от това ще се увеличи и индуцира-
ното в него е.д.н. и съответния ток. След удъл-
жаването, на фиг.7 е видно, че вече ∆Ф2 > ∆Ф1.

 От направените по-горе разглеждания на ло-
ста и целенасочените преобразувания чрез раз-
гръщането на различен брой проводници става 
ясно, че при едно и също движение и ъглово 
отклонение извършващо се за едно и също 
време, в различните случаи, се получават раз-
лични резултати по отношение на стойността 
на индуцираното в проводниците е.д.н., което, 
както е видно, се дължи най вече на техните 
размери. А що се отнася до това проводниците 
да се разглеждат  само като материални точки, 
независимо от техните размери и влиянието 
на магнитните полета, съотношението между 
изминатите от тях пътища S1 и  S2, винаги си 

остава постоянно и неизменно. 
  На фиг.8 е дадено уравновесено със силите 
на тежестта състояние на лоста, което е из-
вършено със същите онези проводници от 
фиг.4а, но този път в разгърнат вид на всич-
ки проводници. От тук нататък ще проявим 
интерес и към тежестта на проводниците, 
като ще ги съпоставим със съответстващи-
те на тях стойности на протичащи токове.

Използвайки това равновесие на фиг.8, нека 
сега да видим какво ще стане, когато към  рав-
новесното положение включим и въздействи-
ето на електромагнитните сили. За целта, към 
малкия проводник на фиг.8а ще подадем елек-
трически ток Іd с такава посока, протичането 
на който под влиянието на магнитното поле ще 
предизвика електромагнитна двигателна сила 
в проводника насочена надолу, и която сила 
ще наруши съществуващото равновесие и ще 
отклони голямото рамо на лоста към крайно-
то му долно положение. По този начин малкия 
проводник ще стане двигателен. Едновремен-
но с това, късото рамо с големия проводник 
ще се задвижи нагоре и ще се окаже в крайно 
горно положение. Ако протичането на ток Іd 
с определена сила по двигателния проводник, 
създава електромагнитна двигателна сила Fd 
равна по стойност със силата на тежестта 1g  
на същия този проводник, т.е. Fd = 1g, то за да 
се възвърне равновесието на лоста, към късото 
му рамо ще е необходимо да се приложи още 
веднъж или силата на тежестта на големия про-
водник, която е 7g, или по него да се пропусне 
ток с такава сила и посока, така че да се създа-
де електромагнитна двигателна сила Fk насо-
чена надолу, и която да е с големина отговаря-
ща на теглото на самия този проводник, т.е. Fk 
= 7g. Този ток Іk, създаващ електромагнитната 
двигателна сила Fk = 7g, можем да го наречем 
`уравновесяващ ток`. До достигане на стой-
ността на уравновесяващия ток Іk, захранващ 
големия проводник, естествено е да се преми-
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нава през стойностите на тока съответстващи 
на тежести 1g, 2g, 3g, 4g, 5g и 6g, които, раз-
бираемо е защо, не успяват да уравновесят ло-
ста. Едва с подаването на уравновесяващия ток 
Іk = 7g, равновесието на лоста се възстановява 
– фиг.8а.

Щом имаме уравновесяване на лоста с елек-
тромагнитни сили  Fd  и  Fk, равни по стой-
ност със силите на тежестта на проводниците 
уравновесяващи лоста от двете му страни 1g  
и  7g,  т.е. Fd =1g  и  Fk = 7g, ясно е, че и отно-
шението между подадените токове Іd и Іk ще е 
същото, каквото е и отношението между сили-
те на тежестите. Имайки в предвид този факт и 
по-големия покрит магнитен поток ∆Ф2 от го-
лемия проводник, констатирано на фиг.7, при 
осигурено свободно въртене в кръгово движе-
ние на лоста около оста му, чрез захранване на 
двигателния проводник с двигателен ток Іd, 
съобразно закона за електромагнитната индук-
ция в големия проводник ще се индуцира е.д.н. 
При свързването на проводника през електри-
ческа верига, през него ще протече индуциран 
електрически ток, който ще го отбележим с Іt.  
По този начин големият проводник ще стане 
генераторен. Протичането на този ток, както 
е известно съобразно правилото на Ленц, ще 
окаже съответния според стойността си съпро-
тивителен момент и ще се стреми да спре съз-
даващата го причина, т.е. да спре въртеливото 
движение. Колкото по-голям ток се черпи от 
генераторния проводник, толкова по-голям ще 
бъде и съпротивителният момент. Това което 
бяхме отбелязали малко по-горе относно рас-
тящата стойност на уравновесяващия ток Іk, 
който бе пропуснат по големия проводник за да 
се създаде двигателна сила Fk уравновесяваща 
лоста, сега можем донякъде да преповторим и 
за стойността на индуцирания ток Іt. До дос-
тигане на стойността на уравновесяващия ин-
дуциран ток Іt и съответната уравновесяваща 

сила, имайки в предвид и неизбежните загуби, 
естествено е да се преминава през стойностите 
на тока съответстващи на тежести 1g, 2g, 3g, 
4g и 5g, които разбираемо е защо не успяват да 
спрат въртеливото движение. Едва с достигане-
то на стойността отговаряща на съпротивител-
ния момент равнозначен примерно на тежест 
6g, движението принципно ще се прекрати. 
Тази стойност, при която движението спира, 
а от там и самият процес на генериране, ще я 
наречем  `критична стойност`. По отношение 
на действащите и противодействащите сили, 
математическата точност на равновесието е 
на лице, но тъй като съществуват и неизбежни 

загуби съпътстващи процеса, по отношение на 
стойностите на тока Іk и 
на тока Іt е напълно естествено да съществува 
разлика между тях. 
  Логично е да възникне въпросът за ефектив-
ната стойност на генерирания ток. По принцип, 
протичането на електрически ток започва от 
нула и растейки достига до някаква определена 
стойност. Понеже в случая имаме задвижване 
на генераторния проводник, като следствие от 
захранване с ток на двигателен проводник, то 
имайки предвид и неизбежните загуби, мини-
малната стойност на ефективния генераторен 
ток ще е малко над стойността на захранващия 
двигателния проводник ток Іd. Този ток ще го 
наречем  `начално ефективен ток`. Щом има-
ме начално ефективен, би следвало да имаме 
и `крайно ефективен ток`. По-горе отбелязах-
ме, че при достигане на критичната стойност 
на тока, стойност отговаряща примерно на те-
жест 6g, движението ще спре, което означава, 
че максимално ефективната стойност ще е под 
критичната такава, примерно стойност отгова-
ряща на тежест 4g или 5g. Следователно, гор-
ната ефективна граница на генерирания ток ще 
бъде онази нейна стойност, при която тя ще е 
няколко пъти по-голяма от двигателния ток Іd, 
същевременно с което движението стабилно 
ще се поддържа от самия този двигателен ток, 
т.е. това ще е номиналният ток In. Другояче ка-
зано, стойността на номиналния генериран ток 
In ще е неколкократно по-голяма от стойността 
на тока Іd, използван за неговото генериране. 
Получаването на такъв резултат е гарантирано 
от самата конструкция включваща достатъчна-
та по условие дължина на генераторния про-
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водник намиращ се в магнитно поле, както и 
съотношението между разстоянията на отдел-
ните проводници до оста на въртене на лоста. 
Важно е още веднъж да се подчертае, че проце-
сите на задвижване и генериране се извършват 
за единица време при едно и също ъглово от-
клонение. От разгледаното до тук категорично 
става ясно, че процесът на генериране на елек-
трическа енергия не е неограничен, напротив, 
той е в рамките на точно определени граници 
и има реален математически израз. В допълне-
ние съм длъжен да добавя, че колкото и убеди-
телно да звучи теоретичната част на това изло-
жение, най-неопровержимото доказателство за 
състоятелността на горното твърдение, това е 
резултатът, който се получава на практика при 
провеждането на опитна постановка подоб-
на на тази от фиг.8а, която всеки сам може да 
проведе и провери. При тази проверка, за да се 
убедим категорично в резултата, след провеж-
дането на опита по вече описания начин, ние 
можем да постъпим и по втори начин, като този 
път ще трябва да сменим ролите на проводни-
ците, т.е. двигателните функции да се изпълня-
ват от големият проводник на късото рамо, а 
генераторните функции да се възложат на мал-
кия проводник. Провеждането и изследването 
на опита по този втори начин ще ни покаже, че 
за да поддържаме въртеливото движение на ло-
ста, когато използваме определено количество 
електрическа енергия от малкия проводник, 
за да преодоляваме съпротивителния момент 
на черпения ток (съгласно правилото на Ленц 
), ние ще трябва да захранваме големия про-
водник с многократно по-голямо количество 
електрическа енергия в сравнение с това, което 
получаваме, и което разбира се е напълно без-
смислено.  
 Главно и най-вече поради реално получаващи-
ят се на практика резултат от опитите, обясня-
ващ се с гореописаните принципни положения, 
които надявам се ще допълнят научното позна-
ние, с основание и категорично мога да заявя, 
че вече е намерен ключът за решаването на 
енергийния проблем в глобален мащаб. 

ДЖАФЕР НУРЕДИН МЕХМЕД

      

Преди да прин-
тираш... 

помисли за 
природата

ФИЗИКА



- http://nauka.bg - 92



92 93- http://nauka.bg -

ТЕХНОЛОГИИ

опит за летене
Днес, когато човечеството е Достигнало толкова Далеч, пионерите на летенето са сякаш 
забравени. но е Добре Да си припомним началото, там откъДето тръгва всичко.
началото на възДухоплаването съвсем не е поставено от братята орвил и уилбърт райт 
,които през 1904 произвежДат първият летателен апарат по тежък от възДуха. началото е 
поставено много по рано и то с използването на коренно различна технология - тази на 
апаратите по леки от възДуха.

