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Това е най-мащабната образователна програма в България. 
Когато започна през 2010г., повече от 700 млади хора 

посетиха лекциите и повече от 25 600 получаваха 
информация по време на програмата, която продължи два 

месеца и половина.
„Космически предизвикателства” дава възможността 
на всеки един участник да общува с много водещи 

специалисти от космическия сектор, включително с 
астронавти.

Програмата спечели огромна популярност в българските 
медии и новинарски агенции.

По време на програмата през 2011г. нашият екип ще 
организира видеоконферентни връзки, семинари и лекции 
на водещи специалисти от световната космическа общност. 

Очакваме активно участие и подкрепа на представители 
на НАСА, Европейската Космическа Агенция, ООН, 
Техническия Университет в Щутгарт, Caltech, MIT, 
Оксфорд, Станфорд и други водещи организации.

Пълен списък на лекторите ТУК!

http://associationtsiolkovsky.squarespace.com/lecturers-supporters/
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Късометражни документални филми

www.video.nauka.bg

СТАРТИРА
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7  НАУКА  
- Софийски Фестивал на Науката 2011
- Космически предизвикателства про-
дължават
- План за присъединяването на България 
към ЕКА 
- Уеб сайт показва историята на кон-
фликтите по света
- ВИДЕО НАУКА
- Книги

31 МЕДИЦИНА
- Британски учени тестват ваксина, 
която може да се окаже универсална за 
лечението на всички видове рак
- Учени са открили ваксина срещу рака 
на мозъка, но лечението на този вид рак 
все още не е пълно
- Биоразградими наночастици унищо-
жават бактерии
- Феноменът на Пруст
- Кога няколко глави мислят по-добре 
от една?
-  Диагнозата детски диабет – начин на 
живот

42  БИОЛОГИЯ
- Масово измиране креда-терциер
- Учени попадат на доказателства, че 
някои динозаври са ловували през нощта
- Да идеш на риболов и да ловиш риба 
като орангутан
- Влечугите в България
- Птиците в България

66 ЗЕМЯ
- Фосилизирани зъби на морски крави 
пазят спомени за климата в дълбините 
на древността
- Фосилите могат да предсказват кли-
мата 

69 АСТРОНОМИЯ 
- Микро-метеорити с големината на 
захарни кристалчета са въздействали 
върху климата на Земята и на Марс в 
ранната им история 
- Любители на астрономията ще пома-
гат на астрономите в търсенето на из-
вънземни планети (екзопланети) 
- Изпълнителният директор на косми-
ческата совалка на НАСА обяви, че ще 
съкрати 2800 свои работници
- Полет до планетата Марс би бил въз-
можен след 2035-та година чети
- Малки зрънца космически прах са за-
паметили детството на Слънчевата 
система

80 ИСТОРИЯ 
- Робската война 74-71 г. пр. н. е. 
- Човешкият език е възникнал в Африка, по-
казва научен анализ
- Вероятно една от тайните на маите е 
свързана с дейността на вулканите
- Парадът на 1 май 1945 г. в София

101ХУМАНИТАРИСТИКА 
- Поетично четене в НДК
- Змейова сватба - по следите на един мотив 
в българския литературен модернизъм

114 ТЕХНОЛОГИИ 
- Ветроходни гиганти от дърво
- Цепелинът
- Златният век на цепелините

СЪДЪРЖАНИЕ
ADMIN@NAUKA.BG

10

74

61

114



 http://nauka.bg 5

00



 http://nauka.bg 6

DONATE
помогни на БГ Наука

Ако списанието Ви харесва

Сметка в лева:

Банка: Обединена Българска Банка
IBAN: BG28UBBS80021033843020

BIC: UBBSBGSF
Росен Христов Теодосиев - за Българска 

Наука

https://www.paypal.com/bg/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=b6LLjE5BFW2aMMG0U28hLuiCXsvfHaQnCB9AFmcQxwBPbkglarYRRDGzgpu&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d5863a909c4bb5aeebb52c6e1151bdaa9
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11317
https://www.paypal.com/bg/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=b6LLjE5BFW2aMMG0U28hLuiCXsvfHaQnCB9AFmcQxwBPbkglarYRRDGzgpu&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d5863a909c4bb5aeebb52c6e1151bdaa9


 http://nauka.bg 7

Какво е общото между  сънищата, 
морското дъно, кухнята, кръчмата, 
музиката, фотографията, свалките 
и  още нещо? Едва ли щяхте да ка-

жете наука, нали? Е, елате на първия в Бъл-
гария фестивал на науката, за да се забавля-
вате докато научавате нещо любопитно за 
света около нас и се запознавате с обаятелни 
млади и не толкова млади учени.  

Софийският фестивал на науката – място-
то, където границата  между култура и на-
ука не съществува, ще се проведе от 11 до 15 
май 2011г. в Докторската градина в София. 
Събитието е част от Културния календар на 
столицата. В любимата на мнозина Доктор-
ска градина ще бъдат построени специални 
шатри за провеждане на различните съби-
тия в рамките на фестивала, както и научно 
кафене и книжарница за научно-популярна 
литература. 

Софийски фестивал на науката се организи-
ра от Британски  съвет и Форум Демокрит, 
под  патронажа на Министерството на обра-
зованието, младежта и науката и в партньор-
ство със Столична община. 

Акценти в програмата ще бъдат наука за 
най-малките  под формата на уъркшопи за 
групи  от детски градини и начален курс, 

експерименти на открито, семейни събития, 
научни кафенета и други изненади.

•     За откриването на феста у нас ще бъ-
дат създателите на експеримента в ЦЕРН 
– хората, които търсят Бог, Лин Еванс и 
Джим Върди.

•     Д-р Спирос Кицинелис от Гърция ще 
разкрие науката в сънищата – какво пред-
ставлява сънят, какво знаем и не знаем за 
сънищата?

•     Марк Луни от Обединеното кралство 
ще разкаже за физиката чрез своето акус-
тично шоу „Рок китара в 11 измерения”.

•     Франк Бърнет, първият професор по 
комуникация на науката в Обединеното 
кралство, ще разкрие една напълно нео-
чаквана причина да отидете с приятели 
на по чашка.

•     Христо Колев и Божидар Стефанов ще 
ни изумят със своето шоу „Химически 
илюзионизъм”, като ни обяснят защо не-
бето е синьо, защо чаршафите на леля 
Мария всъщност не са толкова бели, кол-
кото изглеждат, и как е възможно водка 
да мирише на ябълка.

 
Билетите са на символични цени и могат 
да бъдат закупени онлайн само от www.
eventim.bg или на място (ако има останали 

НАУКА
Софийски Фестивал 

на Науката 2011г.
http://sofiasciencefestival.bg

под патронажа на министерство на образованието, младежта и науката
11-15 май 2011 г., Докторска градина, София
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места). Някои събития са напълно безплат-
ни – опити на открито и дискусии от сери-
ята Café Scientifique по темите „Генетика 
на шампионите”, „Усещане за език”, „Ка-
лендарите и митологията”, дори и „Истин-
ска кръв – за вампирите, чесъна и учените”. 
За всички събития от фестивала можете да 
научите повече на неговия уебсайт www.
sofiasciencefestival.bg   

Партньори на Софийския фестивал на науката 

са СУ „Св. Климент Охридски”, Българска ака-
демия на науките, Съюз на учените в България, 
Полски институт – София, Bea Solutions, сп. 
Програмата, сп. Обекти, Dunkin’ Donuts, из-
дателство Ciela, издателство Roi, Microsoft, Go 
Green Communications. Медийни партньори са: 
Българска национална телевизия, iNews, Нетин-
фо, az-deteto.com, сп. BBC Knowledge, сп. Осем, 
сп. Българска наука, в. Аз-Буки.  

Фестивалът  е част от културния  календар на 
столицата.

НАУКА

http://www.sofiasciencefestival.bg/
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11 май
18.00-19.00 ч.  ХИМИЧЕСКИ ИЛЮЗИОНИЗЪМ 
(шоу)   Главна сцена
19.00-19.30 ч.  ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ    Главна 
сцена 
20.00-21.30 ч.  ЕКСПЕРИМЕНТИТЕ  В ЦЕРН (пре-
зентация)   Главна сцена
 

12 май
10.00-11.00 ч.  МАГИЧЕСКА ПРИРОДА (уъркшоп)   
Главна сцена
10.00-11.00 ч.  МОКРО! (уъркшоп)   Научна рабо-
тилница
11.30-12.30 ч.  МАГИЧЕСКА ПРИРОДА (уъркшоп)   
Главна сцена
11.30-12.30 ч.  МОКРО! (уъркшоп)   Научна рабо-
тилница
14.00-15.00 ч.  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС  „МЛАДИ 
ТАЛАНТИ” (представяне)   Главна сцена
14.00-15.00 ч.  ЗАБАВНА НАУКА (уъркшоп)   Науч-
на работилница
15.30-16.30 ч.  ЗАБАВНА НАУКА (уъркшоп)   Науч-
на работилница
17.00-18.00 ч.  В КУХНЯТА (уъркшоп)   Науч-
на работилница
18.30-19.30 ч.  МОЛЕКУЛЕН ФЛИРТ (шоу)   Главна 
сцена
18.30-19.30 ч.  ГЕНЕТИКА НА ШАМПИОНИТЕ (Café 
Scientifique)   Научна работилница
20.00-21.30 ч.  БАР „НАУКА“ (шоу)   Главна сцена

13 май
10.00-11.00 ч.  ДОКТОР ДУЛИТЪЛ (уъркшоп)  
Главна сцена
10.00-11.00 ч.  МОРСКО ЦАРСТВО (уъркшоп)  
Научна работилница 
11.30-12.30 ч.  ДОКТОР ДУЛИТЪЛ (уъркшоп)  
Главна сцена
11.30-12.30 ч.  МОРСКО ЦАРСТВО (уъркшоп)  
Научна работилница 
13.30-14.30 ч.  ЦВЕТОВЕ ОТ ЕЛЕКТРОНИ (уърк-
шоп)  Главна сцена
14.00-15.00 ч.  РАДИАЦИЯ (уъркшоп)  Научна 
работилница
15.00-16.00 ч.  ГАЗООБРАЗНО, ТЕЧНО, СЛАДОЛЕ-
ДЕНО (уъркшоп)  Главна сцена 
15.30-16.30 ч.  В КУХНЯТА (уъркшоп)  Научна 
работилница
17.00-18.00 ч.  КАЛЕНДАРИТЕ: НАУКА, МИТО-
ЛОГИЯ, МИСТЕРИЯ (Café Scientifique)  Научна 
работилница
18.00-20.00 ч.  НАЦИОНАЛЕН ФИНАЛ  „ЛАБОРА-

ТОРИЯ ЗА СЛАВА FAMELAB 2011” (конкурс)  
Главна сцена
20.30-22.00 ч.  НАУКА ЗА СЪНИЩАТА (презента-
ция)  Главна сцена 

14 май
11.00-12.00 ч.  МОКРО! (уъркшоп)  Научна рабо-
тилница
11.00-12.00 ч.  ДОКТОР ДУЛИТЪЛ (уъркшоп)  
Главна сцена
13.00-14.00 ч.  СЛУШАМ И НЕ ВЯРВАМ НА ОЧИТЕ 
СИ (уъркшоп)  Главна сцена 
14.30-15.30 ч.  В СВЕТА НА ДРЕБОСЪЧЕСТОТО 
НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ (уъркшоп)  Научна рабо-
тилница
14.30-15.30 ч.  ГАЗООБРАЗНО, ТЕЧНО, СЛАДОЛЕ-
ДЕНО (уъркшоп)  Главна сцена
16.00-17.00 ч.  РАДИАЦИЯ (уъркшоп)  Научна 
работилница
16.00-17.00 ч.  НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИ 
ОТ ФОТОКОНКУРСА НА СП. ОБЕКТИ  Главна 
сцена
17.30-18.30 ч.  ИСТИНСКА КРЪВ: ЗА ВАМПИРИТЕ, 
ЧЕСЪНА И УЧЕНИТЕ (Café Scientifique)  Научна 
работилница
18.00-19.00 ч.  САМИ ЛИ СМЕ ВЪВ  ВСЕЛЕНАТА? 
(презентация)  Главна сцена 
19.00-20.00 ч.  УСЕЩАНЕ ЗА ЕЗИК. ИЛИ  КАКВО 
ОЩЕ ЛИПСВА НА GOOGLE TRANSLATE (Café 
Scientifique)  Научна работилница 
19.30-21.00 ч.  РОК КИТАРА В 11 ИЗМЕРЕНИЯ 
(шоу)   Главна сцена
 

15 май
11.00-12.00 ч.  МОРСКО ЦАРСТВО (уъркшоп)  
Научна работилница
12.00-13.00 ч.  СУПЕРГЕРОИТЕ (шоу)  Главна 
сцена
след 16.00 ч.  ПОЧИСТВАНЕ НА ДОКТОРСКАТА  
ГРАДИНА  

НАУКА

http://www.sofiasciencefestival.bg/


 http://nauka.bg 10

През последните седмици бяхме свидете-
ли на много интересни лекции, посве-
тени на космическите технологии. Във 
всеки един брой на сп. „Българска на-

ука” ние ви предоставяме различна информация 
за програмата „Космически предизвикателства 
2011” и ви запознаваме с протичането на лекции-
те. През изминалите седмици ние се запознахме 
с Димитрий Целякович (Dmitriy Tseliakhovich) 
- млад учен от Беларус, който работи с НАСА, 
Харвард, MIT и др. големи изследователски ин-
ституции. Основава компания, която работи по 
създаването на нова система за изстрелване на 
кораби в Космоса.

В началото на своята лекция той обясни основи-
те на астродинамиката (орбитална динамика) и 
принципа на действие на съвременните ракети. 
Колкото повече килограми полезен товар бъдат 
изстреляни, толкова повече гориво е необходимо. 
Това е основната причина ракетите да са толкова 
големи и тежки. Ракетите имат два вида двигате-
ли:

- Твърдогоривни  двигатели– много прост и 
лесен за създаване

- Течногоривни двигатели – много по-сло-
жен, но и по-ефективен тип двигатели

Принципите на работа на ракетния двигател са 
достатъчно прости. Технически погледнато, го-
ривната камера на ракетния двигател „контроли-
ра“ експлозията, която създава тягата, необходи-
ма за излитането на ракетата.

Сложността идва от там, че трябва да се контро-
лират много параметри и налягания, които пре-
връщат създаването на ракетен двигател в огро-
мно предизвикателство.

Температурата, която се образува в горивната ка-
мера и изходните части на двигателя, е много ви-
сока – колкото температурата върху повърхността 
на малка звезда. Едновременно с това двигателят 
трябва да се охлажда. Това е само един от приме-
рите за сложността на системата.

За да стигне полезния товар на ракетата до Кос-
моса, трябва да се развие скорост по-голяма от 7 
км в секунда. Освен гравитацията, трябва да се 
преодолее и атмосферата, която действа като сте-
на и създава много силно съпротивление.

В момента ракетите са много големи и имат мно-
го сложна структура и множество движещи се 
елементи. 

Основните проблеми са свързани с теглото на ра-
кетата, ниския процент на полезния товар (не по-
вече от 5% от общото тегло на системата в много 
случаи), цената за изграждането на ракета-носи-
тел и сложността по логистичната подготовка на 
системата. Това са само част от основните про-
блеми, свързани с използването на съвременните 

Космическите предизвикателства продължават

НАУКА
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ракетни системи.

Това поражда нуждата от създаването на ново по-
коление ракети – носители и системи, които да 
променят коренно ситуацията и да направят Кос-
моса далеч по-достъпен. 

Учените работят по различни проекти за достига-
не на Космоса:

- Космически асансьор – невъзможен за по-
строяване, тъй като няма толкова здрав ма-
териал на Земята – проблемът се разисква 
от учените и дискусиите по въпроса про-
дължават;

- Орбитален самолет, който да преодолее 
атмосферата – в процес на разработване

- Изстрелване на космически кораби с по-
мощта на лазерен лъч – до момента има 
успешни тестове;

- Ракета с ядрен двигател – изключително 
ефикасено, но проблемът в момента е, че 
ядреният реактор е много тежък и опасен, 
за да бъде използван. 

Димитрий разказа за бъдещето и за част от по-
следните разработки в областта на ракетостро-
енето.

Според него е възможно до 30 години да имаме 
база в Космоса, която да позволява поддържане-
то на постоянен живот и да създава условия за 
самоподдържаща се система. Той твърди още, че 
бъдещето на енергийните ресурси е Слънцето, а 
другите ресурсите ще взимаме от астероидите, 
които прелитат покрай Земята. Бъдещето на ико-
номиката ще бъде свързано с тези ресурси.

Ще бъдат построени огромни телескопи, с които 
ще виждаме по-далеч от всякога. Ще се създадат 
кораби, които ще ни заведат до други слънчеви 
системи.

Според неговите думи, в момента се работи във 
всяка една от тези насоки. 

Целякович, родом от Беларус, е завършил Кал-
Тек (Калифорнийския Технологичен Институт) 
и е съосновател на компанията Escape Dynamics 
(http://www.escapedynamics.com/). Основната цел 
на тази компания е да разработи ракета-носител, 

изгарянето на гориво в която се осъществява не 
на базата на химически реакции (каквото е по-
ложението при сегашните ракети), а - чрез фоку-
сиран микровълнов лъч, излъчван от Земята към 
ракетата, благодарение на който се постигат тем-
ператури от няколко хиляди градуса по Целзий и 
съответно ракетата става много по-ефективна. 

Ето една картинка от сайта на компанията, ко-
ято добре илюстрира какво се има предвид:

Идеята на пръв поглед може и да изглежда мал-
ко фантастична, но Целякович я аргументира 
доста добре и по думите му това е бъдещето на 
ракетите. Той изтъкна основните недостатъци на 
другите методи за задвижване на ракети. При се-
гашните масови химически задвижвани ракети за 
гориво се използва смес от водород и кислород, 
но гори само водородът, докато кислородът има 
ролята на окислител в настъпилата реакция. Това 
означава неефективност и голяма първоначална 
маса на ракетата. В разработваната от фирмата 
Escape Dynamics ракета е необходим само во-
дород, което повишава двойно ефективността й 
спрямо химически задвижваните ракети. Целяко-
вич е оптимист относно бъдещето на проекта и е 
на мнение, че дори в момента съществува нужна-
та технология и при необходимото финансиране 
подобна ракета би могла да види бял свят дори до 
няколко години. 

Може би всичко това ни изглежда като научна 
фантастика, но при някои технологии производи-
телността през последните десетина години се е 
развила 100 000 пъти и е поевтиняла над 10 000 
пъти (компютърните системи), което само по себе 
си е показателно за това колко бързо се развива 
човечеството, а космическите науки са следваща-
та по ред „индустриална революция”.

НАУКА
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 http://nauka.bg 12

От следващата лекция ние научихме за една от 
най-престижните обучителни програми на НАСА 
за високи технологии, която е ориентирана изця-
ло към бизнес развитието.

Singularity University

- http://singularityu.org/

Мисията на програмата е да се съберат глобални 
лидери и да им бъде показано как да променят 
света, чрез внедряването на високи технологии 
в различни отрасли - от космическите науки до 
здравеопазването и екологията.

Научихме още как технологията се променя и 
как влияе на хората. Как технологията влияе на 
бизнеса и как се създават нови брашнове и нови 
компании…

Singularity University партнира с най-високо тех-
нологичните компании и университети, които 
инвестират и спонсорират програмата. Компании 
от различни държави презентират своите техно-
логии. Лекторите в програмата са нобелови ла-
уреати, учени от НАСА, различни специалисти 
от Google и др.

http://video.nauka.bg/na-fokus/singularity-university/

Лекцията продължи с представянето на програ-
мата през 2010 г., както и с бъдещето на самия 
проект. 

Част от най-бързо развиващите се технологии на-
мират своето приложение в медицината, като там 
се набляга на роботизираните операции и на на-
нороботиката. (В този брой ви запознаваме с този 
вид технологии, в раздел „Медицина”.) Космиче-
ските технологии също наблягат на роботиката, 
като много фирми инвестират в подобни разра-
ботки и в космически системи.

Всичко това се нуждае от иновации в бизнеса и 
развитието на технологиите може да продължи 
само с нови идеи . След 10 -15 години, благодаре-
ние на бързо развиващите се технологии, ще има 
нови браншове в икономиката, които ще проме-
нят света. 

Създава се платформа, чрез която всички топ 
учени и бизнесмени, които се занимават с високи 
технологии, да могат да комуникират и да обме-
нят идеи… Това е основната идея при създаване-
то на Singularity University. 

Следващата по ред лекция беше много важна, тъй 
като тя засяга всеки от нас. Анабел Фонсека, ко-
ординатор на международните отношения в Ев-
ропейската Космическа Агенция (ЕКА), предста-
ви стъпките по присъединяването на нови държа-
ви към Европейската космическа общност. 

www.esa.int/

Примерите за това, колко положително влияе 
ЕКА за всяка една държава партньор, са много. 
За съжаление, и днес България остава ЕДИН-
СТВЕНАТА европейска страна, която не е член 
или партньор на ЕКА. 

Имахме шанса да изслушаме лекцията на Уго 
Коща, изпълнявал длъжността координатор на 
международното сътрудничество на Португалия 

НАУКА
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в ЕКА. Г-н Коща показа официалната статисти-
ка на страната си след присъединяването й към 
ЕКА. Още в първата година след като става част 
от ЕКА Португалия постига възвръщаемост на 
инвестициите, надвишаваща 100% стойността на 
държавното й участие в агенцията, а през всяка 
следваща година възвращаемостта на инвестици-
ите й се увеличава спрямо предходната.

ЕКА кани многократно България да преговаря с 
агенцията. В началото на тази година ЕКА пред-
ставя своята програма в страната ни за пореден 
път и се очаква получаването на искане за включ-
ването ни към агенцията.

Съветът, който Анабел Фонсека даде, бе след-
ният: „Трябва да промените манталитета си 
спрямо Космоса!”

Карта на държавите членки на ЕКА в ЕС. Дър-
жавите, оцветени със светло синьо, са канди-
дат-членки.

ЕКА не е научна организация, а - икономическа 
структура, която е с огромно значение за развити-
ето на Европа.

България няма представител в агенцията и стра-
ната ни никога не е достигала до официално из-
разена позиция по отношение на евентуална про-
цедура за присъединяване към ЕКА.

Лекцията продължи с миналото, настоящото и 
бъдещето развитие на ЕКА. И тук стана ясно от-
ново, че България е единствената страна в ЕС, ко-
ято не е изявила желание да бъде член на ЕКА!!!

В този брой ви представяме и материал на Рай-
чо Райчев относно евентуалното присъединяване 
на България в ЕКА. По темата бе представена и 
лекция в „Космически предизвикателства 2011“, 
описваща в детайли структурата на агенцията, 
начините за сътрудничество с нея, икономическа-
та обосновка на евентуалното членство в ЕКА, а 
също – и реалните стъпки по присъединяването 
на България.

Следващата лекция бе от Факултета по физика на 
Оксфорд за изследванията на слънчевата систе-
ма. Др. Нийл Боулс  ни говори по темата „Пла-
нетарни науки и мисии на Марс и на Луната”. 
Представена бе връзката на Оксфорд с различни-
те организации, които се занимават с космически 
изследвания и високи технологии, като НАСА, 
ЕКА, Германския аерокосмически център и др. 
Запознахме се с ролята на Оксфорд и в частност 
– с ролята на Факултета по физика за развитието 
на науката на глобално ниво.

Последната лекция, на която бяхме свидетели на 

8-ми май, бе лекцията на Джон Къмбърс, специ-
ализант в изследователския център Еймс. Той раз-
каза за възможностите, които ни разкрива изкуст-
веното синтезиране на биологични структури и 
огромните ползи от използването на синтетична-
та биология за бъдещите космически мисии. Г-н 

НАУКА
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Къмбърс изтъкна, че именно това е начинът, по 
който може да се улесни колонизирането на пла-
нетите. Къмбърс даде за пример Луната. На нея 
наскоро са били открити сериозни залежи от лед, 
които, освен вода, съдържат и множество орга-
нични съединения. Тези съединения могат да се 
използват на място за създаването на подходящи 
биологични субстанции, които да намерят прило-
жение като храна за бъдещия екипаж на евенту-
ална лунна база. 

Тоест, преди да дойдат хората, първо трябва да 
се подготви средата на обитание. Къмбърс даде 
и пример от историята – когато португалските 
моряци се натъкнели на необитаем пустинен ос-
тров, те оставяли там добитък и се връщали след 
години, когато животните вече са се размножили 
достатъчно, че да гарантират прехраната на пър-
вите колонизатори. Сметките показват, че само 
чрез създаването на системи, използващи налич-
ните ресурси, би могло да се осъществи реалното 
колонизиране на Космоса.

През следващата седмица по време на лек-
циите ще се обсъжда темата за космическото 
право. Освен това, са планирани упражнения 
с участниците под ръководството на Фабиан 
Щайнмец от Щутгартския технически уни-
верситет.

Първите две лекции на проф. Ройзер:  
 
http://tsiolkovsky.net.server05.hostbgproject.com/
lectures/Bulgarien_SmallSat.pdf 
 
http://tsiolkovsky.net.server05.hostbgproject.com/
lectures/Bulgaria_SOFIA.pdf 
 
Презентацията на д-р Стори Мъсгрейв:  
 
http://tsiolkovsky.net.server05.hostbgproject.com/
lectures/NCSU_2003.pdf 
 
Презентацията на Райчо Райчев за бъдещето на 
България в ЕКА:  
 
http://tsiolkovsky.net.server05.hostbgproject.com/
lectures/Present_SC2011_Raychev.pdf 
 
Презентациите на Уго Коща и Пол Новел:  
 
http://tsiolkovsky.net.server05.hostbgproject.com/
lectures/HSF_Publish_Version.pdf 
 
http://tsiolkovsky.net.server05.hostbgproject.com/
lectures/Navigation_Systems_EU_Novell.pdf

Благодаря на Емил Петков от форум „Звездно об-
щество” за предоставените материали!

НАУКА
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Yuri‘s Night 2011 Парти организирано от „Space challenges“
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Европейската космическа агенция пре-
доставя възможността за създаване 
на успешна национална индустрия, 

както и предпоставки за участие в различ-
ни конкурси за изпълнение на конкретни 
проекти. В условията на единен европейски 
пазар, всяка страна – членка на ЕКА има въз-
можността да участва пълноценно в изпъл-
нението на различни части от програмите 
на агенцията.

Присъединителният процес в ЕКА е 
съставен от различни стъпки. В началото на 
преговорния процес се подписва Споразуме-
ние за сътрудничество. Продължителността 
му не трябва да надвишава 5 години. Важно 
е да се отбележи, че сроковете поставени от 
ЕКА в много случай са само ориентировъч-
ни.

Споразумението за сътрудничество не 
обвързва България с финансови задължения. 
То предоставя на страната ни възможност за 
обмен на информация с ЕКА по различни 
програми и политики, както и за изпраща-
не на професионални кадри на практики в 
агенцията. По време на тази първа стъпка от 
сътрудничеството между България и ЕКА, 

следва да бъдат разглеждани възможностите 
за коопериране по различни проекти. Рати-
фицирането на споразумението става след 
официално подадено искане от държавната 
ни администрация, оторизирано от Минис-
терски съвет и след неговото разглеждане и 
гласуване от Министерския съвет на ЕКА.

България би могла да започне реал-
ни преговори за присъединяване, едва след 
като правителството и Министерският съвет 
приемат официално решение за сътрудни-
чество с ЕКА.

Създаването на Офис по космически-
те въпроси в този случай е абсолютно необ-
ходимо, тъй като в страната ни не същест-
вува администрация координираща всички 
космически дейности на държавно ниво. 
Този офис следва да бъде създаден към Ми-
нистерство на икономиката, енергетиката 
и туризма. Основанието е очевидно – ЕКА 
подкрепя и развива космическата икономи-
ка на Европа. При евентуалното създаване 
на условия за формално сътрудничество с 
агенцията, България ще трябва да изгради 
цялостен план за създаване и консолидира-
не на национална космическа индустрия.

НАУКА

План за присъединяването на 
България към ЕКА 

България е единствената страна от ЕС, която няма 
формални отношения с ЕКА. Държавата ни не е 
започнала официално преговори за присъединяване 
и не е заявила желание за участие в програмите на 
агенцията. Райчо Райчев
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България се нуждае от централизира-
но звено, което да създава нужните условия 
за развитие на космическите изследвания на 
държавно ниво. Въпросният офис ще коор-
динира своите усилия с политиката и стра-
тегиите на отделните министерства и дър-
жавни служби и ще защитава преди всичко 
интересите на страната ни. 

Офисът по космически въпроси ще 
организира кореспонденцията на ЕКА с 
българската държава и ще координира ця-
лостните дейности по създаването на единна 
национална космическа програма.

След проведеното изследване на до-
брите практики в други страни – членки 
на ЕКА, беше създадена и концепцията за 
структура на Офиса по космически въпроси.

Структурата е максимално съобразе-
на с изискванията на ЕКА за координация 
на връзките и процесите по присъединява-
нето. Това звено ще позволи на България да 
консолидира по най-ефективен начин кос-
мическия си сектор, преди да започне прего-

вори за присъединяване към Плана за евро-
пейските коопериращи страни (PECS).

Офисът ще се ръководи от директор, 
следящ за изпълнението на заданията на от-
делните координатори. Така създадената ад-
министрация ще гарантира безпроблемно-
то съгласуване на политиките на отделните 
министерства и държавните икономически 
приоритети със стратегиите за развитие на 
ЕКА. В огромна степен това ще допринесе за 
развитието на дейностите на страната ни в 
областта на Космоса и неговите приложения 
в международен план.

В случай на създаване на Офис по кос-
мическите въпроси през 2011 година, страна-
та ни би могла да започне официално пре-
говори за сътрудничество с ЕКА в края на 
същата година. Анализът на техническата и 
административна база на българската кос-
мическа програма предполага, че Споразу-
мението за сътрудничество би продължило 
1 или 2 години (официалният период е до 5 
години). През това време България ще тряб-

Райчо Райчев
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ва да постигне пълно съгласие с ЕКА относ-
но условията на присъединяването си. Дър-
жавата ни ще трябва да създаде основите на 
план за развитие в областта на космическия 
сектор, както и да гласува национална кос-
мическа програма, защитаваща интересите 
на България в Космоса в регионален и меж-
дународен аспект.

През 2013 година и в случай че по-гор-
ните условия бъдат изпълнени, България 
може да започне преговори за стартиране на 
интеграционния процес. Държавата ни ще 
приеме статут на Европейска кооперираща 
страна. Това ще бъде следващата крачка на 
развитие на отношенията с ЕКА. 

България ще плаща на ЕКА членски 
внос в размер на 1 милион евро и ще има дос-
тъп до голяма част от програмите на аген-
цията. Важно е да се отбележи, че ЕКА ще 
връща над 89% от тази сума на България под 
различна форма – чрез директни инвести-
ции в националната космическа индустрия, 
чрез предоставяне на данни от актуални кос-
мически мисии, чрез осигуряване на достъп 
до европейските космически центрове на 
млади българи и под други форми, които 
следва да бъдат договорени предварително.

С приемането на статут на коопери-
раща страна, България ще започне проуч-
ване на процесите за влизане в PECS (Plan 
for European Cooperating States). От основ-
но значение на този етап е координиране 
на сътрудничеството в сферата на науките 
и технологиите, както и синхронизиране 
на обучението на кадри и специалисти в 
космическия сектор. Българската държавна 
администрация трябва да създаде нужната 

комуникация с ЕКА и да пригоди Офиса по 
космическите въпроси към изискванията на 
агенцията. Приоритет е и анализирането на 
възможностите за създаване на стабилна на-
ционална космическа индустрия.

В случай на добра съгласуваност меж-
ду ЕКА и България, през 2015 година стра-
ната ни ще може да се подготви за влизане 
в Плана за европейските коопериращи стра-
ни. PECS е последния процес преди призна-
ването на България за пълноправен член на 
ЕКА.

Срокът за завършване на преговори-
те за окончателно присъединяване към Ев-
ропейската космическа агенция е 5 години. 
Всяка страна в Европа преминава през този 
процес за различен период от време. PECS 
дава възможност на държавата – кандидат и 
на ЕКА да анализират готовността на мест-
ната космическа индустрия да отговори на 
изискванията на европейските стандарти. 
Планът се създава на база на националните 
възможности и приоритети и има различна 
продължителност за всяка кандидатстваща 
държава. Основната идея е страната сама 
да определи срока на присъединителния си 
процес и мащабите на сътрудничеството си 
с ЕКА.

България трябва да уеднакви стан-
дартите си с тези на ЕКА. Държавната адми-
нистрация трябва да селектира стратегиче-
ските интереси на България в ЕКА и да по-
стигне пълна финансово – административна 
координация на отделните звена, свързани с 
космическия сектор. Създаването на условия 
за пълноправно партньорство по програми-
те на ЕКА е задължително изискване за при-

НАУКА
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емането на България в общоевропейската 
космическа общност.

След спазването на всички стъпки от 
присъединителния процес и покриването 
на всички изисквания на Европейската кос-
мическа агенция, България ще бъде призна-
та като страна – член в агенцията. Според 
предложения в анализа план това би могло 
да стане реалност през 2017 / 2018 година. 
Приемането на държавата ни в ЕКА, следва 
да бъде последвано от създаването и на Бъл-
гарска космическа агенция. Основен прио-
ритет в следващите години ще бъде развити-
ето на националната космическа индустрия 

и участието на български компании в търго-
ве и конкурси на ЕКА.

Участието на България в проекти на 
Европейската космическа агенция, отговаря-
щи на националните й приоритети, ще бъде 
съгласувано с държавната администрация. 
Страната ни ще участва като пълноправен 
партньор в Министерския съвет на ЕКА и в 
отделните му комитети.

Следващата графика показва евенту-
алния път на България към присъединява-
нето й в ЕКА.