Принципът: по-леки от въздуха.

Според физическите процеси обу-
славящи получаването на подемна 
сила, летателните апарати се делят 

на две групи; по-леки от въздуха или газо-
подемни (надуваеми) летателни апарати, 
които в следствие на статичната подемна 
сила се носят или плават из въздуха, и по 
тежки от въздуха, които в резултат на съз-
дадена при полета динамична подемна 
сила летят във въздуха. Ето защо се говори 
за статично и динамично въздухоплаване. 
Първите въздухоплаватели характеризи-
рат свободния балон и като аеростат, не-
говата техника като аеростатика и себе си 

като аеронавти.  При опитите да се напра-
ви свободния балон управляем се наслояв-
ат аеростатика и аеродинамика.

Подемната сила се характеризира като 
сила, която действа противоположно на 
теглото на тялото. Динамичната подемна 
сила, която прави възможно летенето на 
по-тежки от въздуха тела, се създава чрез 
подходящо оформяне на техния профил 
(например на крилата на самолета). Ста-
тична подемна сила изпитва тяло, което 
е потопено с течност или е обкръжено от 
някакъв газ (например въздух). Подемната 
сила е равна на теглото на изместената от 
тялото течност, респективно газ (закона на 



- http://nauka.bg - 94

Архимед). Плаващото (носещото се) тяло 
тежи толкова, колкото равното му по обем 
количество от изместената от него обкръ-
жаваща го среда (медиум). Способността 
на балона да се издигне от земната повърх-
ност в атмосферата се дължи на статична-
та подемна сила на газовия му пълнеж. За 
тази цел се употребява газ с по малка плът-
ност от тази на въздуха (светилен газ, хе-
лий, водород или горещ въздух).

Статичната подемна сила на балона отго-
варя на теглото, респективно на масата на 
онова количество въздух, което се измест-
ва от опънатата му от газа обвивка. Един 
кубичен метър въздух при 0 градуса и на 
морското равнище има маса 1,293 кг. Вся-
ко тяло с по малка маса при същия обем 
като въздуха винаги ще се издига нагоре. 
Ако от статичната подемна сила се извади 
теглото на затворения в балонната обвив-
ка газ, ще се получи подемната сила на ба-
лона. Тази подемна сила противодейства 
на общото тегло на балона (теглото на об-

шивката, мрежата, коша, екипажа и това-
ра). Ако първата е по голяма балонът се из-
дига в атмосферата. Ако общото тегло е по 
голямо от подемната сила, балонът пада 
към земната повърхност. Когато подемна-
та сила и общото тегло са равни, балонът 
се носи на една и съща височина.

Максимална подемна сила би се постигна-
ла, ако теглото на газовия пълнеж е нула, т. 
е. Ако вътрешността на балона се изпомпа, 
стане „безвъздушна” (вакуум).  Наистина 
във вътрешността на балонната обвивка 
би могло да се създаде вакуум, обаче тегло-
то, което ще има конструкцията на такава 
обвивка, за да противостои на външното 
налягане, ще бъде винаги чувствително по 
голямо от подемната сила. Ето защо нико-
га не ще може да се осъществи „вакуумен 
балон „ или „вакуумен дирижабъл”.

Аеростатиката обаче се основава и на дру-
ги закони. Така трябва да се спомене вли-
янието на изменящата се температура на 

Един от първите полети с екипаж на борда, изпълнен от братя Райт в Северна Каролина през 1903 г.
На 22 май 1906 г. братя Райт получават патент за своето изобретение. През 1909 г. създават 

компанията „Райт“, която се занимава с производство на летателни апарати и обучение на пилоти.
Братя Райт са едни от най-значимите личности на 20 век, допринесли изключително много за 

развитието на авиацията.
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въздуха върху газовия пълнеж. Всички га-
зове при повишаване на температурата с 
един градус се разширяват с около 0,4%, а 
при охлаждане се свиват също толкова. На-
пример при 20 градуса въздухът е с около 
8% по лек от този при 0 градуса. Ето защо 
зимата и при време с високо атмосферно 
налягане условията за полети на балони 
и дирижабли са най благоприятни. За по-
демната сила на самолетите напротив, ат-
мосферните условия имат много по малко 
значение.

Обемът на един кубичен метър въздух с 
температура 0 градуса се увеличава при 
20 градуса на 1,073m3 при 100 градуса на 
1,366m3 при 300 градуса на 2,098m3. Така 
че ако въздухът се загрее точно до 273 гра-
дуса обемът му ще се удвои, а плътността 
ще се намали наполовина. В среда с по сту-
ден и следователно по тежък въздух нагре-
тият въздух става статична подемна сила. 
Благодарение на този принцип балонът 
на братята Монголфие, който имал маса 
230 кг  и побирал 600m3 горещ въздух, се 
издигнал на 5 юни 1783 г. в Апоней на ви-
сочина около 2000 метра.

Тъй като увеличаването на диаметъра на 
едно кълбо (сфера) повърхността му нара-
ства само на квадрат, а обемът му на куб, 
за полети с балон това означава, че само 
опити с достатъчно големи балони обе-
щават успех. Когато се уголемява балонът, 
повърхността му расте по бавно отколкото 
обемът, т.е. отколкото статичната подем-
на сила. Отначало братята Монголфие са 
строили само малки балони, поради което 
нито един от тях не могъл да лети. И дру-
ги са правели същата грешка, макар още 
тогава геометричните отношения между 
диаметър, повърхност и обем са били из-
вестни. Дори с горещ въздух те постигна-
ли своята цел едва когато повече по усет, 
отколкото въз основа на знания построили 
по големи балони.

Професор Шарл през  1783 г. пръв откри-
ва изключителната годност на водорода 
за полети с балони. За разлика от въздуха 
(1293 g/m3) водородът има относителна 
плътност само 89  g/m3. Един кубичен ме-
тър от този газ създава статична подемна 
сила 12 N, докато същият обем горещ въз-
дух само 4 N.

Поредица картички посветени на полета с балон от XVII в
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Едно влияние на което се подлага само 
„статичното” въздухоплаване , е топлин-
ното облъчване от слънцето. При слън-
чево облъчване се нагрява газът във въ-
трешността на балона, но не и околната 
атмосфера, така че газовият пълнеж става 
по лек в сравнение с околния въздух. Ако 
балонът не е силно опънат, обемът му се 
увеличава, т.е. подемната сила нараства.  
Ако балонът е силно опънат, излишният 
газ излита и масата на газовия пълнеж на-
малява. При охлаждане например поради 
заоблачаване газът отново се свива и обе-
мът, респективно подемната сила намаля-
ва. Това влияние е твърде силно и за ком-
пенсиране на загубата на подемна сила в 
такъв случай трябва да се изхвърля бала-
стът.

МОНГОЛФИЕРИ И ШАРЛИЕРИ

На 5 юни 1783 г. станало първото официал-
но потвърдено издигане на балон, изпъл-
нен с горещ въздух, без екипаж и без поле-
зен товар в Аноней, Франция, извършено 

от братята Жак-Етиен и 
Жозеф-Мишел Монгол-
фие. Двамата изучавали 
математика и естестве-
ни науки и посвещавали 
свободното си време на 
физически и технически 
опити. Изпълненият с го-
рещ въздух балон с диаме-
тър 10 м достигнал около 
2000 м височина и паднал 
в лозя на разстояние 2 км 
от мястото на излитането. 
Прастарото желание на 
хората да летят било из-
пълнено в течение на 
една и съща година по 
два начина, защото на 27 
август на Марсово поле в 
Париж последвало второ-
то в историята издигане 
на балон и първият старт 
на водороден балон, из-
вършено от професора 
по физика Жак Алексан-
дър Шарл. Водородният 

балон бил направен от копринена тафта, 
която отвътре била гумирана с разтвор от 
каучук. Този балон достигнал около 1000 
метра височина и след 50 минути се спус-
нал в едно село, където селяните го разкъ-
сали на парчета, понеже го сметнали за ня-
какво чудовище.
След един неуспех –издигналият се на ви-
соко балон с горещ въздух (привързан ба-
лон) скоро след старта си бил разрушен 
от буря- братята Монголфие пуснали на 
19 септември във Версай балон с три жи-
вотни на борда. Полетът на екипажа траял 
8 минути и овенът, петелът и патицата се 
приземили невредими на разстояние 4 км.
На 21 ноември стартирал балон, изпълнен 
с горещ въздух, от парка на увеселителния 
дворец Ла Мюет с двама души на борда 
– Пилатр дьо Розие и маркиз д` Арланд, 
който прелетял за 25 минути около 8 км 
над покривите на Париж.  Б а л о н ъ т 
имал значителни размери; височината му 
достигала 21 метра, диаметърът му 14 ме-
тра, а обемът му 20 000 м2 (около 20 пъти 
по голям от среден днешен балон). Сто хи-
ляди парижани наблюдавали развълнува-

 Балони с горещ въздух, Сан Диего, Калифорния, САЩ
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ни първият полет на хора.

Пак през същата 1783 – на 1 декември- от 
Тюйлери в Париж се извършило второто 
издигане на водороден балон с професо-
рите Шарл и Робер на борда.  След меж-
динно приземяване в Несъл, отдалечен 
на 40 км от стартовата площадка, продъл-
жил единичен полет на Шарл /35 мину-
ти/. Общото време на целия полет било 4 
часа и 20 минути, а достигнатата при това 
най голяма височина - 2700м. Този път се 
стекли 300 000 зрители. Ликуването било 
безгранично. Балонната треска обхванала 
цяла европа. На 4 юни 1784 последвал пър-
вия полет на жена. Мадам Тибъл летяла с 
монголфиера над Лион и доказала добро-
то си самочувствие , като изпяла една ария.
Само 14 месеца след историческият полет  
на Роие и Д`Арланд над Париж последвало 
и първото прелитане на Ламанш. Францу-
зинът Франсоа Бланшар и американецът 
Джон Джефрис стартирали на 7 януари 

1785 от Дувър. След изпълнен с приклю-
чения полет по време на който поради за-
губа на газ били принудени да изхвърлят 
всичко което могат, включително храната 
която носели и панталоните на Бланшар, 
замръзнали, но невредими се пуснали на 
френска земя при Кале.

Ето няколко от по значимите събития в на-
чалото на историята на полетите с балони.
Първата жертва на аероновтиката станал 
по ирония на съдбата и първият човек кой-
то полетял- Пилатр дьо Розие. На 15 юни 
1785 г. той паднал с балон в ламанша при 
опит да го прелети потегляйки от Булон. 
На 22 октомври 1797 г. последвал и първият 
височинен скок с парашут. Гарнерен ско-
чил от 1000 метра височина със саморъчно 
конструиран парашут и се приземил бла-
гополучно. През 1821 г. Чарлз Грин пръв 
запълнил балон със светилен газ. Този газ 
наистина дава само 7 N подемна сила на 
кубически метър, но е евтин и лесно се на-

Сгорещяване на въздуха вътре в балона
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бавя. На 7/8 ноември 1836 г. Грин, Холанд 
и Мейсън излетели с балона „Ройалл – Во-
хол” от Лондон за Насау - Германия и за 18 
часа летене през деня и нощта изминали 
722 км. 
Две години след това бил отбелязан ва-
жен напредък в балонното строителство. 
Джон Уайз пръв въвел приспособлението 
за бързо изпразване на балона, а на 6 юли 
1847 г. балонът станал и спасителен пара-
шут. На 2000 метра височина балонът на 
английските летци Коксуел и Джипсън се 
спукал. При падането те прерязали едно 
въже благодарение на което долната част 
на балона хлътнала навътре и той приел 
формата на парашут. Две години по късно 

на 7 октомври 1849 г. бил извършен първи-
ят полет над Алпите от Франсиск Арбан, 
който с газов балон прелетял от Марсилия 
(Франция) да Торино (Италия).  Първият 
1000 км полет с балон бил дело на Джон 
Уаййз. С трима души на борда на своя 
газов балон той стигнал от Сент Луис до 
Хендерсън (САЩ), като за 20 часа и 40 ми-
нути изминал 1292 км. Най после през 1878 
г. балонът станал достъпно забавление за 
масите. През време на Парижкото светов-
но изложение в гигантския привързан ба-
лон на Анри Жифар били издигани едно-
временно по 50 посетители на около 600 м 
височина. Общо около 35 000 души се въз-
ползвали от тази възможност.
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1580 

Първото писмено определение за 
подводница е излязло изпод перо-
то на Уилям Борн [William Bourne], 

английски ханджия и любител на науката. 
Борн първи е предложил едно блестящо 
описание защо корабите плават – чрез из-
местване на теглото им във водата – и след 
това е описал механизъм, чрез който:

„Възможно е да се направи Кораб или Ладия, 
които да се движат под вода по дъното и да се 
издигат обратно, когато си поискате. [Ако] 
размера на тялото, което е във водата ... кое-
то винаги да бъде с едно тегло, може да се уго-
леми или смали, то ще плава, когато поиска-
те, и ще потъва, когато решите ... .“ 

С други думи – намалете обема, за да на-
правите лодката по-тежка от теглото на во-
дата, която измества, и тя ще потъне. На-
правете я по-лека, като увеличите обема, и 

тя ще се издигне. Той е писал за непромо-
каеми кожени свръзки и за винтов механи-
зъм, който да върти „нещото”, променящо 
обема. Борн е описвал принцип, а не план 
за подводница, и не е предложил никакви 
нагледни пояснения. 

история на поДвоДницата в хронологичен реД

1580 - 1869 г.
превел: николай венциславов иванов
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Няколко години по-късно, тази рисунка 
претендирала да е схемата на Борн: с обви-
ти в кожа подплънки, които могат да бъдат 
издърпани към центъра чрез винт, за да се 
създадат наводнени камери, и избутани 
отново с винта, за да се изтласка водата и 
да се затвори отвърстието. 

Борн, обаче, е писал за разширяващи и 
свиващи се устройства, а не за наводняеми 
камери – и подводниците, строени в Ан-
глия през 1729 г. и във Франция през 1862 
г., напълно съвпадат с тази негова идея. 

1623 

Холандецът Корнелиус Дребел 
[Cornelius Drebbel], нает през 1603 г. като 
„придворен изобретател” на Джеймс I, 
Крал на Англия, построил вероятно пър-
вата работеща подводница. Според сведе-
нията, някои от които са писани от хора, 
които може наистина да са видели сама-
та подводница, тя е била гребна лодка с 
обърната палуба, задвижвана от дванаде-
сет гребци, която се е потопила в река Тем-
за на дълбочина от около петнадесет фута 
[около 4,5 метра]. 

Няма никакви правдоподобни илюс-
трации на лодката на Дребел, нито пък 
правдоподобни обяснения как е работела. 
Най-доброто предположение е, че лодка-
та е била проектирана да има почти не-
утрална плавателност, плавайки носена 
от вълните, с наклонена надолу предна 
палуба, която да действа като вид гмурка-
телна плоскост. Под водата лодката би се 
придвижвала напред по инерция ... както 
и повечето днешни подводници. Когато 
гребците спрат да гребат, лодката би запо-
чнала бавно да се издига.

Сведенията, че покровителят на Дребел, 
Джеймс I, е наблюдавал нейна демон-
страция, може да са верни. Сведенията, че 
Джеймс I се е повозил под водата с нея, са 
крайно неправдоподобни.

 1634

Френският свещеник Марин Мерсене 
[Marin Mersenne] теоретизирал, че под-
водницата трябва да бъде направена от 
мед, в цилиндрична форма, за да издържа 
по-добре на налягането, и със заострени 
краища, заради течението на водата и за 
да може курса на движение да бъде про-
менян без да се налага да се обръща под-
водницата назад. Налягане? За всеки фут 
дълбочина водното налягане се увеличава 
с около половин фунт на квадратен инч 
(PSI) [за всеки 30 см. дълбочина се увелича-
ва с около 200 грама на 2,54 квадратни см.].

1654

Дългата 72 фута [около 22 метра] „Ротер-
дамска Лодка”, проектирана от францу-
зин, наречен Де Сон [De Son], е вероятно 
първият подводен съд, построен (от бел-
гийците) специално за атакуване на врага 
(английската флота). Тази почти подвод-
ница – полу-потопен таран – е била пред-
назначена да се промъкне незабелязано и 
да пробие дупка в някой вражески кораб. 
Конструкторът й се е хвалил, че ще може 
да прекоси Ламанша и да се върне за един 
ден, потопявайки стотици кораби по пътя 
си.

„Ротердамската Лодка.“ Задвижване: ус-
тройство с пружинно-управляван часов-
ников механизъм, което да завърта цен-
тралното лопатно колело. Устройството 
било с толкова слаба мощност, че, когато 
лодката била спусната във вода, тя буквал-
но не отишла никъде. 
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  1680

Няма никакви доказателства, че итали-
анецът Джовани Борели [Giovanni Borelli] 
някога е строил подводница, но тази 
илюстрация продължава да се появява в 
книги и списания – в няколко варианта 
– сякаш е била истинска лодка, понякога 
погрешно свързвана с усилията на Дребел 
или Саймън (по-долу). Борели наистина 
е разбирал основния принцип „обем сре-
щу тегло” (или принцип на изместването), 
но е илюстрирал напълно непрактична 
баластна система, чрез която теглото би 
трябвало да се увеличава или намалява, 
като се пълнят с вода торби от козя кожа, 
а след това се изстисква водата за издигане 
на подводницата.

1696

Денис Папин [Denis Papin], професор 
по математика, построил две подводници. 
Той използвал въздушна помпа, за да из-
равни вътрешното налягане с външното 
водно налягане, като по този начин кон-
тролирал плавателността чрез входящия 
и изходящия през корпуса воден поток. 
Задвижване: плава на повърхността, гребе 
под вода. 

Папин измислил „определени дупки”, 
през които обслужващото лице би могло 
„да докосва вражеските съдове и да ги съ-
сипва по различни начини.” 

Папин тествал първата си лодка, но по-
кровителят му загубил интерес и втората 
лодка така и не била завършена. Илюстра-
циите на тази подводница изглеждат като 
парен чайник. Папин е също и изобретате-
ля на тенджерата под налягане. Гравьорът 
може да ги е сбъркал, или пък това може да 
е било просто шега – или опит на Папин за 
секретност. 

1729

Английският дърводелец Натаниъл Сай-
мънс [Nathaniel Symons] създал разширя-
ваща/свиваща се потъваща лодка за един 
човек – без никакво задвижване – като вид 
обществено забавление. Затворен вътре, 
пред цяла тълпа зрители, той съединил 
двете части на сглобяемия си корпус, пре-
карал 45 минути под вода, след това раз-
ширил корпуса, изплувал на повърхността 
и предложил шапката си за дарения. Един 
човек му дал една монета.