Интеграционен процес в ЕКА

НАУКА
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2017/2018 година

	 Приемане на България в ЕКА
	 Създаване на Българска космическа 

агенция
	 Създаване на програми за развитие 

на националната космическа 
индустрия

	 Участие на България в проекти 
на ЕКА, засягащи националните 
приоритети

	 Участие в Министерския съвет на ЕКА 
и др.

НАУКА

2011 година

	 Създаване на Офис по космическите 
въпроси към Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма

	 Официално заявление на интерес за 
присъединяването на България към 
ЕКА

	 Подписване на Споразумение за 
сътрудничество с ЕКА

	 Обмен на информация с ЕКА по 
различни програми и политики

	 Изпращане на професионални кадри 
на практики в агенцията

	 Разглеждане на възможностите за 
коопериране

2013 година

	 Приемане на статут на Европейска 
кооперираща стана към ЕКА

	 Първи финансови отношения с ЕКА 
– 1 милион евро членски внос (89% 
възвръщаемост)

	 Проучване на процесите за влизане в 
PECS

	 Сътрудничество в сферата на науките и 
технологиите

	 Сътрудничество в обучението на кадри и 
специалист

	 Координация между българската 
държавна администрация и ЕКА

	 Проучване на възможностите на 
националната космическа индустрия

2015 година

	 Приемане на План за европейските 
коопериращи страни

	 Работа по уеднаквяването на 
стандартите на България с тези на 
ЕКА

	 Селектиране на стратегическите 
интереси на България в ЕКА

	 Финансово – административна 
координация

	 Създаване на условия за 
пълноправно партньорство с ЕКА 
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Уеб сайтът „Conflict history” (“Исто-
рия на конфликтиte”) - 
http://www.conflicthistory.com/ - показ-
ва историята на големите конфли-

кти, които са разтърсвали света в миналото. 
Едни от първите регистрирани конфликти 
в историята на човечеството са възникнали 
в древен Египет, по крайбрежието на  Сре-
диземно море и в подножието на Хималаите, 
много преди нашата ера.

Приложението позволява да се движите по 
линия на времето и на интерактивна кар-
та на света се посочват местата, където са 

избухвали големи конфликти, разтърсили 
човечеството.  Изскача малко подпрозорче, 
на което са маркирани конфликтите в оп-
ределен времеви отрязък. Кратко обяснение 
придружава всеки конфликт (текстовете са 
взети от виртуалната енциклопедия „Уики-
педия”). 

Вероятно по този проект все още се работи. 
Липсват множество конфликти, а някои от 
текстовете в Уикипедия са непълни или пъл-
ни с фактологически или правописни греш-
ки. 

Уеб сайт показва историята на 
конфликтите по света

 

http://www.conflicthistory.com/

http://www.sciencesetavenir.fr

НАУКА
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Учи в чужбина, помогни на България!

     С най-новата, лесна  и икономична система за кандидатстване! 
Dream! Foundation e:

	Най-голямата нестопанска организация за чуждестранно образование в Европа

	Лицензирана от Европейската комисия да представя внимателно подбрана селекция от най-
висококачествените университети (спестяваща ценно време за индивидуален подбор) между стотици 
институции) 

Dream! предлага:

	Само с един формуляр кандидатстване към 6 университета в която и да било страна!

	Най-новия и ниско струващ езиков тест по Английски  (DF Test за 30 евро, вместо: 150 евро, Cambridge 
Certificate; 180 долара, TOEFL)

	Kонсултира и подпомага студентите по време на кандидатстването с нашия формуляр и избора на 
университети 

	Международна мрежа от студенти заминали чрез Dream!,, които заедно развиват социални и бизнес 
проекти обратно с България и други страни 

	Спомага за българското развитие по модела на Възраждането, което е било движено от българи 
образовани в чужбина и приложили новите знания и опит в контекста на родината си  

В България  Dream! Network Посланици е растяща мрежа доброволци, които печелят: 

	Професионално обучение за презентационни умения (по училища и организации), лидерство, 
координиране, работа в екип, доброволчески проекти и социално предприемачество 

	Участия в регионални, национални и международни срещи на Dream! Network Посланици и доброволци 
от други организации 

	Биографичен опит даващ предимства при кандидатстване за учене и работа в чужбина

	Членство в световната Dream! Network от хора в чужбина и България мотивирани да се развиват 
професионално и човешки допринасяйки за по-хуманно и щастливо общество в България и навън!

Kак да станете Dream! Network Посланик; 

Безплатен тест за ниво по Английски ; 

Безплатен кариерен тест; и всичко за кандидатстване:

www.dreamfoundation.eu;  www.facebook.com/gostudyabroad  bulgaria@dreamfoundation.eu

                            

                                      

http://www.dreamfoundation.eu
http://www.facebook.com/gostudyabroad
mailto:bulgaria@dreamfoundation.eu
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Инвестирайте в своето успешно 
кариерно развитие

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ул. “Сердика” № 4

В идеалния център на София Ви предлагаме нашите курсове с висококвалифицирани 
преподаватели

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
120 часа – 200 лв.

Справки и записвания – тел. 987 31 67

КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ
Справки и записвания – тел. 973 37 65

GSM 0885566291

Курсове за подготовка за First Certificate of English,Certificate of Advanced 
English,Proficiency Certificate

Ускорен курс, подготовка за FCE, CAE, CPE
Август, септември
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ВИДЕО НАУКА
„Интернет гледа на изток“

http://goo.gl/50Kcn

Поредица от събития организирани от 
сп. “Българска Наука“ и Студентски 
съвет на СУ “Св. Климент Охридски“.
http://nauka.bg, http://students.uni-sofia.bg

Руслан Трад говори на тема “Интернет 
гледа на изток – предпоставки и 
следствия за събитията в Близкия изток“

След Египет, днес размириците и 
протестите продължават и в Либия, 
Алжир, Бахрейн, Йемен…
…… Информацията относно 
случващото се там връхлита от всички 
страни, а протестите се организират 
бързо – буквално за ден-два.
Протестната вълна, заляла Близкия 
изток и Северна Африка до голяма 
степен започна на редовете на статиите 

в блогове, статусите и групите 
в социалните мрежи. Интернет 
определено има голяма заслуга за 
развитието на гражданското общество 
в арабския свят, но това винаги е имало 
определена цена.

Гост лекторът – Руслан Трад, е млад 
експерт по темата, председател на 
организация за арабска култура 
– „Форум за арабска култура“ и 
организатор на множество мероприятия 
за популяризиране на арабската 
култура в България. Занимава се с 
разпространението на информация 
относно събитията в Близкия изток.

Повече за него и работата му можете да 
научите от блога http://ruslantrad.com

http://video.nauka.bg
http://goo.gl/50Kcn
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Преди петдесет години, през април 
1961 г. съветският космонавт Юрий 
Гагарин става първият човек, поле-
тял в космоса, в орбита около пла-

нетата Земя, като полетът му е бил с време-
траене от 108 минути. Нов премиерен филм, 
посветен на космическия кораб „Восток 1”, 
има за цел да пресъздаде Космоса през очите 
на Гагарин. . 

Филмът е създаден от астронавта на ESA 
Пабло Несполи и британския филмов режи-
сьор Кристофър Райли. Заглавието на фил-
ма им е „Първа орбита“. В него се преплитат 
архивни кадри и звук от полета на Гагарин. 

Кадрите са заснети от камера, разположена 
върху МКС.

Международната космическа станция. 
Гагарин е бил изстрелян от руския космо-
друм в утрото на 12.04.1961 г., прелетял е над 
Тихия океан, и е видял слънчевия изгрева 
над Южна Америка. Той се приземява на се-
верния бряг на Каспийско море два часа по-
късно. 

Музиката във филма „Първа орбита“ е създаде-
на от композитора Филип Шепард. 

Първият полет (First Orbit ) – Нов филм 
възстановява сцени от първия пилотиран 

космически полет

http://goo.gl/Yq6Kc

http://goo.gl/Yq6Kc
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Бакалаврите от специалността „Квантова и кос-
мическа теоретична физика“ ще придобият 
фундаментални знания в основните области 
от теоретичната физика, експериментална-

та физика, приложната математика, изчислителната 
физика и информационните технологии. Обучение-
то по специалността е изградено върху концепцията, 
че придобиването на висока квалификация и прак-
тически знания, необходими за пряка реализация във 
всяка една високотехнологична област, е възможно 
само въз основа на задълбочени фундаментални зна-
ния за физичната същност на явленията и матема-
тичното им описание.
Специалистите, придобили степента „бакалавър” по 
специалност „Квантова и космическа теоретична фи-
зика“, ще са  подготвени да извършват научно-изсле-
дователска и приложна дейност във всички основни 
области на теоретичната физика. Те трябва да позна-
ват и прилагат на практика основните теоретични, 
математични и изчислителни методи във физиката 
и да познават експерименталните техники и методи 
на изследване. Те трябва да владеят поне един чужд 
език до степен да ползват специализирана литерату-
ра, да имат висока езикова култура и да притежават 
способността сами да усъвършенствуват знанията и 
уменията си и постоянно да повишават своята квали-
фикация. Бакалаврите трябва да могат да използват 
специализиран софтуер за аналитично и числено 

изследване на теоретични модели от различни об-
ласти във физиката въз основа на задълбочените си 
познания върху физичните процеси и явления, да 
могат да разработват методи и средства за изследване 
и моделиране в производствени и научни лаборато-
рии, да могат да участват в извършване на проучва-
ния, експертизи и прогнози за развитие на дейности в 
областта на фундаменталната и приложната физика, 
а така също в онези области на други науки, за които 
методиката и средствата на физиката са приложими 
и необходими, да се занимават с преподавателска 
дейност в различните раздели на физиката, астрофи-
зиката, космическите изследвания и математиката.
Цел на обучението е успешно завършилите бакала-
ври да могат да го продължат в съответните магистър-
ски програми на високо научно ниво, както и да при-
добият необходимата квалификация за започване на 
работа във водещи български и международни науч-
ни uорганизации като Европейската организация за 
ядрени изследвания (CERN) – Женева, Обединения 
институт за ядрени изследвания (JINR) – Дубна, На-
ционално управление по въздухоплаване и изслед-
ване на космическото пространство (NASA) – САЩ, 
Европейската космическа агенция (ESA) и други.

За повече информация и документация вижте Проект за 
специалност ККТФ. 

“Квантова и космическа теоретична физика”
http://goo.gl/FhzDg

http://theory.phys.uni-sofia.bg/bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%9A%D0%9A%D0%A2%D0%A4
http://theory.phys.uni-sofia.bg/bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%9A%D0%9A%D0%A2%D0%A4
http://goo.gl/FhzDg
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Развий тема, спечели 
книга!

Развита тема е тема, в която се 
засяга даден проблем, събитие или 
личност. Всяка тема, която е добре 
аргументирана и предизвика дискусия 
с над 2 страници, се счита за добре 
развита тема, предизвикала интереса на 
потребителите. Темите могат да бъдат 
във всеки един от разделите във форума, 
но - с уговорката, че те не бива да са с 
политическа насоченост.

повече информация -ТУК
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Книгата представлява първото цялост-
но изследване на българския литера-
турен социалистически реализъм с 

акцент върху кризите на комунизма, прояве-
ни и като ключови години на литературата 
– 1956, 1968 и 1989. Чрез взаимен прочит на 
текстове от книги, периодика и архиви Пла-
мен Дойнов представя соцреализма в НРБ 
като комплексен феномен с конкретно-ис-
торически и антропологически измерения, 
където институционалните и събитийните 
контексти са равни в познавателното си зна-
чение на персоналните. Книгата интерпре-
тира отделни творби и прояви в езиковото 
поведение на знакови български литератори 
между 1946 и 1990 г. Доктрината и системата 
на соцреализма са анализирани в поредица 
от синхронни срезове в зоната на трите кри-
зисни години (1956, 1968, 1989), обогатени с 
хроники и периодизации, в които се посоч-
ват главните събития и тенденции, прояве-
ни в литературата на НРБ.

„Българският соцреализъм: 1956, 1968, 1989. 
Норма и криза в литературата на НРБ”
Пламен Дойнов

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=34410
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Известният археолог Патрик Хънт 
кратко и завладяващо представя де-
сетте най-значими археологически 

открития от древността: Розетския камък, 
Троя, Асирийската библиотека в Ниневия, 
гробницата на Тутанкамон, Мачу Пикчу, 
Помпей, Свитъците от Мъртво море, Тера, 
Олдувайската клисура и гробницата на де-
сетте хиляди воина. Хънт разкрива увлека-
телните истории на удивителните открития 
и разяснява пътищата, по които те се натруп-
ват в познанието ни за човешката история, и 
как завинаги променят нашия светоглед. Де-
сет открития, които пренаписаха историята 
улавя страхопочитанието и вълнението при 
разкопките на артефакти за тайните и загад-
ките на древни цивилизации.

ДЕСЕТ ОТКРИТИЯ, КОИТО ПРЕНАПИСАХА 
ИСТОРИЯТА
Патрик Хънт

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=34261
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Старогръцката дума mythos оз-
начава „дума, поговорка, реч“, 
а също и измислен разказ“. Но 

как всъщност е роден митът? Най-лес-
ното обяснение на неговия произход 
е, че той е отговорът, който древните 
жители на земята са дали на всичките 
си въпроси и на страховете си, свърза-
ни с природните явления. В центъра 
на своите измислени разкази древните 
поставяли сьщества със свръхестестве-
ни способности, които притежавали 
човешки образ и чувства. С течение 
на времето тези митове, предавани 
от уста на уста, били подети и обога-
тени от фантазията на поетите, които 
им придали художествена форма и ги 
допълнили с поучителни, патриотич-
ни и религиозни елементи, а не само 
с развлекателни. Също и изобразител-
ните изкуства, от живописта до скулп-
турата и Вазовата живопис, се вдъх-
новявали от митологията и създали 
идеала за хармоничните форми. Дори 
френският историк Пиер Русел твър-
дял, че гръцката митология е създател-
ка не само на красиви истории, но и на 
„красиви форми“.

Енциклопедичен речник на античната 
митология и класическата древност
Мери Гислън, Розета Палаци

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=18368
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Има добра новина за болните от 
рак пациенти. Нова ваксина, на-
речена  „TeloVac” ще  направи 
революция в лечението на рака. 

Ваксината от ново поколение работи на раз-
личен принцип от сегашните медикаменти 
и вместо да атакува туморните клетки, сти-
мулира имунната система сама да се бори 
с тях. Чудотворното лекарство „нарежда“ 
на защитните сили на организма да търсят 
и унищожават ензим, наречен теломераза. 
Той се среща в големи количества в раковите 
клетки и на практика ги прави безсмъртни.

Процесът включва прием на редовни дози от 
ваксината паралелно с химиотерапия.
Ваксината TeloVac спира разпространени-
ето на тумора в човешкото тяло. Смята се, 
че тя ще бъде ефективна при лечението на 
рака на гърдата, рака на панкреаса и рака на 
простатата. 

Медицински експерти се надяват, че вакси-
ната TeloVac ще може да се бори и срещу 
други видове рак – на  кожата, на белите дро-
бове и на черния дроб. 

МЕДИЦИНА

Британски учени тестват 
ваксина, която може да се 
окаже универсална за лечението 
на всички видове рак
http://topnews.us ; http://www.bbc.co.uk
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Във Великобритания всяка година над 70 000 
д. умират от рак. Изследователите на вакси-
ната смятат, че TeloVac няма да помогне за 
намаляване на смъртността, но значително 
ще увеличи живота на болните от рак. 

Един от най-смъртоносните видове рак във 
Великобритания - ракът на панкреаса. Той 
отнема живота на над 7 500 д. Много е тру-
ден за лечение и само 3% от болните оце-
ляват. Това е най-ниската преживяемост, в 
сравнение с всички видове рак.

Първоначални тестове показват, че ваксина-
та удължава с 3 месеца живота на пациенти с 
рак на панкреаса в напреднал стадий. В мо-
мента се провеждат мащабни тестове в цяла 
Великобритания, резултатите от които ще са 
готови догодина.

Очаква се ваксината да бъде пусната в сво-
бодна продажба на пазара до 2 г.

МЕДИЦИНА
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Неврохирурзи от университета 
в Калифорния, водени от д-р 
Исак Янг, са създали ваксина 
за първични тумори на мозъка. 

Ваксината убива раковите клетки в мозъ-
ка и им пречи да се разпространяват. Това 
удължава живота на пациентите, но все 
още не води до пълното им  излекуване.  

В течение на няколко години 34 пациенти 

с тумор в мозъка са инжектирани с вакси-
ната и са наблюдавани внимателно. Сред 
подложените на тази терапия животът на 
91% от пациентите е удължен с повече от 
една година, на 55% - с повече от 2 години, 
на 44%  - с повече от три години, а на 9%, с 
5 години, което показва големия успех на 
ваксината при спиране на развитието на 
т. нар. глиобластом, най-често срещаният 
тип на раковите мозъчен тумор. 