1773

Коларят Дж. Дей [J. Day], още един ан-
гличанин, построил малка подводница с 
прикрепени баластни камъни, окачени 
отвън върху болтове, които могат да бъдат 
освободени отвътре. Този начин действал 
съвсем добре в плитки води. Окуражен от 
професионален комарджия, той построил 
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по-голяма лодка: щели да се обзалагат кол-
ко време може да издържи под вода, и то 
навътре в дълбоководното пристанище. 

Обкръжен от кораби, натъпкани с обзала-
гащи се зрители, те окачили няколко ка-
мъка; лодката била подмятана от вълните, 
но не се потопила. Окачили още камъни. 
Лодката потънала – като скала – и се раз-
паднала много преди баластът да може да 
бъде освободен. 

1776

Възпитаникът на Йейл Дейвид Бушнел 
[David Bushnell] (випуск ̀ 75) построил пър-
вата подводница, която наистина е извър-
шила атака срещу вражески военен кораб. 
Наречена „Костенурката”, понеже прили-
чала на морска костенурка, плаваща вер-
тикално във водата, тя била обслужвана от 
Сержант Езра Лий [Ezra Lee]. 

Планът: да бъде завлечена в близост до 
целта; с крак да се отвори специална клапа, 
която да допусне достатъчно вода, за да по-
тъне подводницата, и след това да се затво-
ри клапана; да достигне врага с помощта 
на двете витла 
– едно за предно 
и едно за отвес-
но придвижване 
– задвижвани от 
педали „като че-
крък”; да пробие 
дупка в корпуса, 
за да се прикре-
пи 150-фунтово 
[~68 килограмо-
во] буре с барут, 
снабдено с ча-
совников дето-
ниращ капсул; да 
се оттегли; да се 
използва специ-
ална помпа, за да 
се изкара водата 
от корпуса и по 

този начин да изплува на повърхността. 

В сумрака на ранното утро на 7 Септем-
ври, 1776 г., „Костенурката” извършва ата-
ка срещу британски кораб в пристанище-
то на Ню Йорк, най-вероятно срещу КНВ 
Орел [HMS Eagle]. Свредела, обаче, сигур-
но е ударил желязна подпорна планка и 
не е успял да пробие корпуса. (Противно 
на повечето сведения, Орелът през 1776 г. 
не е бил с обшито с мед дъно.) Лий се е де-
зориентирал, бързо е изскочил на повърх-
ността и бил забелязан от вахтата. Успял е 
да се измъкне.

„Костенурката“, както е нарисувана през 
1875 г., според най-добрата информация, 
която художникът успял да събере. 
Има няколко значителни грешки. Показ-
ва баластни резервоари, каквито е няма-
ло; показва Архимедов (спирален) винт за 
придвижване вместо витлото, като „кри-
лата на вятърна мелница”, или „двойката 
гребла”, описани от Бушнел и други. 

Също така показва – но това е простимо 
– и обслужващо лице, носещо твърде раз-
пуснати дрехи от края на 19 век.
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1797

Робърт Фултън [Robert Fulton], дребен 
американски художник, но все по-успе-
шен изобретател, живеещ в Париж, пред-
ложил да построи подводница, която да 
бъде използвана срещу врага на Франция 
– Британия: „Механичен Наутилус. „Ма-
шина, която поражда надежди в мен, че 
ще Може да Унищожи Флотата им.” Той 
щял да построи и използва машината на 
своя сметка, като щял да очаква заплащане 
за всеки унищожен британски кораб. 

Той предсказал, че „ако някои военни съдове 
бъдат унищожени по начини, толкова стран-
ни, толкова потайни и толкова непредвиди-
ми, увереността на моряците ще изчезне и 
флотата ще стане безполезна от първия мо-
мент на първия ужас.” 

1800

След продължителни забавяния и ня-
колко смени на властта, Фултън бил доста-
тъчно окуражен да построи подводницата, 
която нарекъл „Наутилус”. Той извършил 
голям брой успешни потапяния на дъл-
бочина до 25 фута [около 7,6 метра] и на 
няколко пъти в продължителност до шест 
часа (вентилацията била осигурена чрез 
тръба, проведена до повърхността). 

”Наутилус” по същество била удължена 
„Костенурка” с по-голямо витло и мачта 
и платна за употреба на повърхността. На 
изпитанията „Наутилус” постигнал мак-
симално стабилна подводна скорост от 
четири възела. Фултън (вече с ранг кон-
траадмирал) извършил няколко опита за 
нападение на английски кораби – които 
го видели да се приближава и се отдалечи-
ли. Отношенията с френското правител-
ство се влошили; отбелязано е, че новият 
Министър на Флотата е казал: „Замина-
вайте, господине. Изобретението Ви е добро 
за алжирците или за корсарите, но имайте 
предвид, че Франция все още не е изоставила 
Океана”. 

Фултън разбил „Наутилус” на части и 
продал метала за скрап. Той предложил 
– но никога не построил – подобрена вер-
сия. Името „Наутилус” било обезсмъртено 
от Жул Верн в романа му от 1870 г. „20,000 
левги под водата” и е било давано на ня-
колко щатски военноморски кораба, вклю-
чително и първата подводница с атомно 
гориво – USS Наутилус от 1954 г. 

Тази най-често срещана възстановка на 
„Наутилус” е била нарисувана две годи-
ни преди подводницата да бъде постро-
ена; Фултън е добавил палуба и няколко 
недокументирани промени в крайния 
продукт. Илюстрациите, които показват 
„Наутилус” с корпусна форма, такелаж и 
система от платна за повърхностен плат-
ноход представляват непостроената „по-
добрена” версия. 

Фултън също така дал и името „торпедо” 
на това морско оръжие, което сега нари-
чаме мина. Торпедата на Фултън били 
предназначени да бъдат довлечени до 
позицията или с потопена лодка, или с 
повърхностна гребна лодка. Когато фран-
цузите се отказали от подводницата, той 
предложил да продаде торпедата на ан-
гличаните; той демонстрирал практич-
ността им като потопил закотвен кораб с 
торпедо, довлечено от гребна лодка. 

През 1867 г. английският инженер Робърт 
Уайтхед [Robert Whitehead] разработил са-
моходна мина, която нарекъл „аутомоби-
ле торпедо” – истинският предшественик 
на съвременното изстрелвано от подвод-
ница торпедо. 
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1812 - 1815

Според сведенията, има поне две под-
водници по време на Войната от 1812 г., 
към една от които британски адмирал до-
бавил тогава широко разпространеното 
име „Костенурка”. Няма никаква истина в 
твърдението, че Бушнел „се върнал в уп-
равлението” във Войната от 1812 г.; по това 
време Бушнел, чието семейство не е имало 
никакви вести от него от повече от 25 годи-
ни, е бил на около 70 години и е живял под 
чуждо има в Джорджия. 

Рисунката показва обслужващото лице, сло-
жило една ръка на румпела, а другата – на ма-
нивелата за витлото и свредела. Технически 
клонинг на „Костенурката”: има „воден кла-
пан” и „силова помпа” на дъното на лодката 
и „въздушна туба за изтласкване, когато е на 
повърхността на водата”. Едно „торпедо” е 
прикачено с влакно към свредела. 

Другата е съхранена в записките на Самюъл 
Колт [Samuel Colt], дизайн приписван на Сай-
лъс Клаудън Холси [Silas Clowden Halsey]: „за-
губена в пристанището на Ню Лондон при 
опит да взриви британски 74”. Нищо друго не 
се знае за това.
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1815

Англичанинът Томас Джонстоун 
[Thomas Johnstone] може да е – или да не е 
– участвал в опитите на Фултън на страна-
та на французите и може да е – или да не е 
– бил нает да построи дълга 100 фута [око-
ло 30 метра] подводница, която да бъде из-
ползвана за планирано освобождаване на 
Наполеон Бонапарт от заточението му на 
остров Елба. Каквито и да са фактите по 
случая – Наполеон умрял преди (евенту-
алната) подводница да бъде завършена. 

1850

Германския порт в Киел бил блокиран от 
датската флота и пруския ефрейтор Вил-
хелм Бауер [Wilhelm Bauer] убедил един 
корабостроител да конструира кораб, 
според скиците му за блокадо-разбиваща 
подводница, която той нарекъл „Брандта-
ухер” (Запалителния Гмуркач). Лодката 
била направена от занитени тънки пла-
стове желязо, приблизително с размера и 
формата на малък кашалот; задвижване-
то – чрез ходов механизъм за двама души, 
задвижващ витлото. Трети член на екипа-
жа отговарял за направляването. Плава-
телността била контролирана чрез баласт-
ни резервоари, а балансирането на кораба 
се нагласяло чрез придвижване на тежест, 
плъзгаща се по железен лост. 

При първото си появяване, Брандтаухер 
бил достатъчна заплаха, за да предизвика 
оттегляне на блокадата към морето. При 
следващо потопяване, обаче, плъзгащата 
се тежест се плъзнала прекалено напред и 
лодката се забила в дъното, засядайки в ти-
нята на 60 фута [около 18 метра] дълбочи-
на. Водното налягане било прекалено го-
лямо, за да позволи на Бауер и двамата му 
спътници да отворят люка и, докато вода-
та се процеждала през повредения корпус, 
те трябвало да изчакат докато навлизаща-
та вода изравни вътрешното налягане с 
външното. След неописуеми шест часа – в 

клаустрофобичната тъмнина – те отвори-
ли люка и били понесени нагоре сред ме-
хури освободен въздух. 

„Брандтаухер“ бил открит през 1887 и сега 
е изложен в Дрезден. 