МЕДИЦИНА

Учени са открили ваксина срещу 
рака на мозъка, но лечението на 
този вид рак все още не е пълно
http://healthmad.com/ 
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IBM създава биораз-
градими наноча-
стици, които ще 
могат да откриват 

и да унищожават  бактерии, устойчиви на 
лекарства
IBM започва създаването на първите биораз-
градими наночастици, които имат способ-
ността да откриват и да унищожават бакте-
рии, резистентни на лекарства. Резултатите 
от изследванията на IBM разкриват нови ви-
дове наночастици, които се привличат от 
клетки на стафилококовите бактерии, ре-
зистентни към антибиотика метицилин. По 
този начин те унищожават стафилококови-
те бактерии, без обаче да увреждат здрави-
те клетки. Това откритие може значително 
да подобри ефективността при лечение и е 
един от примерите за способността на IBM 
да използва технологиите от областта на из-
числителната техника, генетиката, физика-
та, материалознанието и химията за разви-
тие на медицината, чрез откриване на нови 
ликарства и терапии.
Между другото, в сериала „Старгейт – SG 1” 
наночастиците са наричани с термина „на-
нити”.
”Новите начини за лечение на заболявания, 
а също - и достъпността до здравните услу-
ги в цял свят са от решаващо значение за 
здравето на населението.” смята д-р Даниел 
Грул. IBM има дългогодишна история в съз-
даването и свързването на системи за обмен 
на информация за пациентите.
IBM инвестира 6 милиарда долара годиш-
но за проучвания и разработки, като голяма 
част от тази сума се влага в сферата на здра-
веопазването.
За да отпразнува своя стогодишен юбилей, 
компанията създава ”икона на прогреса”, 

която представя приноса на IBM към борба-
та със заразните болести и към здравето на 
световното население.
От първия апарат за разделяне на кръвта на 
съставните й части, който доведе до успеш-
ното лечение на левкимията, преминавайки 
през първия сърдечно-белодробен апарат, 
който поддържа пациента в будно състояние 
по време на операция, до лазер, използван в 
очната хирургия, IBM прави сериозен при-
нос в сферата на здравеопазването и естест-
вените науки.
Според демографите, един на всеки осем 
жители, живеещи на Земята днес, ще бъде 
на възраст над 65 години. Над един 1 млрд. 
души ще бъдат с наднормено тегло. А през 
следващите 10 години се очаква 388 млн. 
души да умрат от различни хронични забо-
лявания.  
Затова в днешни дни IBM се фокусира вър-
ху подобряването на здравеопазването, като 
разработва нови модели за предоставяне на 
здравни услуги, обединяващи здравна ин-
формация и детайлен анализ на медицин-
ските данни.
В Нигерия биометричната идентификация, 
електронните здравни досиета и слънчевата 
енергия са само част от технологиите, осигу-
ряващи достъп до безплатно здравеопазване 
и опитите за намаляване на детската и май-
чината смъртност.

През годините, IBM е създала хардуер и при-
ложения, специално предназначени за подо-
бряване на помощ, диагностика и лечение 
на заболяването, както и предварително как 
медицински знания е споделен. IBM е една 
от малкото технологични компании, разпо-
лагащи с големи екипи от лекари.

МЕДИЦИНА

Биоразградими наночастици 
унищожават бактерии
http://www.news-medical.net/
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В  „На път към Суан” Марсел Пруст 
описва как мирисът на малката мас-
лена сладка, потопена в чаша чай, 
отключва спомени от детството му. 

Представеното преживяване е наречено Фе-
номен на Пруст и стои в основата на хипоте-
зата, че спомените предизвикани от мириз-
ми са по-стари, по-емоционално наситени и 
по-детайлни от спомените, извикани от сти-
мули от друго сетиво. 
Зад това допускане стои солидна невроана-
томична обосновка. Оказва се, че обоня-
нието има по-преки връзки с невронните 
субстрати на паметта и емоциите от други 
сензорни системи. Само два синапса разде-
лят обонятелния нерв от амигдалата, частта 
от лимбичната система, която има основна 
роля за преживяването и изразяването на 
емоциите и за човешката емоционална па-
мет. Само три синапса разделят обонятел-
ния нерв от хипокампа, който е от основно 
значение за паметовите процеси. Оказва се, 
че контактът на обонятелната система с ами-
гдалата и хипокампа  е по-пряк, отколкото 
на всяка друга сетивна система. Емпирич-
ните изследвания също подкрепят същест-
вуването на Феномена на Пруст. В първата 
публикувана статия, посветена на автоби-
ографичните обонятелни спомени, 76 про-
цента от жените и 46.8 процента от мъжете 
съобщават, че спомените, предизвикани от 
миризми са сред най-ярките им (Laird, 1935  
по Chu & Downes, 2002). Уиландер и Лар-
сон  (Willander & Larsson, 2006) откриват, 
че спомените, предизвикани от обонятелни 
стимули са по-стари от спомените, предиз-
викани от вербални или визуални и свърз-
вани със силно чувство за връщане назад във 
времето. В първото изследване, сравняващо 

влиянието на различни сензорни стимули 
(дума, миризма, картина) върху автобиогра-
фичните спомени, резултатите на Рубин, 
Гротх и Голдсмит (Rubin, Groth & Goldsmith, 
1984) показват тенденция предизвиканите 
чрез обонятелни стимули спомени, да са по-
емоционални, но ефектът не е статистиче-
ски значим. Причина за незначимостта на 
резултатите може да се открие в метода на 
изследването. Някои от използваните стиму-
ли (като кафе, цигари, шоколад) се свързват 
с рутинни действия и всекидневно присъст-
вие. Доказано е, че миризмите, които са по-
рядко срещани и отличаващи се ярко са за 
предпочитане при избора на стимулен мате-
риал тъй като специфичната връзка между 
миризма и събитие се прекъсва, ако мириз-

МЕДИЦИНА

Феноменът на Пруст
Автор: Ани Гиргицова

Марсел Пруст
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мата е с постоянно присъствие и се откри-
ва в различни контексти (Herz, 1997; Herz 
& Engen, 1996 по Herz and Schooler, 2002). В 
изследването на Рубин, Гротх и Голдсмит 
стимулният материал се представя преди 
споменът да бъде припомнен, т.е. директно 
го предизвиква. Видът стимулен материал 
може да влияе върху това кой точно авто-
биографичен спомен изследваните лица си 
припомнят. Херц и Скулър (Herz & Schooler, 
2002) променят този метод като отстраняват 
изброените му недостатъци. В изследването 
си те избират стимулен материал, който се 
очаква да е свързан с ярки събития и въвеж-
дат новa парадигма, според която споменът 
се припомня чрез въвеждане  първоначално 
на вербален етикет на представения впо-
следствие обонятелен или визуален стимул. 
Изследваното лице получава вербален сти-
мул, описва спомен, свързан с него, оценя-
ва го по няколко скали и едва след това по-
лучава обонятелния или визуалния стимул 
и оценява спомена отново. Херц и Скулър 
търсят разлики по скалите яркост, конкрет-
ност, чувство за връщане назад във времето, 
емоционалност при  припомняне. Очак-
вано, само по скалата емоционалност при  
припомняне се отчитат значими резултати, 
показващи по-силното влияние на обонятел-
ните стимули. Това намира потвърждение в 
последвало изследване на Херц ( Herz, 2004), 
което доказва по-голямата емоционалност 
на спомените, предизвикани от миризми в 
сравнение с визуални и звукови стимули.
  Изглежда миризмите влияят върху емо-
ционалното състояние при припомняне на 
спомена в сравнение с визуалните стимули. 
По-нататъшни изследвания трябва да опре-
делят дали миризмите оказват по-силно вли-
яние върху емоционалността в сравнение 
със слухови, тактилни, вкусови стимули. За-
дълбочен поглед върху Феномена на Пруст 
обаче води до извода, че той не е изцяло на 
обонятелно ниво, а е по-скоро мирисно-вку-
сово, а това дава нова насока на изследвания. 
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Ново изследване, проведено от уче-
ни от Масачузетския технологи-
чен институт,  Карнеги Мелън и 
Юниън колидж показва, че колек-

тивната интелигентност на групата пред-
сказва ефикасното изпълнение на широк 
обхват от задачи. Важността на откритието 
се състои в това, че индивидуалната интели-
гентност на участниците в групата не повли-
ява върху изпълнението или казано с други 
думи, ако умни хора се съберат в група, това 
не прави  групата умна. Оказва се, че соци-
алните фактори са по-добрият предиктор на 
груповото изпълнение. Ефективната коор-
динация и комуникация, както и социална-
та сензитивност са реалните предпоставки за 
колективна интелигентност. Когато групата 
се състои от хора с умения да усещат и от-
говарят на емоциите на другите, те показват 
по-голяма колективна интелигентност и по-

добре изпълнение. От друга страна, групи, в 
които един участник доминира в разговора 
и във вземането на решения, са по-малко ин-
телигенти и в по-малка степен ефективни. 
Изследователите заключват, че групи с по-
голям процент жени са по-ефективни, защо-
то именно жените демонстрират по-добра 
социална сензитивност и способност да раз-
читат умовете и настроението на другите. 
Все пак промяната на половото съотношение 
в екипите не е задължителна. Колективната 
интелигентност може да се подобри, чрез 
по-сензитивни начини на работа като създа-
ване на възможности членовете да изразяват 
своите чувства, а другите да им отвръщат;  
стимулиране на срещите лице в лице, защо-
то емоциите по телефон или имейл трудно 
се разчитат;  създаване на работна среда, в 
която екипите са по-умни, по-щастливи и 
по-успешни.

МЕДИЦИНА

Кога няколко глави мислят 
по-добре от една?
  Автор: Ани Гиргицова           http://www.livescience.com/; http://www.heidigranthalvorson.com/
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През септември миналата година 
малкият Ивайло се разболява от 
бронхопневмония, вдига висо-
ка температура, сънува кошмар, 
стряска се... от следващата сутрин 

животът на едно българско семейство се про-
меня коренно и завинаги.

Представете се за читателите

Казвам се Таня Братанова Петкова, на 34 го-
дини съм, от Стара Загора. Майка съм на 
едно прекрасно дете - Ивайло. В момента по 
стечение на обстоятелствата съм безработна.

Кога и как разбрахте, че Ивайло 
страда от диабет?

През септември 2010г. ни приеха в болницата 
с диагноза бронхопневмония. Тогава Ивайло 
беше на 2г. и 3 месеца. В клиниката разбрах-
ме, че детето ни страда от диабет. Когато ми 
го съобщиха, нямах време да се шокирам и 
да изпадам в депресивни състояния. Един-
ствената ми мисъл беше да помогна на дете-

то си, не гледах себе си, а него. 

  Веднага потърсих информация за заболя-
ването в интернет. В болничното заведение, 
където бяхме, нямаше подготвен лекар, кой-

МЕДИЦИНА

 Диагнозата детски диабет – 
начин на живот
Към момента в България от т.нар. детски диабет боледуват 10 на всеки 100 
000 деца и за съжаление тази цифра расте със стряскаща скорост. Причините 
за появата на  заболяването при малчуганите са все още в сферата на 
предположенията.

Източник на интервюто: Фрамар Медиа
http://media.framar.bg

Деница Пеева
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то да ме обучи как да се справям със специ-
фичните потребности на сина си. Наложи да 
отидем до клиниката на доц. Коприварова в 
София, след като установихме, че в цяла Ста-
ра Загора няма специалисти в тази област, с 
изключение на д-р Рени Колева, детският ен-
докринолог, който изключително много ни 
помогна и продължава да ни помага безре-
зервно и да се бори за един по-спокоен жи-
вот и по-добро бъдеще на децата с диабет.

Какви грижи полага държавата за 
децата с диабет?

Думата грижи спокойно мога да сложа в ка-
вички. Не мога да кажа, че държавата не пра-
ви нищо, но това, което се прави за децата с 
диабет, е крайно недостатъчно. Държавата 
ми дава двойни детски надбавки въз основа 
на решение на ТЕЛК, също така получавам 
168лв. месечни помощи, както и месечна 
добавка за социална интеграция на хора с 
увреждания в размер на 19лв. Общата сума, 
която получавам от държавата, на месец е 
около 255лв. 

  Не мога да определя точната стойност на 
лечението на Ивайло, тъй като терапията не 
включва само медикаменти, а и строг храни-
телен режим с висококачествени продукти - 
риба, телешко месо, пилешко и свинско филе, 
храни, богати на фибри, качествени плодове 
и зеленчуци. 

  Държавата също така ми отпуска годишно 
1100 лентички за мерене на кръвна захар с 
глюкомер, които са твърде недостатъчни при 
малко дете. Тук идва поредната недомисли-
ца, че в България децата и възрастните, бо-
лни от диабет, са с еднакъв статут. 

  Трябва да измервам кръвната захар на Ивай-
ло по 5 пъти на ден, свела съм ги до 4, за да 
пестя. Ако той се разболее дори от лек грип 
или настинка, ще се наложи да използвам 
много повече лентички, тъй като ще меря 

кръвната му захар на всеки 1-2 часа. На вся-
ко боцкане аз трябва да сменям игличката на 
писалката, но не го правя, за да спестя и от 
това. За един месец от аптеката ми дават две 
безплатни иглички, а нормално само за ден 
ми трябват поне 4.

Различно ли е детството на едно 
дете с диабет?

Различно е дотолкова, че той спазва строг 
хранителен и двигателен режим. В момента 
Ивайло е на четирикратен прием на инсулин. 
В началото за него беше травмиращо да го 
боцкам, но сега посвикна и сам ми дава да 
му инжектирам инсулина. 

Аз уча Иво, че той си слага инсулин, а други-
те деца не го правят, но това не го прави раз-
личен. Научила съм го да ме пита, преди да 
изяде нещо и да го дава на „мама“, ако не е 
подходящо за него. Той е много малък и все 
още не е изградил вредни хранителни нави-
ци, затова не ми е трудно да се справям.

Адекватни ли са грижите за деца с 
диабет в детските заведения? Обу-
чен ли е персоналът да се грижи за 
деца със специфични потребности?

Кухнята в нито едно детско заведение не е съ-
образена със специфичните нужди на децата 
с диабет. Смея да твърдя, че голяма част от 
персонала в детските ясли и градини в стра-
ната няма необходимата подготовка, за да се 
грижи за дечица със захарна болест, тъй като 
те изискват засилено внимание, наблюдение 
и адекватни действия при нужда. Знам, че 
под егидата на Националната асоциация на 
децата с диабет и Министерството на здраве-
опазването е проведено обучение в детските 
ясли и градини на тема: „Децата с диабет не 
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са различни“, но само в големите градове. 

  Реално няма административни пречки си-
нът ми да посещава ясла и детска градина, 
като искам да отбележа, че диабетно болни-
те деца не се ползват с абсолютно никакви 
привилегии при приема. Всяка майка сама 
трябва да прецени рисковете и да реши може 
ли да повери детето си на служителите в дет-
ските заведения и ще срещне ли там нужното 
разбиране и внимание. Трудно ми е да по-
вярвам, че госпожата в яслата, която трябва 
да се грижи за група от няколко дечица, дори 
да има желание, ще намери нужното време, 
за да се съобрази с нуждите на Иво. 

От какви специфични грижи в до-
машни условия се нуждае детето с 
диабет?

Всяко едно хранене на Ивайло е строго ре-
гламентирало - на обяд той приема 30гр. въ-
глехидрати под формата на хляб, 20гр. под 
формата на ориз или картофи, 30гр. месо и 
30 или 40гр. плодове в зависимост от тяхната 
захарност.

Случвало ми се е да му измеря захар 1.9, 
случвало се е захарта да бъде и 24, което не-
минуемо води до проблеми в общото му със-
тояние. 

Ивайло в момента е на бързодействащ и бав-
нодействащ инсулин. Най-новите разработе-
ни инсулини, аналоговите, дават много по-
голяма свобода в ежедневието, не налагат 
такъв строг режим, какъвто има детето ми в 
момента. С инсулиновия аналог ще мога да 
го оставям да се наспи и няма да го следя по-
стоянно колко интензивно играе, за да знам 
дали да му дам една хлебна единица повече 
или да го огранича. 

  В България касата поема аналоговия инсу-
лин, но с много тежка процедура и обработка 
на документи, която продължава с месеци. 

Нашата държава е единствената страна в ЕС, 
в която има критерии за  лечението с анало-
гов инсулин.

Също така България е единствената страна в 
ЕС, в която държавата не е подала ръка на се-
мействата за закупуване на инсулинови пом-
пи, които са изключително практични особе-
но в ученическа възраст, защото дават голяма 
свобода и отменят родителя. Средно такава 
помпа струва 10 000 лева, но, дори да успеем 
да я закупим, консумативите за нея са доста 
скъпи и не се поемат от касата.

Ползва ли се с някакви привилегии 
майката на болно дете в България?

Нямам възможност да работя, тъй като няма 
кой да се грижи за сина ми, съответно съм 
принудена сама да намирам начин да запла-
щам осигуровките си. Детето ми не се ползва 
с привилегии при прием в детско заведение. 
Сами преценете дали майките на болни деца 
в България са привилегировани. Когато нау-
чихме диагнозата, се наложи съпругът ми да 
замине в чужбина, за да можем да се издър-
жаме... Сега сериозно обмисляме цялото се-
мейство да емигрира.

Има ли шанс детският диабет да се 
излекува напълно в по-зряла въз-
раст?

В медицината няма доказан случай, в който 
да се е излекувало дете, тъй като при диабет 
умират бета-клетките в панкреаса, а те няма 
как да се възстановят. Правени са опити за 
присаждане на такива клетки, но към момен-
та безуспешно. Надявам се, че в близко бъ-
деще ще се случи чудо и ще има реален шанс 
децата да се излекуват. В момента аз реално 
не лекувам детето си, а го поддържам в до-
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бро състояние с четири стъпки – поставяне 
на инсулин, хранителен режим, двигателна 
активност и добър обменен контрол на диа-
бета. Спазват ли се тези четири стъпки детето 
ще бъде добре и ще се сведе до минимум ув-
реждането на органите.

Как се промени вашето семейство 
след диагнозата?

Първо цялото семейство си промени храни-
телните навици (усмихва се). Диабетът учи на 
дисциплина, на рационално хранене и един 
по-здравословен като цяло начин на живот. 
Болестта на детето ни много ни сплоти и ни 
направи по-силни. 

Пожелайте нещо на майките във Ва-
шето положение.

Диабетът е бреме, но от нас зависи да го пре-
върнем от голямо бреме в по-малко. Има на-
чин, при един по-строг контрол от страна на 
родителите децата с диабет са с равен шанс 
пред другите и с нищо не са по-различни. На-
шите деца са здрави деца, които имат нужда 
от много любов и повече грижи.

МЕДИЦИНА
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Почти всички групи големи гръб-
начни животни - на сушата, в мо-
ретата и въздуха – всички дино-
заври, плезиозаври, мозазаври и 

птерозаври внезапно изчезват преди около 
65 млн. години, в края на креда. По същото 
време изчезват голяма част от планктона и 
много тропически безгръбначни, особено 
рифовите обитатели, много сухоземни рас-
тения също биват засегнати. Това грандиоз-
но изчезване на видове бележи известната 
К/Т (креда-терциер) граница в историята на 
Земята и края на мезозойската ера. К/Т съби-
тията са били глобални, засегнали са всички 
големи континенти и световния океан.

Индикатори за катастрофалните събития 
са изчезването на планктона и други мор-
ски организми, както и рязката промяна във 
видовия състав на полена в съответните пла-
стове. Тази промяна свидетелства за внезап-
но изчезване на покритосеменните растения 
в края на креда и заместването им от папра-

тови, а след това обратно завръщане на нор-
малната флора. Този папратов пик е открит 
в много сухоземни К/Т пластове в западните 
части на Северна Америка, където фосилни-
те записи от сухоземна растителност са дос-
та подробни и е интерпретиран като след-
ствие на катастрофално количество прах в 
атмосферата: папратите се възстановяват 
първи, колонизират освободените площи, 
последвани от покритосеменните едва след 
възстановяването на почвите. Това заключе-
ние е направено на базата на аналогията с 
наблюдавани подобни обрати в областта на 
флората, предизвикани от вулканични из-
ригвания. Разбира се, трябва да бъде отчетен 
факта, че подобни аномалии са ограничени 
до фосилните записи на Северна Америка. 
Навсякъде другаде по света, особено в южно-
то полукълбо, не се наблюдава нищо повече 
от постепенна промяна във видовия състав 
на растенията през К/Т периода. 

Сред най-популярните заблуди относно ма-
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совото измиране в края на креда 
(а и относно масовите измира-
ния въобще) е тази за степен-
та на влияние на събитията. В 
действителност повечето групи 
организми оцеляват. При насе-
комите, бозайниците, птиците 
и цветните растения на сушата, 
както и рибите, коралите и ме-
котелите в океаните се наблю-
дава еволюционен разцвет след 
края на креда. Причината може 
би се корени в това, че повечето 
от хипотезите предлагани в ми-
налото, се опитват да обяснят 
драматичното изчезване само 
на динозаврите. Не се отчита 
факта, че К/Т периодът е беля-
зан от глобални събития, така 
че за обяснението им са нужни 
причини със съответното въздействие.

За оценка на степента на въздействие и евен-
туалните промени в екосистемите е необхо-
димо прецизното им и точно реконструи-
ране. Това е предмет на палеоекологията. 
Вероятно повечето от вас ще бъдат разоча-
ровани да научат, че предмет на палеоеко-
логията не са евентуални палеопротести 
срещу замърсяващите атмосферата отровни 
летливи газове на Цехщайново море, нито 
пък отчаяни палеодействия по съхраняване-
то на българските мезозойски корали, стра-
дащи от необратимите промени в климата. 
Палеоекологията изучава начина на живот 
на отделни изкопаеми организми, животни 
и растения, отношенията помежду им, как-
то и със заобикалящата ги среда, и методите 
й играят основна роля при проучванията на 
масовите измирания. Това, разбира се, не ви-
наги е лесно и възможно, като се има пред-
вид непълнотата на фосилните записи и т. 
нар. ефект на Сигнор-Липс - поради непъл-
ни фосилни данни, съществува вероятност 
повечето измрели видове да са изчезнали ре-
ално по-късно от времето, датирано по най-
младия намерен фосил.

Масовото измиране в края на креда без-
спорно е най-популярното от петте големи, 
главно заради изчезването на енигматични-
те динозври. До преди 1980 г. относно при-
чините за това са предлагани най-различни 
хипотези. Те варират от приемливи такива 
(глобални климатични промени, таксоно-
мични промени в растителните съобщества, 
астероиден сблъсък, тектонични процеси, 
промени в нивото на световния океан) до 
по-налудничави (загуба на сексуален апе-
тит, изглупяване и хормонален дисбаланс 
при динозаврите; ожесточена конкуренция 
с гъсеници за растителна храна; бозайници, 
които изяждат всички динозавърски яйца). 
Множество експедиции и изследвания са 
проведени с цел да бъде установено какво 
точно е причинило измирането на тази го-
ляма и така популярна група животни – ди-
нозаврите.

През юни 1980 г. в Science е публикувано 
едно от най-важните изследвания на 20-ти 
век. В своята публикация Луис Алварес по-
сочва, че 10 километров астероид е ударил 
Земята, ударът е вдигнал огромно количе-
ство прах в атмосферата, покрил е цялото 
земно кълбо, закривайки слънцето, спира 

БИОЛОГИЯ



 http://nauka.bg 44

процесът фотосинтеза при сухоземните рас-
тения и океанския планктон, което означава 
изчезване на продуцентите. След изчезване-
то на храната им измират растителноядните 
животни, последвани от месоядните. Това е 
в общи линии моделът, описан от Алварес. 

Луис Алварес е физик, получил Нобелова 
награда за работата си в областта на суба-
томните частици. Той започва изследването 
на К/Т събитията покрай геоложките про-
учвания на сина си Уолтър, който работи в 
Италия, където има пластове разкриващи 
почти напълно К/Т границата. Екипът ге-
олози идентифицира необичайна ивица 
глина сред морските варовици, точно на 
границата креда-терциер. Измервайки хи-
мическия състав на тази глина и материалът 
под и над нея, те установяват необичайно 
количество от метала иридий. Това е т. нар. 
иридиева аномалия, където съдържанието 
на иридий скача от нормалните 0.1–0.3 ppb 
до 9 ppb. Иридият е рядко срещан метал в 
земната кора и произходът му в нея се свърз-
ва основно с метеоритите. Фоновите коли-
чества иридий в земната кора са резултат на 
многобройните метеорити достигали Земя-
та през нейната история.

Алварес заключава, че иридиевата анома-
лия е резултат от сблъсък с огромен метео-
рит. Той изчислява, че ефектът от подобен 
сблъсък трябва да се простира по цялото 
земно кълбо. Въз основа на модели и данни 
от изригвания на вулкани посочва, че крате-
рът, оставен от подобен метеорит, трябва да 
е с размери над 100-150 метра в диаметър, за 
да произведе подобно количество прах, а за 
това е необходим метеорит с диаметър при-
близително 10 км. Публикацията в Science 
привлича вниманието на международната 
научна общност, като коментарите на уче-
ни от най-различни области са противоре-
чиви. Отчасти защото авторът е физик, а не 
палеонтолог или геолог, отчасти защото до-
казателствата изглеждат недостатъчни. Пос-
ледвали откритя потвърждават правотата на 
Алварес и неговия екип, а през 1991 г. бива 
открит и кратерът – в Мексиканския залив.

За да докаже, че масовото измиране в края 
на креда е резултат на астероиден сблъсък, 
Алварес предлага следното просто и дори 
дръзко уравнение:

M=sA/0.22f

Където М е масата на астероида, s е повърх-
ностното съдържание на иридий след въз-
действието, А е общата площ на земната 
повърхност, f е съдържанието на иридий в 
метеоритите, а 0.22 е количеството материал, 
изхвърлен от големия вулкан Кракатоа, кой-
то изригва през 1883 г., което достига страто-
сферата. По тази формула Алварес изчисля-
ва, че астероидът, причинил К/Т събитията, 
трябва да е притежавал тегло над 34 милиар-
да тона. Диаметърът на подобен астероид е 
определен на 7-10 километра. 

Иридиевата аномалия засяга скални пласто-
ве от К/Т границата, както на сушата, така 
и в океана. Подобни пластове са открити на 
повече от 100 места навсякъде по земното 
кълбо. Там, където границата е разположена 
в морски седименти, иридиевият слой е раз-
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положен точно над последните кредни ми-
крофосили, а седиментите над него съдър-
жат палеоценски микрофосили от началото 
на ценозоя. Иридиева аномалия се наблюда-
ва само в скалните проби от К-Т границата и 
се отличава с много характерен пик, показ-
ващ, че събитието е било внезапно и в геоло-
гически план краткосрочно.

Освен иридиевата аномалия има и други 
доказателства в подкрепа на астероидния 
сблъсък. Известно е, че в пластовете от ме-
теоритни кратери присъстват шоков кварц 
и микротектити. Микротектитите (земно 
стъкло) се образуват в резултат на стапяне 
на скалите от сблъсъка и почти внезапното 
втвърдяване на материала във въздуха. Шо-
ковият кварц се формира, когато кварцови 
кристали са подложени на внезапно повиша-
ване на налягането. Това причинява трайни 
промени под формата на микропукнатини, 
които лесно се разпознават. Навсякъде в Се-
верна Америка К/Т пластовете са богати на 
микротектити, а точно над тях е разположен 
тънък слой, богат на иридий и шоков кварц. 
Този слой е тънък на места едва няколко ми-

лиметра, но общото количество материал 
надхвърля 1 куб. км. шоков кварц само в за-
падната част на Северна Америка. Зоната на 
шоковия кварц се разпростира на запад по 
дъното на Тихия океан, но е рядко срещан 
в К/Т пластове от останалата част на света. 
Всичко това показва, че сблъсъкът се е слу-
чил някъде в Северна Америка.

Основна алтернатива на астероидния сблъ-
сък като причина за масовото измиране в 
края на креда е градуалистичният модел, 
според който изчезванията са се случили 
в течение на дълги периоди от време, като 
резултат от периодични климатични про-
мени. На сушата гъстите субтропични гори, 
обитавани от динозаври, отстъпили място 
на листопадни гори, доминирани от бозай-
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ниците. В подкрепа на градуалистичния мо-
дел е плавното понижаване на честотата на 
срещане на някои групи морски организми 
в края на креда. Климатичните промени на 
сушата се свързват с промени в нивото на 
световния океан и свиване на зоната на топ-
лите плитководни морета.

Друга причина, възприемана като основна 
за масовото К/Т измиране, е вулканична ак-
тивност. Деканските капани в Индия пред-
ставляват обширни територии, заливани от 
лава в продължение на 2-3 милони години 
през креда. Вулканичният модел обаче не 
може да даде обяснение на всички налични 
данни за катастрофата – количеството ири-
дий, шоков кварц, микротектити и др., както 
и някои биологични последствия.

Откриването на кратера Чиксулуб на по-
луостров Юкатан, в Централна Америка, 
окончателно измества градуалистичния и 
вулканичния модели. Това е яйцевиден по 
форма кратер, широк около 200 км в диаме-
тър. Скалните пластове под кратера са дати-
рани прецизно към К/Т границата, а скалите 
около древната брегова линия на протока-
рибите също подкрепят теорията за сблъсъ-
ка - изобилие на шоков кварц. Освен това, в 

скалите от К/Т границата в протежение на 
1000 километра от зоната на сблъсъка се от-
криват микротектити с уникална геохимия. 
Микротектитите обикновено се свързват с 
вулканични изригвания, но тъй като прите-
жават същата геохимия като евапоритите и 
варовиковите скали, които покриват дъното 
на кратера, вулканичната хипотеза не може 
да обясни произхода им. 

Яйцевидната форма на кратера Чиксулуб 
показва, че астероидът е ударил повърхност-
та под малък ъгъл, около 20°–30°, като е раз-
пръснал повече материя на северозапад, от-
колкото в останалите посоки. Това е основна 
причина за по-големите поражения на север 
в американския континент и несиметрично-
то разпределение на шоковия кварц.

Геоложките и петроложки проучвания, как-
то и иридиевата аномалия, шоковият кварц 
и микротектитите, а и кратерът Чиксулуб, 
дават силни доказателства в подкрепа на ас-
тероиден удар преди 65 млн. години. Данни-
те от палеонтологията обаче говорят за вне-
запно изчезване на някои групи организми, 
докато други се характеризират с по-про-
дължително такова, за периоди от около 1-2 
млн. години. Основният въпрос е как точно 
сблъсъкът е причинил изчезването. Налич-
ните модели за измирането са биологически 
малко вероятни или твърде катастрофични: 
сценарият трябва да отчита факта, че 75% 
от семействата преживяват К/Т събитията, 
повечето от които почти не биват засегна-
ти. Дали двата модела могат да бъдат ком-
бинирани така, че дългосрочните промени 
да бъдат обяснени чрез постепенна промяна 
в океанското ниво и климата, а финалното 
измиране в края на креда да е резултат на 
сблъсъка, е трудно да се каже.

Няма никакво съмнение, че северноамери-
канският континент е бил напълно опусто-
шен. В световен мащаб дори краткосрочни 
екстремни събития, повлияващи сухоземна-
та растителност и морския планктон, биха 
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причинили срив в хранителните вериги. 
Основните глобални ефекти от астероид-
ния сблъсък според повечето модели се из-
разяват в намаляване на осветеността, резки 
температурни промени, киселинни дъждо-
ве и пожари. Облакът от прахови частици 
в атмосферата се простира по цялото земно 
кълбо, като силно намалява осветеността 
и инхибира фотосинтезата. Теоретични и 
експериментални данни потвърждават, че 
значителна промяна в осветеността в про-
дължение на няколко дни може да унищожи 
до 99% от планктона. Вероятността за това се 
увеличава при положение, че са замесени и 
обширни пожари, тъй като саждите абсор-
бират слънчевата радиация по-ефективно от 
праховите частици.

Логично е птерозаврите, динозаврите и го-
лемите морски влечуги да са уязвими по от-
ношение на хранителен недостиг и подобно 
обяснение за тяхното измиране - с изчезва-
не на продуцентите в хранителните вериги 
- изглежда правдоподобно. От друга страна 
оцелелите гущери и примитивни бозайници 
са малки по размери животни, често ровещи 
или хиберниращи, способни да си набавят 
ядки, семена, ларви и други безгръбначни за 
храна. В океаните по-уязвими са безгръбнач-
ните обитаващи плитководната зона, къде-
то температурните промени могат да бъдат 
резки и фатални. За разлика от дълбоко-
водните обитатели, които не са подложени 
на температурен шок и се характеризират с 
много по-нисък метаболизъм и са способни 
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да издържат на няколко месеца гладуване. 
Фауната в големите географски ширини е 
адаптирана към периоди на зимен мрак, за-
това тропическите съобщества са по-уязви-
ми. Листопадните дървета преживяват К/Т 
събитията много по-успешно от вечнозеле-
ните. Т.е. видовете обитаващи големите гео-
графски ширини и дълбоките океански води 
са имали по-добри шансове. Също така слад-
ководните съобщества са имали предимство 
пред сухоземните такива. Фосилни находки 
от Северна Дакота показват, че костенурки-
те и други водни влечуги преминават ус-
пешно К/Т границата, докато динозаврите 
изчезват напълно. Като се има предвид, че 
сладководните съобщества се поддържат до 
голяма степен от потока детрит, включващ 
предимно сухоземна растителност, лесно е 
да се предположи, че видовете в хранител-
ните вериги, които се изхранват с детрит, ще 
преживеят катастрофата по-успешно от ос-
таналите.