1852

Обущарят от Индиана Лоднър Д. Фи-
липс [Lodner D. Phillips] построил поне 
две подводници. Първата се разпаднала 
на дълбочина двадесет фута [около 6 ме-
тра]. Втората, ръчно-задвижвана под вода, 
набрала скорост от четири възела и дъл-
бочина до 100 фута [около 30 метра]; Фи-
липс предложил да я продаде на флотата 
на Щатите. Отговорът: „На това Бюро не са 
познати никакви власти, които биха закупи-
ли подводна лодка… корабите, използвани от 
флота, плават по, а не под, водата.”
По време на гражданската война, Филипс 
отново предложил услугите си на щатския 
флот и отново без успех.

Филипс получил патент от 1852 г. за „Нап-
равляване на Витлото на Подводница”. 
Иновацията: направляването, както и дви-
жението нагоре и надолу, било контроли-
рано от ръчно-задвижвано витло с шар-
нирна връзка. 
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1855

Вилхелм Бауер по-
строил за Русия дъл-
гият 52-фута [около 
16 метра] „Diable 
Marin” (Морски Дя-
вол); тази подводни-
ца извършила поне 
134 потопявания, 
най-ефектното от 
които било по вре-
ме на честването на 
коронацията на Цар 
Александър II. Лод-
ката е потопила 16 

души, четирима от които били от духов 
оркестър, чиято подводна интерпретация 
на държавния химн могла да бъде чута 
съвсем ясно от наблюдателите на повърх-
ността. 

1859

Френският конструктор Брутус де Ви-
лероа [Brutus de Villeroi] построил за един 
финансист от Филаделфия подводница 
дълга 33 фута [около 10 метра] за търсене 
на съкровища. Целта: останки от разбития 
през 1780 г. британски военен кораб Де 
Браак, потънал близо до устието на река 
Делауеър. Методът: гмуркачи, работещи с 
въздушна тапа. Лодката е извършила поне 
едно тричасово потопяване на дълбочина 
от двадесет фута [около 6 метра]; не са из-
вестни други подробности. 

 1861

Рано по време на гражданската война 
в Щатите, управлението на Конфедера-
цията упълномощило гражданите да уп-
равляват въоръжени бойни кораби като 
„капери”. Консорциум от Ню Орлиънс, 
ръководен от търговеца на памук Хорас Л. 

Хънли [Horace L. Hunley], бил одобрен за 
управлението на „Пионер”, дълга 20 фута 
[около 6 метра] подводница за трима души 
(един да управлява, а двама да въртят ма-
нивелата на витлото), проектирана и по-
строена от Джеймс МакКлинток [James 
McClintock]. 
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В демонстрация на езерото Понтчартрейн 
[Pontchartrain] през март 1862 г., потопени-
ят „Пионер” потопил един шлеп с довле-
чено плаващо торпедо. През април 1862 
г. Щатската флота завзела Ню Орлиънс и 
„Пионер” бил разрушен от създателите 
си. Бързо открита, лодката била продаде-
на за скрап през 1868 г.
Подводница от времето на гражданската 
война – която дълго време е била смята-
на за „Пионер”, но не е – била открита и 
извадена през 1878 г. и сега е изложена в 
Щатския Музей на Луизиана. Истинският 
й произход? Неизвестен. 

1861
Вилероа получил договор от флота на Ща-
тите за по-голяма подводница: 46-футовия 
[около 14 метра] „Алигатор”. Задвижва-
не: първоначално 16 гребци със закачени, 
шпунтови гребла; по-късно, ръчно-завър-
тано витло с диаметър три фута [около 90 
см.]. Оръжие: експлозивен заряд, който да 
бъде закрепен към вражеския корпус от 
гмуркач. 

”Алигатор” започнал служба на 13 юни 
1862 г. – първата подводница във флотата 
на Щатите, въпреки всички противопо-
ложни сведения. Изтеглена на юг от Фи-
ладелфия за действия по река Джеймс, 
лодката се оказала прекалено голяма, за да 
скрие и поддържа гмуркачи в сравнител-

но плитките води. Тя поддала и потънала в 
буря през 1863 г., докато била влачена към 
потенциалния район за действие в Южна 
Каролина. 

1862

Офицерът Капитан Франсис Д. Лий 
[Francis D. Lee] от Конфедеративната Ар-
мия създал ниско-плаващият параход из-
вестен като „Давид” (като в „Давид сре-
щу Голиат”). Оръжие: рангоутно торпедо 
(експлозив на края на дълъг прът), или 
директно тараниране на противника. По-
строени от Южната Компания за Торпед-
ни Лодки в Чарлстън като възможност за 
допълнителна печалба (значителни суб-
сидии били предлагани на всеки, който 
можел да потопи блокиращ Унионистки 
военен кораб), те звучали като добра идея, 
но имали малък успех. 

1863

Консорциумът в Ню Орлиънс на Хънли 
се прехвърлил в Мобайл, Алабама, и по-
строил втора, леко подобрена подводни-
ца, която може би е била наречена „Аме-
рикански Гмуркач”. МакКлинток отделил 
известно време и пари, за да замени ръчно-
то задвижване с някакъв вид електрически 
мотор, но безуспешно. Тази подводница 
потънала поради лошото време в Залива 
Мобайл; екипажът бил спасен. 
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Скица, направена от МакКлинток през 
1872, която може да представлява и черти-
те на „Американски Гмуркач”. 

1863

Консорциумът на Хънли построил трета 
и по-голяма подводница - дълга около 40 
фута [около 12 метра]. Екипаж: вероятно 
девет души, осем, за да въртят манивела-
та на витлото и поне един да навигира и 

да управлява морските клапани и ръчните 
помпи за контролиране на нивото на вода-
та в баластните резервоари. 

Тези рисунки били направени известно 
време след гражданската война по инфор-
мация, доставена от У. А. Александър [W. 
A. Alexander] – един от първоначалните 
(и оцелели) строители. Напречния разрез 
(горе) ясно показва плътно сбитото работ-
но пространство във вътрешността. 
Тази подводница била изпратена в Чарлс-
тън, за да се опита да пробие Федералната 
блокада. Почти незабавно тя също потъна-
ла – може би два пъти, залята от вълна от 
минаващ наблизо параход, със загуба на 
няколко члена на екипажа. Командващият 
Генерал на Конфедерацията П. Г. Т. Бюре-
гард [P. G. T. Beauregard] се разочаровал, 
но Хорас Хънли го убедил да му позволи 
„още един опит” под неговото – на Хънли 
– лично наблюдение. Лодката отново по-
тънала, убивайки Хънли и екипажа.
Бил открит и повдигнат въпросът – и два-
ма души от първоначалния екипаж, които 
не били на борда тогава, дразнели Бюре-
гард дотолкова, че „след много откази и 
много спорове”, той се съгласил на още 
един опит – но не като подводница. Лод-
ката – сега кръстена КЩК Х. Л. Хънли [CSS 
H. L. Hunley] в чест на духовния й баща 
– била въоръжена с рангоутно торпедо и 
действала носена по вълните, като Давид.
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КЩК Х. Л. Хънли, възстановен след фата-
лен инцидент и очакващ „да или не” ре-
шение от командващия региона на Чарлс-
тън Генерал П. Г. Т. Бюрегард, КЩА. 

1863
Група спекуланти от Севера формирали 
Американската Компания за Подводни-
ци, за да се възползват от гласуването в 
Щатския Конгрес за одобрението на упо-
треба на капери. Обаче, когато президен-
тът Ейбрахам Линкълн отказал да приеме 
властта, конструирането на подводницата 
на консорциума – „Разумният Кит” – се 
протакало. Лодката не била завършена 
чак до 1866 г., дълго след края на война-
та. Тогавашния собственик, О. С. Халстед 
[O. S. Halstead] направил няколко опита 
да я продаде на правителството; Щатската 
флота разгледала няколко формални дела 

за акцептиране през 1872 г. „Разумният 
Кит” не успял. Халстед бил убит, най-ве-
роятно от ревнивия бивш любовник на 
любовницата му. 

„Разумният Кит“ сега е изложен в 
Музея на Запаса в Ню Джърси. Не 
трябва – в никакъв случай – да бъде 
смятан за сериозен съперник в кла-
сацията за подводници. 

1863
Френски екип, съставен от Чарлз 
Бърн [Charles Burn] и Симон Бур-
жоа [Simon Bourgeois] спуснали в 
морето „Le Plongeur“ (Гмуркача) 
– дълга 140 фута, широка 20 фута 
[дълга около 43 метра, широка око-
ло 6 метра], изместваща 400 тона. 
Мощност: двигатели, работещи с 
компресиран 180 psi въздух, съхра-

няван в резервоари, разпръснати из лод-
ката. Начин на управление: запълване на 
баластните резервоари точно, колкото да 
се достигне неутрална плавателност, след 
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това се правят настройки на цилиндрите, 
които могат да се вкарват и изкарват от 
корпуса за нагласяне на обема – концеп-
цията на Борн. Лодката била твърде неста-
билна; едно движение на член на екипажа 
могло да я накара напълно да се завърти. 

1864

На 17 февруари, след месеци трениров-
ки и оперативни отлагания, въоръжената 
с рангоутно торпедо КЩК Х. Л. Хънли на-
паднала УЩК Хусатоник [USS Housatonic], 
който станал първият кораб, потопен от 
подводница. Хънли, обаче, изчезнал за-
едно с целия екипаж и бил намерен едва 
през 1995 г., около 1000 ярда [около 915 ме-
тра] от мястото на действието. Най-добра-
та хипотеза за съдбата на Хънли: с отворе-
ни люкове за крайно нужната вентилация, 
лодката била залята от вълна от параход, 
бързащ на помощ на Хусатоник. Хънли 
бил възстановен през лятото на 2000 г. и 
сега е в процес на консервация и изучава-
не. 