Единственото пълно и сравнително богато 
на фосили разкритие на сухоземни пласто-
ве от К/Т периода се намира в северноаме-
риканския запад, източна Монтана. Анали-
зът на фосилните находки не показва спад 
в числеността и разнообразието на диноза-
врите до края на креда, когато те изчезват 
внезапно от записите. Това, разбира се, не 
слага край на спора между катастрофисти 
и градуалисти. Фосилни находки от други 
региони свидетелстват за постепенен спад 
в разнообразието от края на кампан, харак-
теризиращ се с 45 рода, до късен мастрихт 
(последният етаж на креда) - 24 рода. Това е 
силно доказателство в подкрепа на твърде-
нието, че динозаврите вече са преживявали 
своя залез, а астероидният сблъсък просто е 
изиграл ролята на coup de grace. 

Останалите групи гръбначни животни - су-
хоземни и морски - също не се отличават с 
кой знае колко пълни фосилни записи. Виж-
да се, че на сушата двуутробните бозайници 
са по-сериозно засегнати от плацентните. 
Но тново има много малко доказателствен 

материал извън западните части на Север-
на Америка. Крокодилите и сладководните 
костенурки преживяват К/Т събитията поч-
ти незасегнати. Архаичните видове птици 
изглежда изчезват, а по-съвременните таки-
ва се характеризират с широко разпростра-
нение в началото на терциер, но фосилните 
записи са доста непълни, а между позициите 
на палеонтолозите и молекулярните биоло-
зи има несъгласие по този въпрос: последни-
те твърдят, въз основа на филогенетичните 
си реконструкции, че произходът на много 
съвременни разреди птици може да бъде 
проследен назад до креда.

Друга голяма група гръбначни животни са 
птерозаврите, които без съмнение са лете-
ли както над сушата, така и над моретата, 
но техни добри фосилни останки се нами-
рат единствено в морски седименти. Пте-
розаврите изчезват в края на креда, както и 
ихтиозаврите и плезиозаврите. Но отново 
фосилните записи не са достатъчно подроб-
ни, за да се твърди със сигурност как точно 
е протекло изчезването им. Единствено при 
ихтиозаврите и плезиозаврите има достатъч-
но данни за продължителен, плавен спад в 
числеността и разнообразието преди края 
на креда. Категорична подкрепа от страна 
на гръбначните животни в полза на катас-
трофичния модел предлагат гигантските 
морски влечуги - мозазаврите - които про-
цъфтяват през креда, само за да изчезнат 
драматично в края на периода.

Най-пълни са фосилните записи на 
планктонните организми - коколити и фо-
раминифери. В морските седименти, в които 
тези микрофосили присъстват в изобилие, се 
наблюдава рязък видов обрат за много кра-
тък период от време в края на креда. Разбира 
се, съществуват противоречиви становища и 
по този въпрос. И докато коколитите под-
крепят катастрофичния сценарий, при фо-
раминиферите е доста по-неясно как точно 
са протекли събитията, като според някои 
палеонтолози има видове, преминали К/Т 
границата. Но това, освен от подробните фо-
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силни данни, зависи до голяма степен и от 
качественото им таксономично определяне.

Друга голяма група сухоземни животни, ха-
рактеризираща се с богати фосилни записи, 
са насекомите. За разлика от масовото изми-
ране в края на перм, когато насекомите би-
ват сериозно засегнати, през К/Т периода 
не се наблюдава особена промяна в техния 
видов състав. 

Някои важни мезозойски групи животни, 
като амонитите, са в залеза си в края на креда, 
докато при други видове от същите пластове 
се наблюдава рязко изчезване от фосилните 
записи. Освен бивалвиите, други две важни 
групи мекотели, рудисти и иноцерамиди - и 
двете характерни за периода креда - изчез-
ват вероятно 1 млн. години преди края на 
мастрихт.

Друг основен проблем, с който повечето ка-
тастрофични сценарии не могат да се спра-
вят, е определянето на пола от температура-
та на околната среда при някои (ектотермни) 
видове. Това е характерно за много съвре-
менни влечуги. Полът при тези видове не се 
определя генетично, а от температурата на 
околната среда по време на ембрионалното 
развитие. Най-често при по-високи темпе-
ратури се развива полът, който се характе-
ризира с по-големи размери във възрастно 
състояние. Женските костенурки, например, 
са по-едри от мъжките, защото произвеждат 
голямо количество яйца. Съответно ембри-
оните се развиват като женски възрастни 
индивиди, ако температурата на средата е 
по-висока. При крокодилите и гущерите е 
обратно. Мъжките са по-едри от женските, 
защото при тях се наблюдава много силно 
съперничество. Определянето на пола от 
околната среда е много разпространено сред 
съвременните влечуги и вероятно е същест-
вувало при техните предшественици. При 
това положение една внезапна промяна в 
условията на околната среда би била фатал-
на за повечето влечуги през К/Т периода. 

Нещо, което не се наблюдава в пластовете. 

Оцеляването на птиците също е своеобраз-
на загадка. Дребните видове динозаври не се 
отличават от по-едрите видове птици, както 
по размери, така и в екологично отношение. 
Птиците обаче оцеляват, а динозаврите не. 
Птиците са топлокръвни животни с висок 
метаболизъм, много чувствителни на екс-
тремни промени. При все това те оцеляват. 
Предполага се, че това се дължи на способ-
ностите им да се гмуркат, плуват или търсят 
убежища във водата, в блата и мочурливи 
зони, да си правят дупки и да гнездят в хра-
лупи на дървета, като по този начин се укри-
ват от непосредственото влияние на околна-
та среда.

В обобщение може да се каже, че нито катас-
трофичните, нито градуалистичните моде-
ли могат да предложат самостоятелно обяс-
нение на наличните данни за събитията от 
края на креда и изводите направени от тях в 
световен мащаб. 

Ясно е, че екстремните катастрофични мо-
дели трябва да бъдат преразгледани, за да 
отговарят на степента на изчезване. Много 
групи преживяват събитията, почти няма 
големи таксони, които да са напълно зали-
чени. Дори динозврите оцеляват в известен 
смисъл - като птици. Все още не са напълно 
ясни причините за изчезването на толко-
ва много групи организми в края на креда, 
докато други оцеляват. Не е ясно дали това 
е причинено само от астероидния сблъсък 
или от комбинацията на сблъсъка с вулка-
низъм, както и последователността на тези 
явления, и на биологичните и екологични 
последствия от тях. Необичайният екстре-
мен ефект от К/Т събитията, глобалният 
обхват и екологичните аномалии (като пап-
ратовия скок) може би се дължат на това, че 
астероидното въздействие и вулканизмът са 
се случили в период, в който равновесието в 
глобалните екосистеми вече е било твърде 
уязвимо.

БИОЛОГИЯ
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При научно проучване особености-
те на очите при 1401 вида съвре-
менни бозайници, птици, кроко-
дили, гущери и змии с различни 

познати модели на активност през деноно-
щието са били сравнени със сходните части 
от фосили на архозаври - семейство, включ-
ващо динозаври, крокодили и птици. 
Резултатите показват, че по-малките и месо-
ядни динозаври и птерозаври са били нощ-
ни същества, докато най-големите и трево-
пасни динозаври са били активни и денем, 
и нощем. Това проучване влиза в конфликт 
със схващането, че нощният начин на живот 
при много от бозайниците се е развил имен-
но, за да се избягват срещите с активните 
през деня динозаври.

Ларс Шмитц и Риосуке Мотани от Калифор-
нийския университет изследват от години 
очите на динозаврите и на съвременните им 
наследници - птиците и гущерите. Те се оп-
итват да установят колко големи и чувстви-
телни към светлината са били очите на из-
чезналите гиганти.
Фосилите не дават възможност да се опреде-
ли големината на зеницата на динозаврите, 
което би било индикация за това кои са били 
„нощни“, но тук на помощ дошло проучва-
не на склералния пръстен - кръгла кост, ко-
ято при много животни покрива ириса и зе-
ницата. Тя е добър индикатор за големината 
на зеницата.

„Измерихме големината на склералния пръстен 
на много птици и гущери, за да определим дали 
можем да го използваме като указание за разделя-

не на „дневните“ от „нощните“ животни. Из-
ползвахме животни, чийто модел на поведение 
познаваме - дали са активни денем или нощем, 
и установихме, че сме в състояние да ги разли-
чаваме по този начин. След като установихме 
това, приложихме към динозаврите наученото 
от живите животни.“,  обяснява д-р Шмитц

Специалистите измерили склералния пръс-
тен и очната кухина на 33 динозавърски фо-
сила и достигнали до извода, че динозаври-
те са били активни през различни периоди 
на денонощието. Д-р Шмитц подчертава, че 
противно на представата за предимно днев-
ния начин на живот на гигантите, са устано-
вени всякакви модели на активност - нощна, 
дневна и денонощна. Начинът им на живот 
се е определял от това, което им е необходи-
мо за преживяване и от екологичните особе-
ности. 

Малките хищници като микрораптора и ве-
лосираптора са били изцяло нощни или и 
нощни, и дневни ловци. Всъщност, при ме-
соядните динозаври се оказало, че няма нито 
един, който да е бил активен само през деня.

БИОЛОГИЯ

Учени попадат на доказателства, 
че някои динозаври са ловували 
през нощта
http://www.bbc.co.uk ; http://www.newscientist.com
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Най-големите тревопасни динозаври като 
Psittacosaurus и Diplodocusса били активни 
през цялото денонощие. Според учените, 
това вероятно се е дължало на по-дългото 
време, необходимо за доставяне на достатъч-
ни количества храна при огромният им ръст.
Откритието поставя под съмнение теория-
та, че бозайниците са развили моделите на 
своята активност в съответствие с необхо-
димостта да избягват срещите с „дневните“ 
динозаври. „Вече знаем, че динозаврите са ло-
вували и нощем, така че нещата явно са значи-
телно по-сложни - ние даже не сме сигурни, че 
най-ранните бозайници са били предимно нощни 
същества. Тези резултати са много интересни 
и със сигурност – правдоподобни, но трябва да 
свършим още доста научна работа, за да разбе-
рем как се е установил при бозайниците нощни-
ят начин на живот“.

БИОЛОГИЯ
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Маймуните на остров Борнео (Ка-
лимантан) ловят риба, понякога 
- с прости инструменти. 

Орангутаните, обитаващи Борнео, се пре-
хранват с риба, която ловят по бреговете на 
острова, разказва антроположката Ан Ру-
сон от Нюйоркския университет в Торонто 
на среща на Американската асоциация на 
физическите антрополози. В продължение 
на няколко години (2004 – 2007) тя следяла 
действията на няколко животни, обитава-
щи островните гори, които сами се учели да 
ловуват речни сомове – първо ги плашели с 
пръчка, а после ги улавяли с ръце.  

„Ако орангутаните могат да направят това, 
първите хоминиди може би също са практи-
кували риболов“, казва антроположката. 

Въпреки, че орангутаните обикновено ходят 
на риболов сами, тя наблюдавала двойки 
маймуни да ловят сомове заедно. В един от 
случаите един орангутан се опитвал да нау-
чи друг как да лови риба. 

Наблюденията на риболов от страна на 
орангутаните повишават вероятността хо-
минидите да са ядяли месо, включително - 
риба, преди появата на хората, преди около 
2,5 милиона години. Според антрополози-
те яденето на месо е помогнало на първите 
хора да увеличат своите мозъци.  

Рибата, дори повече от другите видове месо, 
съдържа мастни киселини от съществено 
значение за растежа на човешкия мозък. 
Сериозни археологически доказателства за 
риба в менюто на хората са открити в наход-

ки от преди 2 милиона години.  

Риболовът не е често срещана дейност при 
приматите. Шимпанзетата, орангутаните 
и макаците от време на време ловят риба с 
ръце.  

Това, което е впечатляващо при риболова, 
практикуван от орангутаните, е това, че те 
прекарват по-голямата част от времето си по 
дърветата в горите и не могат да плуват. Как-
то казва Русон, „Те потъват като камъни във 
водата.“.

БИОЛОГИЯ

Да идеш на риболов и да ловиш 
риба като орангутан
http://www.sciencenews.org ; http://en.wikipedia.org/wiki/Borneo
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Упоритостта на орангутаните да уловят ри-
бите подчертава значението на рибеното 
месо за  маймуните, а също – и за хората. 

Ако не броим континента Австралия, Бор-
нео е третият по големина остров в света, 
след Гренландия и Нова Гвинея. Намира се 
в Югоизточна Азия, в средата на Малайския 
архипелаг и Индонезия. Административно 
този остров е поделен между Индонезия, 
Малайзия и Бруней.

Името „Борнео“ е дадено на острова от хо-
ландците през колониалния период. В Ин-

донезия островът се нарича „Калимантан“. 

По официални данни на остров Борнео жи-
веят около 9 милиона души. Те принадле-
жат към над 300 етнически групи, говорещи 
различни езици. Религиите, изповядвани на 
острова, са анимизъм, ислям, християнство 
(протестантски денминации), индуизъм и 
будизъм.

Голям проблем на острова е екологичната 
криза, свързана с намаляването на горските 
му масиви (т. нар. дефорестация).

БИОЛОГИЯ
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Влечугите в България
Автор: Марко Иванов

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

Смок - мишкар /Elaphe longissima/ 
На дължина достига до 1,8 m, по-често 1,2-1,4 m.
Не е отровен, но хапе силно, когато е заплашен. В дре-
вногръцката митология той е един от символите на бо-
га-лечител Асклепий (Ескулап).

Смок - мишкар /Elaphe longissima/



 http://nauka.bg 56

БИОЛОГИЯ

Разпространен е в почти цяла Европа. Среща се и в Северна Турция, района на 
Кавказ и Северен Иран.
В България е разпространен в цялата страна до надморска височина 1600 m. 
По-рядък е в равнинните райони с интензивно земеделие.
Смокът мишкар предпочита стари широколистни и смесени гори. Не се 
притеснява особено от хората и често се вижда в паркове, градини и около 
дуварите. Активен е през деня, като добре се катери по дървета и храсти. 
Основната му храна са гризачи, птици и яйца.
В средата на лятото женските снасят от 2 до 10 обли яйца, често в гниещи 
пънове. Малките се излюпват през септември.

М
лад миш

кар
някъде из дървет

ат
а
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 ◙ Ивичестият смок /Elaphe quatuorlineata/, наричан 
също кощерица.

Наподобява Пъстър смок /E. sauromates/, с който понякога са класифици-
рани като подвидове на един вид.
На дължина достига до 200 см и се предполага, че това е доказано най - 
дългата змия в България.

Ивичестият смок /Elaphe quatuorlineata/
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Ивичестият смок се среща в Италия, западното крайбрежие на Балканския 
полуостров и Македония, включително в България в долината на Струма до 
Кресненския пролом на север.
Предпочита гористи местности. Активен е през деня, като прекарва голяма 
част от времето по дърветата. Основната му храна са птиците и техните 
яйца. Храни се също с гризачи, малки на зайци и дори дребни костенурки.
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 ◙ Пъстрият смок /Elaphe sauromates/.

Наподобява Ивичест смок (E. quatuorlineata), с който понякога са класифи-
цирани като подвидове на един вид. На дължина достига до 200 см.

Пъстрият смок /Elaphe sauromates/

Пъстрият смок е разпространен в Тракия, Северна България, крайдунавските части на 
Румъния, южните части на Молдова, Украйна и Русия до средното течение на река Дон и 
района на Волгоград и Северозападен Казахстан. Среща се и в района на Кавказ, Западен 
Иран, Северен Ирак, Турция и в изолирано находище в планината Хермон в Сирия.
Живее главно в местности със степна растителност, като основната му храна са 
гризачите.
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Птиците в България
Нова рубрика, в която ще ви запознаем с птиците, които обитават нашите земи.

Зеленоглава патица -  Anas platyrhynchos (ДТ 58 см).
Прародител на домашната патица. Гнезди в гъсталаците край водоеми. Обича спокойни плитки 
води, където се храни с водна растителност, а понякога и със сухоземна. Рядко се гмурка, освен 
малките патета и възрастните, когато линеят и не могат да летят.
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Кафявоглава потапница  - Aythya ferina (ДТ 46 см).
Отличен гмуркач и подводен плувец. Растителноядна, обитава застрояли или 
бавнотечащи води. Храни се призори и при свечеряване. Гнезди на земята 
близо до вода.
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Сива гъска  - Anser anser ((ДТ 76-89 см).
Прародител на домашната гъска. Гнезди в Северна Европа, като снася яйцата си във 
вдлъбнатини на терена след блата и мочури. У нас гнездят няколко двойки в резервата 
“Сребърна”, езерото Дуранкулак и още на 1-2 места. Растителноядна птица, често пасе и житни 
ниви, разположени край водоеми.
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Малък лешояд  - Neophron percnopterus (ДТ 58 - 66 см).
Дребен лешояд, хранещ се на труповете след едрите видове. Среща се в открити местности и 
ако е необбезпокаяван, край селските сметища. Гнезди в скални ниши и вдлъбнатини.
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Царски или кръстат орел  - Aquila heliaca (ДТ 78 - 84 см).
Някога едва ли не една от най-обикновените едри грабливи птици у нас. Сега изключително 
рядка. Гнезди по високите дървета. Храни се с едри гризачи, любима плячка му е лалугерът. Не 
отбягва мърша.
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По време на изследване на изотопи на 
кислорода в емайла на фосилизира-
ни зъби от морски крави, американ-

ски учени установили какъв е бил климатът 
на нашата планета преди 56-34 милиона го-
дини, съобщава френското списание „Science 
et avenir” (“Наука и бъдеще”).

През еоцена климатът на Земята е бил значи-
телно по-влажен от днешния, по-специално 
- в тропиците. Благодарение на изследвани-
те фосилизирани зъби от изкопаеми морски 
крави, учени от университета на Уайоминг 
открили индикации, свързани с влажността 
през онази толкова далечна епоха.

Учените заключили, че навремето изотопите 
на кислорода в морската вода в тропиците са 
били по-малко, отколкото - в морската вода в 

полярните райони. Измерването на валежи-
те през еоцена позволило парниковите газо-
ве в полярните райони да бъдат свързани с 
по-активен и по-бърз кръговрат на водата. 
Климатът през еоцена е бил изключително 
горещ - концентрацията на парникови газо-
ве е била до 5 пъти по-голяма, в сравнение с 
днешната.

ЗЕМЯ

Фосилизирани зъби на морски 
крави пазят спомени за климата 
в дълбините на древността 
http://www.sciencesetavenir.fr
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Учените са разкрили, че фосилизи-
рани мекотели на възраст от около 
3,5 милиона години притежават 
улики, чрез които може да се пред-

скаже глобалното изменение на климата в 
бъдеще. Геолози от Калифорнийския уни-
верситет в Лос Анджелис могат да изградят 
картината на климата в древността, но – и да 
предвидят дългосрочните ефекти на сегаш-
ните нива на въглеродния диоксид в земната 
атмосфера. 

Две нови техники в областта на геохимия-
та са били използвани при определянето на 
температурата, при която са се образували 
черупките на мекотелите. Лятната темпера-
тура на Арктика в началото на епохата пли-
оцен (преди ок. 3 500 000-4 000 000 г.) може да 
се е движела между 18-28 градуса по Целзий.  

Древните вкаменелости, добити в дълбини-
те на Северния полярен кръг, са живели в 
среда, в която полярната ледена шапка се е 
разтопявала напълно през летните месеци. 
  
„Нашите данни от началото на плиоце-
на, когато нивата на въглеродния диоксид  
(CO2) са били близки до модерните му нива 
в продължение на хиляди години, може да 
покажат колко топло би станало на нашата 
планета, ако нивото на въглеродния диоксид 
са се стабилизирали на текущата стойност от 
400 части на един милион.“, според Арадна 
Трипати, професор по земни и космически 
науки от Департамента по атмосферни и 

океански науки в Калифорнийския универ-
ситет.  
  
Резултатите от това проучване подкрепят 
климатичните модели, според които през 
лятото океанският и морският лед може да 
бъде елиминиран през следващите 50-100 
години, което ще има трайни последици за 
климата на Земята.  
  
Според Междуправителствения комитет по 
изменение на климата, началото на плиоце-
на е определено като най-добрия геоложки 
аналог за изменението на климата през XXI 
век и след това. Учените се надяват да из-
ползват данните за климата от началото на 
плиоцена като база за сравнение при изпит-
ването на модели на бъдещите промени в 
климата.  
  
Изследването е проведено върху фосили на 

Фосилите могат да предсказват 
климата  
http://www.hindustantimes.com

ЗЕМЯ
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мекотели, събрани в северните области на 
Канада, която се намира в рамките на Север-
ния полярен кръг – езерото Бийвър, остров 
Елесмер и др. 

Учените изследвали, освен фосилизирани 
мекотели, също – и фосилизирани боброви 
зъби. Езерото Бийвър е истинска съкровищ-
ница от вкаменени растения и животни, ко-
ито остават забележително добре запазени, 
обвити в торф и лед. 
  
Древните температури се определят като се 
анализира съставът на проби от сондажи на 
ледената покривка на Гренландия и Антарк-
тика. Ледените ядра са забележителен архив 
на  изменението на климата в миналото. Те 
може да ни дадат прозрение за начина, по 
който полюсите са повлияли на климатич-
ните промени и на последните нива на пар-
никовите газове. Събраните данни са за по-
следните 800 000 години, период, през който 

нивото на въглеродния диоксид никога не са 
били над 300 части на един милион. 

„За да се разберат промените в околната сре-
да за по-ранни епохи, когато нивата на въ-
глероден диоксид са близо до 400 части на 
един милион, ние трябва да разчитаме на 
други архиви.“, заявява проф. Трипати.
  
Чрез измерване на изотопното съдържание 
на кислорода във фосилизирани мекотели 
и растения е възможно да бъдат направени 
климатични реконструкции, милиони годи-
ни назад във времето, без да е необходимо да 
се взимат проби от леда. 

Арадна Трипати и колегите й са първенци в 
използването на нов метод за измерване на 
температурата чрез измерване на калциевия 
карбонат, намерен във фосилизираните че-
рупки на мекотелите. 

ЗЕМЯ
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Бомбардировки на „микро-метеори-
ти“ на Земята и Марс преди 4 мили-
арда години може да са причинили 
драстично охлаждане на климата 

на двете планети, според статия в списание 
Geochimica et Cosmochimica Acta. 

Учени от Кралския колеж в Лондон изслед-
вали  късния период на тежки бомбардиров-
ки (Late Heavy Bombardment - LHB) в начал-
ната история на Слънчевата система, когато 
метеоритни „душове” в течение на около 
100 милиона година падали на Земята и на 
Марс. Това бомбардиране е причина за на-
личието на серен диоксид (СО2) в горната 
част на атмосферата на двете планети. 

Mикро-метеоритите произхождат от скалист 
астероиден пояс, намиращ се в простран-
ството между планетите Марс и Юпитер. 
Тези космически скали, които са с размерите 
на захарни кристалчета или на хлебни трохи, 
са привлечени от гравитацията на Земята и 

Марс. Тъй като те влизат горната атмосфера 
на планетите, се загряват до температура от 
около 1000 градуса по Целзий, като от тях се 
освобождават газове, включително - и серен 
диоксид. Серният диоксид в атмосферата е 
в аерозолна форма, състояща се от твърди и 
течни частици, които отклонят слънчевата 
светлина далеч от повърхността, като под-
държат планетите хладни. 

Авторите на новото изследване са изчисли-
ли, че микро-метеоритите, са доставили по 
20 милиона тона серен диоксид всяка година 
в горните слоеве на атмосферата на Земята 
по време на LHB. Екипът смята, че на Марс 
тези микро-метеорити за същото време дос-
тавят до половин милион тона серен диок-
сид.  

Далеч по-малка част от енергията на Слън-
цето достига Земята и Марс през последните 
4 милиарда години. А такъв голям приток 
на серен диоксид в атмосферата на ранна-

АСТРОНОМИЯ

Микро-Метеорити с голеМината на за-
харни кристалчета са въздействали 
върху клиМата на зеМята и на Марс в 
ранната иМ история 

http://www.sciencedaily.com/
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та Земя е имал същия охлаждащ ефект вър-
ху климата й както изригването на вулкана 
на връх Пинатубо през 1991 г. От 1991 г. на-
сам вулканът Пинатубо, изригвайки, пуска 
в атмосферата над 17 милиона тона газове, 
включително - серен диоксид, като по тази 
причина 10% по-малко слънчева светлина 
достига Земята и планетата се охлажда с по-
ловин градус по Целзий. 

Учените твърдят, че последиците за окол-
ната среда от наличието на серен диоксид в 
земната атмосфера биха могли да бъдат ка-
тастрофални. По онова време енергията на 
Слънцето е била с 30% по-слаба, отколкото 
е днес, което означава, че по-малко слънче-
ва енергия е достигала земната повърхност. 

Екипът смята, че по-слабото Слънце и по-
вишаването на нивата на серен диоксид, 
донесен от микро-метеоритите, паднали на 
Земята, са създали условия за възникване на 
живота на планетата. 

Един от учените споделя, че тези миниатюр-
ни метеорити са спомогнали за изграждане-
то на скални планети като Земята и Марс. 
Това изследване е продължение на предиш-
ната работа на научния екип, който е открил 
още, че метеоритите не са източник на днеш-
ния метан в атмосферата на Марс, както – и, 
че метеоритите са доставили важни газове 
на Земята по време на ранната й планетарна 
история, като постепенно са я направили по-
обитаема. 

АСТРОНОМИЯ

Марс
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АСТРОНОМИЯ

На 17-ти април горското стопанство в щата Тексас провеждат активна борба срещу пожара 
застрашаващ обсерваторията МакДоналд. (Frank Cianciolo/McDonald Observatory)
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Мисията на „Кеплер” (НАСА) е да 
търси земеподобни планети в дру-
ги слънчеви системи. Търсенето на 

други планети от земен тим вече не е запа-
зена територия само за професионалните 
астрономи. 

Хиляди любители изпращат данни от кос-
мически кораб на НАСА „Кеплер“, който 
досега е открил 1235 потенциални чужди 
светове. Към средата на месец април 2011 г. 
астрономи - аматьори са набелязали 50 кан-
дидат планети, които софтуерът на мисията 

може да е пропуснал, според статия в списа-
ние „Time”. 

Това е част от проекта Planethunters (търсачи 
на плаети) - http://www.planethunters.org/ , 
който  координира внимателно получените 
планини от данни.  

„Това наистина е мъдростта на тълпата!“, за-
явява ръководителят на проекта Мег Швамб 
от университета Йейл (намиращ се в Ню 
Хейвън, щата Кънектикът, САЩ). 

АСТРОНОМИЯ

любители на астроноМията ще 
поМагат на астроноМите в тър-
сенето на извънзеМни планети 
(екзопланети) http://www.space.com
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Телескопът „Кеплер” открива екзопланети 
чрез търсене на малки, издайнически спадо-
ве в яркостта на звездата, настъпващи, кога-
то една планета транзитира - или преминава 
пред нея -  от гледната точка на Земята. 
Преди появата на този телескоп астрономи-
те са открили около 500 планети обикалящи 
около  далечни звезди. С помощта на „Кеп-
лер” са добавени нови 1235 планети - „кан-
дидатки“ в този списък. Изследователите са 
изчислили, че най-малко 80% от тези светове 
ще се окажат обитаеми. 

„Кеплер” изследва парче от небето, което 
съдържа около 150 000 звезди, и търси малки 
спадове на светлината, излъчвана от тях, ко-
ято може да показва транзитираща екзопла-
нета. Телескопът открива тези аномалии в 
звездната светимост с помощта на сложен 
софтуер. 

Но някои планети биха могли да останат не-
забелязани. Тогава на помощ идват гражда-
ните, които участват в проекта Planethunters. 

Посетителите на сайта се нуждаят от ми-
нимално обучение - само едно просто обяс-
нение на това, което трябва да се търси (по 
принцип, серия от редовни спадове в яр-
костта на звездата във времето). След това те 

могат да започнат преглеждане на тонове на 
данни, получени от „Кеплер”, с възможност 
за намиране на неустановена чужда планета. 

В рамките на няколко месеца около 22 000 
посетители на сайта Planethunters.org са 
намерили около 50 потенциално обитаеми 
екзопланети. Тези нови кандидатури се из-
пращат в централата на „Кеплер”, в изсле-
дователския център Еймс на НАСА в Мофет 
Фийлд, Калифорния, за продължаване на 
разследването. 

Идеята Planethunters.org е подобна на тази 
на проекта „Галактическа зоологическа гра-
дина”, която привлича любители, които 
оказват помощ за направата на нов каталог 
на галактиките - http://www.galaxyzoo.org/ 
. Този проект е свързан с телескопа „Хъбъл”.
Учените са изненадани от резултатността на 
търсенето на екзопанети от страна на люби-
телите. Те се надяват някои от младите лю-
бители на астрономията да станат професи-
онални астрономи.  

Страхотно е децата и младежите да изпитват 
вълнението от факта, че са открили нещо, 
което все още никой друг не е забелязал и не 
е виждал. 

АСТРОНОМИЯ

Kepler-10b - първата открита скалиста планета от “Кеплер”
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В средата на миналия месец изпълни-
телят, отговорен за поддръжката на 
космическите совалки на НАСА, съ-
общи, че ще трябва да съкрати поч-

ти 50% от служителите си – около 2800 свои 
работници - след като приключи програма-
та през тази година. 

Тези съкращения вече са били очаквани, в 
резултат на задаващият се край на програ-
мата на НАСА, според която предстоят само 
още две редовни мисии, преди космически-
ят кораб да бъде „пенсиониран”. Предстои 
совалката „Индевър” да полети за последно 
на 16 май, а „Атлантида” - на 28 юни. 

Изпълнителят, United Space Alliance, пла-
нира да намали работната си сила през ля-
тото на тази година - след последната дата. 
Правителството на САЩ очаква освобожда-
ването на между 2600 до 2800 от общо 5600 
работниците и служители към края на юли и 
началото на август, поради приключването 
на задачите, свързани с програмата за кос-
мически полети.  

 По-голямата част от работата на служители-
те на компанията се извършва във Флорида, 
в или в близост до космическия център Кене-
ди на НАСА в Кейп Канаверал, но отделни 
поделения на фирмата работят и в  Тексас 
и Алабама, в близост до други центрове на 
НАСА. Съкращенията ще засегнат всички 
споменати обекти.  

„Постиженията на този екип са ненадминати 
в пилотирани космически полети. Ще бъде 

трудно да се каже сбогом на тези изключи-
телно талантливи и отдадени съотборници, 
и ние сме решени да направим този преход 
възможно най-лек за тях.“ заявява Вирджи-
ния Барнс, президент и главен изпълните-
лен директор.

НАСА планира да пенсионира своите кос-
мически совалки още през 2004 г. Решение-
то да се пенсионират наличните космически 
совалки е направено от администрацията на 
президента Джордж У. Буш след бедствието, 
застигнало совалката „Колумбия” през 2003 
г.  

След края на програмата за космически со-
валки, НАСА планира да се съсредоточи 
върху разработването на по-мощна раке-
та-носител, способна да лети до планетата 
Марс и до астероиди.  

Въпреки, че задаващата пенсиониране со-
валката е почти сигурно, от НАСА дават 
заявки, че все още е в играта, независимо от 
това какво се случва със совалките. 

АСТРОНОМИЯ

изпълнителният директор на кос-
Мическата совалка на наса обяви, 
че ще съкрати 2800 свои работници

http://www.space.com
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„Междупланетен космически кораб за по-
лет до Марс би могъл да бъде създаден не 
по-рано от  2025-та година, а първият полет 
до червената планета би бил възможен едва 
след 2035-та година. При съществуваща-
та техника смятам, че само тези срокове са 
възможни.“, заявява ръководителят на Фе-
дералната космическа агенция (Роскосмос) 
Анатолий Перминов.
„Възможността за полет до Марс трябва да 
бъде комбинирана с изграждането на косми-
чески кораб с нов двигател с ядрен реактор, 
което би направило възможно достигането 
на планетата за един месец. Абсурд е сега 
да се лети с корабите и двигателите, с кои-
то разполагаме.“, е споделил Перминов пред 
руския Парламент, изтъквайки факта, че с 
наличната техника пътуването до Марс би 
било с продължителност от година и поло-
вина.
Той казва, че задвижващ агрегат, който ще 
служи за промяна на скоростта на космиче-
ските  кораби, е възможно да бъде построен 
до 2019-та година и добавя, че бъдещият по-
лет би могъл да бъде организиран единстве-
но на международно равнище.
Предстои Роскосмос и НАСА да обсъдят раз-
работването на космически кораб, задвиж-
ван с ядрено гориво.

АСТРОНОМИЯ

полет до планетата Марс би 
бил възМожен след 2035-та 
година чети

http://www.thehindu.com/
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Учените вярват, че малки частици кос-
мически прах могат да бъдат разглеж-
дани като дневници на през пътешест-

вията им през ранната слънчева система.
Малки зрънца космически прах предоставят 
възможност на учените да погледнат към 
ранното детство на първичната Слънчевата 
система, преди Земята да бъде родена. 

Частиците, наречени калций-алуминиеви 
или КА, са открити в метеорити. Учените 
вярват, че тези 4,57 милиарда-годишни час-
тици са регистрирали своя маршрут и са си 
водили „дневник на пътуването”. 

Откритието насочва вниманието на учени-
те върху процесите, които са създали про-
топланетарния диск от материя около ран-
ното Слънце. 

Учените изследвали парченце с големината 
на грахово зърно, взето от метеорита Али-
енде - най-големият въглероден хондрит, 
попаднал на Земята. Предполага се, че ме-
теоритът е бил с размерите на автомобил, 
раздробил се на стотици парчета, когато е 
попаднал в атмосферата през 1969 г., в Чи-
хуахуа, Мексико. 

АСТРОНОМИЯ
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След кръстосано секциониране, изследова-
телите са установили различни слоеве мине-
рали, образували се по ръба на ядрото, като 
слоевете на лука. Учените използвали йонен 
спектрометър на масата (NanoSIMS), за да 
изследват изотопи на  кислород от слоевете 
от вътрешността на парченцето с резолюция 
от само два микрона. 