1864

Вилхелм Бауер предложил подводници-
те да бъдат задвижвани от утопичен – но 
непрактичен – двигател с вътрешно го-
рене. Като цяло, той прекарал 25 години 
в разработване (или поне предлагане) на 
подводници за шест държави – Германия, 
Австрия, Англия, Съединените Щати, Ру-
сия, Франция. Плебейският му произход и 
деспотичният му стил – да не споменава-
ме ниския му военен чин – били сериозна 
пречка в работата му с аристократичните 
му колеги, които управлявали повечето 
флоти по това време. Особено пренебрег-
ван от родната му Германия през целия си 
живот, Бауер се превърнал в посмъртен ге-
рой в нацистките времена. 

1869

Щатската флота започнала произвеж-
дането, под лиценз, на торпедото „Бяла 
глава” [Whitehead], за употреба единстве-
но от кораби на повърхността и, особено, 
от нов клас: торпедният кораб. Това пре-
дизвикало развитието на друг нов клас – 
разрушителя на торпедни кораби. Някои 
флоти „флиртували” и с още един нов 
клас – разрушителя на разрушители на 
торпедни кораби. Във всички случаи: из-
стрелваните от повърхността торпеда има-
ли малка военна ефективност и открили 
истинския си дом под водата.

В следващия брой 
очаквайте подводници:

от

1870-1914
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И
талианската фирма Bernardelli в 
гр. Гардоне, основана през 1865 
г. Е известна най-вече с ловните 
си пушки, но още преди Вто-

рата световна война произвежда джобни 
пистолети, главно копие на Walther. 
В началото на 60-те години на миналия 
век Bernardelli пуска малкокалибрени пис-
толети. През 1984 г. компанията въвежда 
два модела голямокалибрени пистолети 
– модел P-018/9 с калибър 9 mm Para и мо-
дел P-018 с калибър 7.65 mm Para. Моделът 
P-018 (7.65 mm Para), макар и с непопуля-
рен в страните от Северна Европа кали-
бър, е бил наложен от факта, че в няколко 
държави не е разрешено използването за 
гаждански нужди на патрони 9 mm Para. 

Bernardelli
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Bernardelli

Bernardelli PO18/9
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  9 mm Para 
Действие на спусъка – двойно действие 
Вместимост на пълнителя -  16 патрона 
Затворен механизъм  - система „Брау-
нинг” 
Маса – 1010 g 
Дължина – 213 mm 
Височина – 145 mm 
Дължина на цевта –122 mm 
Задръжка на спусъка – фиксирана 
Мерни прибори – фиксирани, регулиру-
еми на спортния модел
Дължина на мерната линия – 160 mm 
Външен предпазител – предпазително 
лостче на затворния блок 
Вътрешни предпазители –  предпазител 
на затворния блок, автоматичен предпа-
зител на ударника, полувзведено ударно 
чукче 
  
ОСОБЕНОСТИ: 

•Затворна задръжка – на лявата страна на ло-
жата 
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна 
на ложата зад спусковата скоба (на старите 
модели е на долната страна на ръкохватката)
•Материал на изработка  - стомана 
•Крайна обработка – оксидация 
•Чирени на ръкохватката – стандартни – че-
рен синтетичен  материал; спортните моде-
ли са дървени

Вид предназначение: 

•Служебни пистолети 
•За бойна спортна стрелба „паркур” 
•За стрелба по мишени 

Bernardelli PO18
 ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  7.65 mm Para 
Действие на спусъка – двойно действие 
Вместимост на пълнителя -  16 патрона 
Затворен механизъм  - система „Брау-
нинг” 
Маса – 1010 g 
Дължина – 213 mm 
Височина – 145 mm 
Дължина на цевта –122 mm 
Задръжка на спусъка – фиксирана 
Мерни прибори – фиксирани, регулиру-
еми на спортния модел
Дължина на мерната линия – 160 mm 
Външен предпазител – предпазително 
лостче на затворния блок 
Вътрешни предпазители –  предпазител 
на затворния блок, автоматичен предпа-
зител на ударника, полувзведено ударно 
чукче 
  
ОСОБЕНОСТИ: 
•Затворна задръжка – на лявата страна на ло-
жата 
•Ключалка на пълнителя – на лявата страна 
на ложата зад спусковата скоба (на старите 
модели е на долната страна на ръкохватката)
•Материал на изработка  - стомана 
•Крайна обработка – оксидация 
•Чирени на ръкохватката – стандартни – че-
рен синтетичен , материал; спортните моде-
ли са дървени

Вид предназначение: 
•Служебни пистолети 
•За стрелба по мишени 

ТЕХНОЛОГИИ
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Bernardelli Model 60 (Model USA Automatic)
  ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .22 LR (също калибър .380 ACP 
и .32 ACP) 
Действие на спусъка – единично действие 
Вместимост на пълнителя -  10 патрона 
Затворен механизъм  - система свободен 
затвор 
Маса – 700 g 
Дължина – 165 mm 
Височина – 123 mm 
Дължина на цевта – 90 mm 
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори – фиксирани
Дължина на мерната линия – 110 mm 
Външен предпазител – предпазител-
но лостче на лявата страна на ложата зад 
спусковата скоба  
Вътрешни предпазители –  предпазител 
на затворения блок, предпазител на пъл-
нителя

ОСОБЕНОСТИ: 

•Затворна задръжка – няма, затворът остава 
в задно крайно положение след последния из-
трел
•Ключалка на пълнителя – в долния край на 
ръкохвадката 
•Материал на изработка  - стомана 
•Крайна обработка – оксидация 
•Чирени на ръкохватката – дърво или черен 
синтетичен материал
Вид предназначение: 
•Служебни пистолети 
•За стрелба по мишени 

Bernardelli Model 69
    ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  

Калибър –  .22 LR 
Действие на спусъка – единично действие 
Вместимост на пълнителя -  10 патрона 
Затворен механизъм  - система свободен 
затвор 
Маса – 1130 g 
Дължина – 248 mm 
Височина – 140 mm 
Дължина на цевта – 150 mm 
Задръжка на спусъка – регулируема
Мерни прибори – регулируема
Дължина на мерната линия – 190 mm 
Външен предпазител – предпазител-
но лостче на лявата страна на ложата зад 
спусковата скоба  
Вътрешни предпазители –  предпазител 
на затворения блок, предпазител на пъл-
нителя

ОСОБЕНОСТИ: 

•Затворна задръжка – на дясната страна на 
ложата
•Ключалка на пълнителя – на долния край на 
ръкохвадката 
•Материал на изработка  - стомана 
•Крайна обработка – оксидация 
•Чирени на ръкохватката – дърво
Вид предназначение: 
•За стрелба по мишени 

ТЕХНОЛОГИИ
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В Европа аржентинската компания 
Bersa не е добре известна, което 
всъщност е една загуба на евро-

пейците. Първоначално компанията кон-
центрира вниманието си основно върху 
пазарите в Южна и Северна Америка. Тя 
произвежда по традиция малки и високо-
качествени пистолети.

През 1984 г. представя два нови пистолета 
– модел 223 с калибър .22 LR и модел 383 с 
калибър .380 ACP (9 mm Short).

През 1985 г. И 1986 г. Bersa излиза на паза-
ра с още два нови пистолета – модел 85 и 
модел 86 с калибър .380 ACP, които прили-
чат на Walther PP и PPK. И двата пистолета 
са с вместимост на пълнителя 13 патрона. 
Всички пистолети на Bersa са с двойно 
действие на спусъка. През 1993 г. на аме-
риканската изложба за оръжие в Хюстън, 
Тексас, компанията обявява, че има писто-
лет, почиващ изцяло на нови принципи. 
Новият пистолет, под името Thunder-9, е 
един модерен пистолет с калибър 9 mm 
Para. Изглежда, че Bersa се е опитала да 
комбинира всички видове специални нови 
техники в този модел.

Bersa Thunder-9 
    ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  9 mm Para 
Действие на спусъка – двойно действие 
Вместимост на пълнителя -  15 патрона 
Затворен механизъм  - модифицирана 
система „Браунинг-Питър”
Маса – 870 g 
Дължина – 192 mm 
Височина – 140 mm 
Дължина на цевта –108 mm 
Задръжка на спусъка – регулируема
Мерни прибори – регулируеми
Дължина на мерната линия – 152 mm 
Външен предпазител – двустранно пред-
пазително лостче за освобождаване на 
ударното чукче от взведено положение 
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител 
на ударника
  
ОСОБЕНОСТИ: 

•Затворна задръжка – двустранна на ложата 
•Ключалка на пълнителя – уголемена ключал-
ка на лявата страна на ложата зад спускова-
та скоба (може да се премества и на дясната 
страна)
•Материал на изработка  - стомана 
•Крайна обработка – матова оксидация 
•Чирени на ръкохватката – черен синтети-
чен материал; спортните модели са дървени

Вид предназначение: 
•Служебни пистолети 
•За бойна спортна стрелба „паркур” 
•За стрелба по мишени 

Bersa
ТЕХНОЛОГИИ
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Преди два века в колежа на френ-
ското градче Турнон стана нещо, 
за тогава твърде обикновено.  Едно 

момче с вирнат перчем и зачервени от на-
прежение скули изтърпяваше наказание, 
съобразено с броя на неговите години — 
тринадесет. Тринадесет удара с пръчка и 
лишаване от разходка до голямата поляна 
в междучасието . . .
Необикновеното се случи на другия ден.
Малкият Жозеф Монголфие, син на по-
четния производител па хартия от Ано-
най, забягна от колежа.
Кюретата разгласиха неприятната вест из 
околните селища, предупредиха бащата 
на немирника и смирено обърнаха очи 
към небето да изпросят наказанието му.
Но за разлика от всички свои приятели, 
които се опитваха да бягат от стените на 
Турнонския колеж, момчето с вирнатия 
перчем не се върна. Чак след няколко го-
дини един обрасъл и изпокъсан скитник 
донесе в семейството на Монголфие ра-
достната вест, че Жозеф е жив, спи при 
скитниците в малкото крайморско селце 
Сент Етиен, лови миди и приготвя лекар-
ства, които сам продава в околиите села, за 
да се прехранва.
Бащата изпрати да приберат непокорния 
син, когото и скитниците в Сент Етиен 
вече не знаеха къде се е преместил.

Случката В Кафене „Прокоп“

Старият Байо беше чуден човек. Знаеше, 
че всички в парижкото кафене на учени-
те уважават неговите думи — и все пак се 
съмняваше в хората. Откъде да знае кой 
какъв е! Току-виж, че някое ухо на Людвиг 
Ловена донесе на кралската свита за него: 
„Има в кафене „Прокоп“ един стар учен, 
който цял ден дрънка двусмислици срещу 
държавната власт и срещу тебе, кралю“.
А имаше и какво да се донесе. Кафене 
„Прокоп“ по цели нощи „произвеждаше 
ехидни забележки“ и гадаеше в кой ден 
Людвиг XVI вече няма да е крал на Фран-
ция.
Бедата на стария Байо беше в това, че жи-
вееше откъснато от хората и не знаеше, че 
ако искаха да спасят краля, приближените 
на Людвиг XVI трябваше да избесят цяло-
то трето съсловие, цяла Франция.
И в онзи паметен ден старецът страдаше 
от манията, че някой го дебне. Превил 
дългата си снага над масата, той наблюда-
ваше под вежди едно одърпано голобрадо 
момче с вирнат перчем над челото, което 
режеше тънки парчета сланина и с насла-
да ги поднасяше към устата си.
В кафенето още нямаше никой и Байо сам 
реши да научи кой седи насреща му.
—  Вие, господине, не сте ли идвали тука?! 
— заговори без повод той.
— Не съм — съгласи се момчето и продъл-
жи да яде.
— На път ли се отбихте или близо живее-
те?

жозеФ монголФие
БРАТЯТА  ОТ АНОНАЙ
 

Дарина    Герова

„Който е преживял отКриването на балоните, би могъл да свидетелствува КаКьо раздвижване предиз-
виКа то в света, КаКво съчувствие спечелиха първите КонструКтори, КаКви мечти събудиха   в   хиляди  
сърца“.
Гьоте

ТЕХНОЛОГИИ
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Момъкът вдигна глава и старецът веднага 
разбра измамата си. Гледаха го с призна-
телност откровени, още детински очи.
—  Благодаря ви! От два дни съм в Париж, 
господине, но никой не е заговарял още с  
мене.
Старият Байо се ядоса:
—  Наистина ли? Не се сърдете на Париж, 
той винаги е зает с държавни дела.
Насмешката в очите на момчето го насър-
чи.
—  И толкова е зает — продължи той, — че 

всеки продавач може да 
ви каже какво е закусвал 
вчера нашият славен 
крал и да се радва заед-
но с вас, че държавният 
баща е благоволил да 
има такъв апетит.
Когато на масата не 
остана нито едно пар-
че сланина, Жозеф се 
премести до стареца, 
но не успя да размени 
с него нито една дума. 
В кафенето един след 
друг започнаха да вли-
зат странни посетите-
ли. Някои бяха обле-
чени просто, с изтрити 
фракове и старомодни 
триъгълни шапки, дру-
ги разгръщаха зимните 
си пелерини и дълго 
оглеждаха стола, пре-
ди да седнат. Новата 
касторена шапка върху 
главата на един нисък 
господин, обут в свет-
ли копринени чорапи, 
накара Жозеф да свие 
презрително устни. 
Той тъкмо се канеше по 
стар рибарски обичай 
да подсвирне, когато 
старият го изпревари:
—  Представям ви но-
вия член па кафенето. 
Той сам ще ви разкаже 
кой е, откъде идва и с 
какво се занимава.
—   Жозеф Монголфие 

— поклони се, като се стъписа, момчето.
И правите, и седналите край масите  обър-
наха любопитни погледи към него.
—  Родили са ме през  1740 година — про-
дължи той. — Баща  ми е богат, аз съм  бе-
ден. Ида от предградията на Сент Етиен.
Мъжете протегнаха ръце и казаха имената 
си, но Жозеф беше толкова развълнуван, 
че не успя да ги запомни. Стори му се, 
че всички окончават на смешната сричка 
„пре“ и са много по-дълги от имената на 
неговите доскорошни приятели скитни-
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ци.
Те скоро забравиха момчето с перчема. Без 
да успеят да си кажат „добър ден“, започ-
наха някакъв спор, който беше непонятен 
за Жозеф.
И скитниците в Сент Етиен не умееха така 
да се карат. Тук, в престрелката от науч-
ни догадки, обобщения и доказателства, 
Жозеф се чувстваше изгубен. Мълчеше, 
притаен в ъгъла, сякаш се срамуваше да 
не би да го изгонят. Всички тези хора бяха 
чели важни книги, знаеха много и върше-
ха нещо голямо. Скаран от Турпон с бого-
словието, Жозеф обожаваше истинските 
учени, които не се страхуваха да търсят 
истината в забранените области, да рушат 
известното до вчера и да гадаят бъдеще-
то. Зает със своите лечебни съединения в 
Сент Етиен, той си въобразяваше, че беше 
стигнал върховете на някаква важна нау-
ка, а едва сега му ставаше ясно колко мно-
го работа трябва да извърши, за да може 
един ден да се присъедини поне към спора 
на тези мъдри мъже.
Старият Байо, който на младини беше 
работил върху тегловната сила на речни-
те води, но отдавна се занимаваше само с 
изследване влиянието на виното върху въ-
трешните си органи, забеляза срамежли-
вия интерес на момчето, приближи стола 
си до неговия и направо попита:
—  А ти от  какво се интересуваш,  прияте-
лю? Жозеф си спомни последното, за кое-
то  говореха, и  повтори.
—  От въздушните пластове.
Смехът на масата избухна изведнъж. За да 
спаси момчето от подигравки, старецът 
извика:
—  Чудесно! Чудесно! Искаш ли да узнаеш 
какво сме направили досега с тези въздуш-
ни пластове?
—  Летели сме! — Байо удари с юмрук по 
масата и всички престанаха да се смеят.
—  Човек е летял не само в притчите на 
старите гърци, господа! Вчера един ен-
циклопедист, който изучава испанските 
ръкописи, ми разказа за чудната история 
за испанеца Гусман, който се осмелил да се 
вдигне във въздуха в присъствието на крал 
Жан в една конюшня от ракита, покрита с 
хартия и снабдена с горящ мангал.
Байо млъкна и погледна така своите събе-

седници, сякаш самият той беше направил 
въздушното пътешествие в Лисабон.
—  Защо млъкна? — развикаха се учените.
—  Гусман стигнал до покрива па кралския 
палат и увисна… на корниза. Свалили го 
жив и здрав, но . . .
—  Какво „но“?
—Но светата църква го предала на инкви-
зиция.
—  Това е несправедливо! — извика зачер-
вено и разтревожено момчето.
Този път никой не му се изсмял.
— Не викай, моето момче, Париж не е глух 
— продължи Байо. — Но ако наистина 
се интересуваш от науката, върни се при 
баща си и започвай работа. Има кой да ни 
оцени!
Учените посрещнаха с възторг думите на 
стареца. В чест на науката звъннаха пъл-
ните чаши.
Жозеф запомни срещата в кафене „Про-
коп“. Запомни я завинаги.

Старият Баща  Помага

Дойде денят, когато намереният син на 
индустриалеца Монголфие от град Ано-
най стана глава на семейство, съдружник 
във фабриката за хартия на баща си и съ-
ветник на по-малките си братя.
Жозеф умееше да печели приятели меж-
ду работниците и занаятчиите — кожа-
ри, зидари и шапкари, между селяните от 
околността, които идваха да продават на 
фабриката слама, между онези, които из-
пращаха чак от хълмовете на Вавире деца-
та си на училище.
Но най-големия  приятел  Жозеф  намери  
в  собственото си семейство. Когато Етиен, 
неговият по-малък брат, се върна от Па-
риж с диплома на архитект и пълна глава 
с проекти, двамата за първи път откриха, 
че цял живот са били нужни  един на друг 
и цял живот са се търсели.
Има хора, с които човек не може да не 
стане по-добър, отколкото е всъщност. 
Такъв беше Етиен Монголфие. Вродено-
то му благородство, склонността му към 
размишления, неговият такт и умение да 
разговаря с хората от всички слоеве на 
обществото, обширните му знания по ма-
тематика, физика и химия бяха едно пре-
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красно допълнение към смелостта на ня-
когашния скитник. Жозеф с радост прие 
братската десница, подадена за помощ.
В хартиената фабрика започнаха да се по-
явяват новости, за които целият град го-
вореше с интерес. Братята измислили нов 
апарат за пресушаване на хартията. Бра-
тята започнали производство на луксозна 
и рисувателна хартия, непозната дотога-
ва. Братята щели да наредят по нов начин 
всички работилници във фабриката, за да 
съкратят времето за производство.
Но осемнадесетият век имаше един закон, 
който стоеше над всички закони — право-
то на  бащата.
Старият Монголфие, който привидно не 
се интересуваше от работата, докато дохо-
дите на предприятието се удвояваха, из-
веднъж изпита страх от странните проек-
ти на неуморните си синове.
„Забранявам ви — произнася той един ден 
съдбоносните думи — да променяте реда  
в книжната фабрика, докато съм жив!“
Тези думи, които накараха братята да на-
сочат вниманието си извън книжната фа-
брика, са записани в златните страници на 
историята на великите изобретения.

Хрумването Беше Плод  На Много 
Наблюдения

Историята на великите изобретения има 
едно хубаво качество — не се срамува от 
обикновеното всекидневие на изобрета-
телите, а напротив, понякога прекалява с 
любопитните си предположения.

Така например за братя Монголфие тя 
разказва следното:
В къщата на Жозеф цяла зима горяла ка-
мина. И един ден, а може би вечер, кога-
то четиридесетгодишният индустриалец 
хвърлил разтворен плик в камината, лю-
тивият дим го издигнал за кратко нагоре, 
преди да го предаде на пламъците.
Жозеф се замислил . . .
Веднъж пад същата камина съхнело пране, 
а братята седели край огъня и пушели лу-
лите си. Неочаквано архитектът забелязал, 
че една от ризите се издува от топлината и 
обърнал вниманието на брат си върху това 
свойство на топлия въздух. Тогава може би 

Жозеф успял да сподели с него наблюде-
нията си с плика ... И отново двамата запу-
шили лулите си.
А една лятна привечер — това вече исто-
рията е записала най-точно — братята от 
Анонай излезли да направят една обик-
новена разходка в полите на хълмовете на 
Виваре.
От юг духал топъл вятър и гонел бели об-
лаци над планините. Единият брат протег-
нал ръка и пръв посочил пухкавите пари, 
които бързо се сгъстявали и издигали над 
хълмовете, гонени от топлата земя.
И тъй като синовете на стария Монголфие 
не се занимавали с поезия, а с наука, дру-
гият правилно разбрал мълчаливия жест 
на брат си.
— Топлият въздух, нали?
— Топлият въздух.
— Силен е . . .
— Силен е, дяволът.
Тази привечер братята побързали да се 
приберат у дома си у тях пламтяло нетър-
пеливо желание по-скоро да проверят до-
гадката си.
Но физическите, химическите и матема-
тическите книги в библиотеката на Етиен 
оставали неми за въпросите на братята. 
Единствен старият верен закон на Архи-
мед им давал право да предполагат, че 
както параходите се задържат на повърх-
ността на водата от онази прочута по-
демна сила, така и едно тяло, пуснато във 
въздуха, може да се издигне от подемната 
сила на въздуха, ако предположим, че ста-
не по-леко от изместения въздух.
Тази вечер братя Монголфие били сигур-
ни, че за да е леко, летящото тяло трябва да 
се напълни с топъл въздух. Това  откритие  
правело възможно тяхното изобретение.

Лети

На 5 юни 1783 година на площада пред 
колежа в Анонай ставаше нещо необик-
новено. От всички улички към колежа се 
стичаха хора, облечени в празнични дре-
хи. Майки подеха за ръка невръстните си 
рожби. Старци тропаха по уличките с бас-
тунчета и бързаха да се присъединят към 
групите, които разпалено коментираха съ-
битието.
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Дървените пейки отдавна не достигаха. 
Тук бяха роднините на индустриалеца 
Монголфие, занаятчиите от работилни-
ците за кожи и шапки, от дараците и дър-
воделните, работниците от хартиената 
фабрика, учениците от колежа, лозарите 
от околността на Анонай и любознателни-
те селяни, пожертвали благоприятния си 
следобед, за да видят какво ще стане. Тук 
бяха приятелите на Жозеф и Етиеи Мон-
голфие, които в случай на неуспех се гот-
веха да ги защитят от дребнавата злоба и 
насмешките.
Когато слънцето започна да слиза на за-
пад, от пътя, който водеше за долината на 
реката Канс, се зададе странно шествие.
Няколко мулета пристъпваха приведени и 
теглеха широка кола, натоварена догоре. 
Жозеф тичаше пред животните и пропра-
вяше път с едрите си здрави рамене. Той 
съзря групата приятели, които ги посрещ-
наха с възторжени викове, и потърси брат 
си.
—  Етиен, все едно, че на площада имаме 
само приятели.
—  Ех, де да беше тъй . . .
Благите очи на Етиен изразяваха  смуще-
ние и плахост.
Жозеф нямаше време да го насърчава. 
Сега целият им живот беше затворен в без-
формения пакет от платно и хартия, който 
мулетата покорно докараха в центъра на 
площада.
Няколко мъже ги подкрепиха да свалят 
багажа и да освободят животните. Цели-
ят площад мълчеше, сякаш се боеше да не 
развали това, което трябваше да се извър-
ши.
Жозеф свали шапка, вдигна ръка и се 
прекръсти. Отслабнал от недоспиване и 
тревоги, Етиен последва брат си.
На площада лумна огън. Етиен извади от 
колата един обикновен мангал и го сложи 
в дъното па голяма телена кошница, пъл-
на с влажна вълна и парчета от хартия. 
Жозеф му помогна да развият платното 
от тафта. То шумеше, защото беше под-
платено с хартия. Доближиха го до огъня 
и започнаха да нагряват неголемия отвор. 
Топлината затрептя в гънките на пакета, 
после започна да издува краищата му.
Братята държаха въжетата, привързали 

здраво кошницата за дъното на балона, и 
брояха минутите. Топлият въздух от огъня 
свободно нахлуваше във вътрешността на 
необикновения предмет. Той продължава-
ше да расте — чудноват по своите разме-
ри и форма, като изпълваше все по-голяма 
част от площада. Десетина мъже вече едва 
удържаха изопнатите въжета.
—  Режи! — опушен от дима, изкомандва 
Жозеф.
Пакетът се откъсна от земята и стремител-
но се понесе нагоре. — Лети! — пръв се 
опомни Жозеф.
— Лети! — произнесе шепнешком Етиен.
Наскачали от местата си, хората стояха 
като втрещени и никой нямаше желание 
да говори. Бавно като птица в небето се из-
дигаше изобретението на братя Монгол-
фие, а на площада Анонай още не смееше 
да ликува, въпреки че този юнски ден го 
направи известен на историята в света.
След няколко минути балонът започна да 
слиза и бавно се свлече върху зелените ли-
вади извън града.
Първият полет бе завършил благополуч-
но.
Само след два дни цяла Франция узна за 
„чудото“ на братя Монголфие. Вестници-
те посветиха първите си страници на „чу-
десното изобретение“, а Людвиг XVI из-
прати в Анонай бърз куриер със заповед:
„Синовете на индустриалеца Монголфие 
да покажат своето изобретение в Париж!“

Балонът  Над   Версай

Четири месеца след събитието в Анонай 
Етиен замина за Париж с нов пакет от сла-
ма, вълна и платно. Този път балонът тряб-
ваше да събере 200 кубически метра въздух 
и вместо на 500 да се издигне на 1200 метра 
над земята. Жозеф и Етиен бяха решили 
да покажат на любопитния Париж нещо 
ново, затова багажът на Етиен постоянно 
шаваше и от „дилижанса“ на изобретателя 
долитаха някакви звуци.
В уречения ноемврийски ден сякаш це-
лият Париж се беше стекъл да види нео-
бикновеното събитие. Къщите и улиците 
на столицата се изпразниха, от кулоарите 
и салоните на Версай се проточиха пъ-
строцветни шествия от фаворити, благо-
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родници и слуги. Цялата 
свита на Людвиг и Мария 
Антоанета гореше от не-
търпение да види по-ско-
ро това „чудо“. Учените 
на Париж, които може би 
единствени разбираха го-
лямото значение на спо-
лучливия опит в Анонай, 
нямаха достъп до поля-
ните на кралския парк и 
заедно с народа на Париж 
очакваха да видят балона 
от покрайнините на Тур-
нонския лес.
Жозеф и Етиен Монгол-
фие. На Етиен Монгол-
фие да се даде орденът 
„Свети Михаил“, а Жозеф 
Монголфие да се направи 
член на Кралската  акаде-
мия на  науките!
„Ние сме първите откри-
ватели на въздуха. Браво, 
господа Монголфие“... — 
писаха още на другия ден 
вестниците на Париж.
Разбира се, френските 
журналисти тогава не 
бяха длъжни да знаят за 
отчаяните опити на десет-
ки човешки поколения, за 
испанските, английските 
и немските изследовате-
ли… Тези журналисти не 
можеха да гадаят и бъде-
щето, за да сложат за за-
главие на своите вестници 
друго мото:
Франция откри въздуха  и  
галантно  отстъпва реда 
си.
Моля, състезавайте се на-
татък, господа . . .
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(Не)обикновените животни 

Чавдар Черников
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(Не)обикновените животни... Би 
било вярно да се каже, че жи-
вотните и взаимоотношенията 
между тях описани в книгата са 
необикновени и уникални, но 
все пак мисля, че скобите са на 
място, защото всичко, което се 
случва в живата природа е прос-
то част от живота на планетата 
Земя. Читателят ще се срещне 
със скорпиони, отровни жаби, 
охлюви и октоподи, дори от-
ровни птици, ще се запознае с 
малко познатите страни на па-

разитизма, любовното поведение и ка-
нибализма в животинското царство.

Първата книга издадена от “Българска Наука”
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