Тъй като относителното изобилие на кисло-
родни изотопи променя протопланетарния 
диск, научният екип определил точното вре-
ме, когато се е формирал минералът. Уче-
ните са открили вероятно проби от конден-
зиран молекулен газ в твърдо състояние в 
среда, богата на кислород-16, каквато е била 
и тази около Слънцето. По-късно бедната 
на кислород околна среда, загубила кисло-
род-16, вероятно - изхвърлен от равнината 
на Слънчевата система, преди да попадне в 
астероидния пояс, формиращ планетата. 
Звездният прах предоставя първото доказа-
телство за прехвърляне на елементи от въ-

трешната страна към външната страна на 
слънчевата система.

Екипът бил изненадан да установи, че в 
крайна сметка се е върнал обратно към въ-
трешната част на Слънчевата система. Но 
резултатите съответстват с някои теории за 
ранната протопланетарна мъглявина - Мо-
делът на Шу и Теорията за т. нар. X-вятър 
(или Хикс вятър/Хикс-модел).

Според тези теории, магнитните полета на 
Слънцето разпръснали газ и космически 
прах в протопланетарния диск и изхвърлили 
зрънцата звезден прах. Веднъж изхвърлени, 
зрънцата паднали като дъжд във външна-
та страна на слънчевата система и в крайна 
сметка се включили в състава на астероиди и 
планети. 

Според научния екип, изследването е отне-
ло десетилетия на космохимиците и на ас-
трофизиците. 
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Римляните докрай смятали тази вой-
на за унизителна - това все пак били 
роби, дръзнали да се вдигнат срещу 
империята. Победата срещу роби не 

носела слава и се считала за срамна, а побе-
дителят никога нямало да бъде удостоен с 
триумф. 

От този период сведенията са откъслечни и 
лаконични. По-късните автори дават по-под-
робни сведения за предводителя на въстани-
ето - Спартак. Така и не е ясно обаче дали е 
бил от благородно потекло. Знае се че е бил 
от племето на медите, обитавали поречието 
на Места. Медите и дентелетите нееднократ-
но опустошавали провинция Македония. По 
времето на първата Митридатова война /88-
84 г. пр. н. е./ застанали на страната на този 
владетел и подкрепилите нахлулите в Гър-
ция и Македония понтийски пълчища. Дик-
таторът Сула се разправил с пълководците 

на Митридат в две епични битки при Атина 
и Орхомен и очистил полуострова от врага. 
През зимата на 86 - 85 г. пр. н. е. той пред-
приел наказателен поход срещу съюзници-
те на Митридат - медите. Тогава се счита, че 
Спартак попаднал в плен. За него се знае, че 
първоначално бил римски съюзник, после се 
отметнал и ги предал. След като римляни-
те го хванали по законите е трябвало да го 
екзекутират. Въпреки това му бил пощаден 
животът и той станал гладиатор. 

В Капуа Спартак минал през школата на 
Лентул Батиат. И една нощ през 74 г. пр. н. е. 
убедил съкилийниците си да избягат. Въста-
нието и бягството били успешни - гладиато-
рите се укрили на планината Везувий. Учуд-
ващо е как Спартак е успял да сплоти хора от 
различни етноси, говорещи различни езици, 
имащи различни убеждения и религиозни 
възгледи и да ги обучи да се сражават по 
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Владимир Попов римски образец. И това в напълно враждеб-
на обстановка, което говори, че е бил силна 
личност с невероятен пълководчески и орга-
низаторски талант. 

Властите в Капуа не се отнесли с подобава-
що внимание и към бунта на гладиаторите и 
подценили ситуацията. Но робите от окол-
ността започнали да бягат от господарите 
си и да се присъединяват към въстаниците. 
Най-накрая, когато грабежите и палежите на 
латифундии зачестили бил изпратен един 
недоукомплектован легион от новобранци, 
начело с пропретора /бивш претор/ Клав-
дий Глабър. Глабър очаквал шайката да се 
разпръсне само като види знаците на под-
разделенията. Но Спартак и съмишленици-
те му се укрили на един непристъпен хълм. 
Глабър се ограничил с блокада на подстъ-
пите. Пред риска да останат без провизии, 
гладиаторите изплели стълби от лози и една 
безлунна нощ се спуснали и изненадали ле-
гионерите, докато спали. Спасили се около 
стотина човека, заедно с пропретора, а бун-

товниците завладели знамената и оръжията 
на победените. Самочувствието, което при-
добили от победата ги подтикнала да слязат 
в равнината и да започнат открита война 
срещу Рим. Вестта за поражението на Глабър 
увеличила притока на доброволци в лагера 
на Спартак. След 2 месеца последователите 
му наброявали вече 10 000 души, които той 
разделил в два легиона - организирани и ко-
мандвани по римски образец. 

В Рим отново подценили ситуацията и на-
бързо сформирали три легиона от ветерани 
и гарнизонни части. В това време профе-
сионалните войски били заети - Помпей се 
сражавал със Серторий - отцепил се от импе-
рията популар, създал собствен режим в Ис-
пания. Марк Лукул бил на поход в Тракия и 
превземал един по един гръцките колонии 
по черноморското крайбрежие, а брат му - 
Луций Лукул гонел стария римски неприя-
тел Митридат VI Eвпатор из Мала Азия, та 
чак до Армения... 
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За командир на тези недообучени легиони 
бил назначен Публий Вариний - военачал-
ник с голям опит но и с много предразсъдъ-
ци и тромав маниер на действие. Спартак 
предприел светкавични атаки и контраата-
ки и съумял да нанесе доста загуби на про-
тивника. След като Вариний не успял да 
го блокира римската армия отстъпила към 
Рим, а Спартак се прехвърлил в Южна Ита-
лия, където осигурил провизии за съмишле-
ниците си, както и нови попълнения откъм 
човешки ресурси. Започнало и активно обу-
чение на бунтовниците за водене на бойни 

действия, а също били изградени и рабо-
тилници, в които се ковяло оръжие. В Южна 
Италия били формирани още три бунтов-
нически легиона, съставени от роби и за-
бягнали провинциалисти. Когато Вариний 
възобновил бойните действия, гладиаторите 
били отпочинали и добре подготвени. Пре-
торът претърпял съкрушително поражение. 
След тази победа гладиаторите фактически 
станали господари на полуострова. Според 
източниците армията на Спартак по това 
време достигнала до 70 000 души. Робската 
армия била въоръжена по римски образец 
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- със свои знамена, команден състав и т. н. 
Спартак бил обявен за претор и награден с 
императорско звание. 

В Рим избухнали дрязги между оптиматите 
и популарите, а градът бил изправен пред 
зърнена криза. За да спре притока на избя-
гали роби към армията на Спартак, Сенатът 
издал декрет в който обещавал на всички бо-
еспособни роби свобода, ако не се присъеди-
нят към въстаниците. Мнозина роби предпо-
чели сигурната свобода пред съмнителните 
перспективи от една война и така Спартак 
бил лишен от попълненията на които раз-
читал. Може би затова приел решение да 
напусне Италия, а не да чака непобедимите 
римски армии да се завърнат на полуостро-
ва и да го унищожат. Повечето роби обаче 
били отраснали в Италия и не искали да на-
пускат полуострова. Галът Крикс пък решил 
да води лична война срещу Рим и се отцепил 
със 20 000 свои съмишленика от армията на 
Спартак. В това време в Рим била сформи-
рана консулска армия под командването на 
консулите Луций Хелий и Гней Лентул. За 
пръв път гладиаторите щели да се срещнат с 
добре обучени войници. Римляните унищо-
жили отцепилия се отряд на Крикс. Спартак 
започнал отстъпление към Алпите, а консу-
лите го следвали по петите, решени да го об-
кръжат по горното поречие на река По. За да 
избегне съединяване на силите им Спартак 
нападнал и разгромил първо отряда на Лен-
тул, а след това с изненадваща атака смазал и 
армията на Гелий. В памет на Крикс Спартак 
заставил 300 благородни римляни да се бият 
като гладиатори. 

В това време проконсулът на Цисалпийска 
Галия Kaсий Лонгин мобилизирал четири 
галски легиона и преградил с тях подстъ-
пите към Алпите. При град Мутина глади-
аторите след кръвопролитна битка отново 
победили. Пътят към Алпите бил свободен, 
но победите над регулярните армии така оп-
иянили бунтовниците, че те решили да ос-
танат в Италия и да водят борба до край. По 
този начин най-големите победи на Спартак 

се превърнали в причина за по-нататъшното 
му поражение.

И така Спартак поел обратно на юг, но не 
нападнал Рим, а решил да се прехвърли 
в Сицилия - където робските въстания не 
преставали и където можел да намери под-
крепа за каузата си. 

В това време в Рим бил избран нов претор, 
натоварен да води военните действия срещу 
робите. Това бил младият и фантастично 
богат Марк Лициний Крас. Тъй като няма-
ло особено много претенденти за този пост, 
Крас бил избран единодушно. Той добре 
осъзнавал, че войната няма да му донесе бо-
гатство, почести и право на триумф, но тя 
щяла да го направи по-влиятелен. За да ус-
пее един политик в Рим, е необходимо той 
да има военни победи и слава. Помпей бил 
велик пълководец и Крас искал да стане та-
къв, пък и всички робовладелци в Италия 
щели да го почитат, когато смаже въстани-
ето. И така, Крас със собствени средства и 
давайки щедри парични възнаграждения 
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набрал шест легиона от ветерани и опитни 
войници. След подбора Крас потеглил към 
Южна Италия, по следите на Спартак. По 
пътя срещнал остатъците от консулската ар-
мия, която прикривала подстъпите към Рим. 
Войниците й били деморализирани и обез-
верени. Крас решил да даде урок на своите 
войници. Дал на трите оредели консулски 
легиона за командващ некадърния Мумий, 
като го посъветвал да атакува и унищожи ро-
бите. Мумий нападнал армията на Спартак, 
която наброявала около 120 000 души. След 
три дни самоубийствени атаки оцелелите 
3000 легионера се разбягали. Крас получил 
необходимия му повод. Той строил остатъ-
ците от армията и наредил те да минат през 
срамния обред децимация /по жребий бил 
екзекутиран всеки десети легионер, неза-
висимо дали бил показал геройство или бя-
гал/. Мъртвият поръчителствал за живите 
си съратници. Миналите през децимация ле-
гионери никога не ще помислят за бягство, 
тъй като за живота им са платили с кръвта 
си техни другари. Така се раждала желяз-
ната дисциплина, която правела легионите 
непобедима. За разлика от повечето римски 
пълководци Крас не бил особено словоохот-
лив. Купищата обезглавени трупове били 
по-красноречиви от най-великия оратор. 

През 71 г. пр. н.е. Крас започнал маневрена 
война срещу бунтовническата армия - спе-
циални малки отряди от кавалеристи и ве-
терани постоянно атакували робите, уни-
щожавали фуража и припасите им. Част от 
робите се поддала на провокацията и напад-
нала легионите на Крас, но била обкръжена 
и избита. Спартак отстъпил към Брутийския 
полуостров и влязъл в съглашение с кили-
кийските пирати, които му обещали да пре-
доставят кораби, които да прехвърлят роби-
те в Сицилия. В уречения час, обаче, когато 
въстаниците достигнали пролива, пиратите 
не се появили. Възможно е пиратите, които 
били съюзници на Митридат да са действа-
ли по негово внушение - робите трябвало 
да останат на полуострова, което да доведе 
до отзоваването на войските от Мала Азия и 

така Митридат да получи така необходимо-
то му време за отбрана. Възможно е и Крас, 
който разполагал с неизчерпаеми средства 
да е подкупил пиратите. Спартак се опитал 
да строи салове, но бързото течение възпре-
пятствало това начинание, а около 7 000 гла-
диатори се издавили. В това време се полу-
чило известието, че армиите на Помпей и 
Лукул са отзовани от Испания и Мала Азия 
и ще дебаркират до дни.

На гладиаторите им оставал изходът да се 
върнат обратно, да смажат Крас и да си отво-
рят път към Алпите. 

На връщане обаче пътят на робската ар-
мия бил преграден от укрепления и насипи 
с дължина 50 км., проточили се през целия 
Брутийски полуостров. Така армията на ро-
бите била отрязана и обречена на гладна 
смърт. Избухнали епидемии и броят на боес-
пособните въстаници се топял. Единствени-
ят изход бил отчаяният щурм. В една мрачна 
нощ робите атакували укрепленията. Крас 
се изтеглил с армията си, оставяйки отделни 
подразделения да отбраняват укрепленията, 
нанасяйки огромни загуби на атакуващите. 
На сутринта гладиаторите запълнили ро-
вовете и пробили блокадата, но римляните 
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вече били отстъпили. В това време Луций 
Лукул дебаркирал в Южна Италия с леги-
оните си, а Помпей вече бил в Капуа. Пъ-
тят на Спартак бил отрязан. От армията 
му се отцепили частите на Каст и Ганик 
- разбунтували се провинциали, които не 
искали да напускат полуострова. Крас об-
кръжил отцепниците и ги разбил. Пътят 
на Спартак бил преграден. Положението 
му било безнадеждно - армията му се сма-
лила до 30 000 души и не могла да проти-
востои на трите елитни армии. Оставал 
бой до смърт. 

Спартак разбил лагер до река Силар. Мал-
ко преди залез слънце Крас ги нападнал. 
Той не могъл да допусне победата да му 
бъде отнета от Помпей или Лукул. Битката 

била ожесточена. Целта на гладиаторите 
била да убият колкото може повече рим-
ляни, а на последните пък Крас обещал 
големи парични награди. Двамата пълко-
водци лично водели войските си. Повече-
то гладиатори били избити, а малцината 
избягали били хванати след няколко дена 
от легионите на Помпей. Трупът на Спар-
так така и не бил намерен. 

Крас постигнал своята цел. Той разгромил 
робите без помощта на другите пълковод-
ци и за да потвърди това, наредил плене-
ните 6 000 гладиатора да бъдат разпънати 
на кръст по пътя от Капуа до Рим. Така той 
демонстрирал пред света мощта и неумо-
лимостта на империята!
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Психолози от университета в Оу-
кланд са публикували две свои 
големи проучвания за многообра-
зието на езиците в света в списа-

нията  “Science” и “Nature”. 
Първото проучване, публикувано в сп. 
“Science” от д-р Куентин Аткинсън, дава 
силни доказателства за Африка като родно 
място на човешкия език. 

Анализът на езици от цял свят показва, че, 
подобно на гените ни, човешката реч също 
произхожда от Субсахарска Африка. Аткин-
сън изучава фонемите - отделни части от 
звукове, които отличават думите, използва-
ни в 504 човешки езика днес и е установил, 
че броят на фонемите е най-голям в Африка 
и намалява с увеличаване на разстоянието от 
Африка. 

Най-малко фонеми има в Южна Америка 
и на тропическите острови в Тихия океан. 
Този факт се вписва в модела, в който малки 
популации на ръба на своето разширяване 
постепенно губят разнообразие. Д-р Аткин-
сън отбелязва, че този модел на фонемите, 
използвани по целия свят, е огледален образ 
на модела на човешкото генетично разноо-
бразие, което също е намаляло, след като хо-
рата са започнали да разширяват жизненото 
си пространство и са напуснали Африка, за 
да колонизират други континенти.  

Като цяло, части от земното кълбо, които 
са били колонизирани последно, включват 

малко фонеми в местните езици. А в обла-
стите, които са били домакини на съвремен-
ния човек от хилядолетия (особено - на юг от 
пустинята Сахара) все още се използват най-
много фонеми. 

Този спад на употребата на фонеми не може 
да се обясни с демографски промени или с  
други местни фактори. 
Второто изследване, публикувано в сп. 
„Nature” от учените от университета в Оук-
ланд проф.  Ръсел Грей и д-р Саймън Грийн-
хил и техните колеги Майкъл Дън и Стивън 
Левинсън от Института по психолингвисти-
ка „Макс Планк“ в Холандия оспорва идея-
та, че човешкият мозък произвежда универ-
сални правила за езика. 
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човешкият език е възникнал 
в африка, показва научен 
анализ

http://www.sciencedaily.com
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„Разнообразието от езици в света е невероят-
но. От около 7000 езика, говорени днес, ня-
кои имат едва една дузина контрастни зву-
кове, други разполагат с над 100 звука. Едни 
езици използват само прости думи, а други 
разполагат със сложни схеми на словообра-
зуване. В едни езици глаголът се слага в на-
чалото на изречението, в други – в средата 
на изречението, а в трети - в края на изрече-
нието.”, обяснява проф. Грей

Използвайки изчислителни методи, заим-
ствани от еволюционната биология, Грей и 
другите учени от неговия екип анализират 
глобалните модели на развитие на думите. 
Вместо универсален модел, те са установили, 
че всяко езиково семейство има свое собстве-
но еволюционно развитие.  

ИСТОРИЯ
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Въпреки че сградите на маите са били 
относително далеч от вулканите, в 
земите им системно е падала вулка-
нична пепел, разкрива ново проуч-

ване, окачествено като „забележително“. То 
хвърля светлина по въпроса как древните 
маянски градове са могли да просперират 
при относително бедната почва, с която ин-
дианците са разполагали за изхранване, съ-
общава статия в „Нешънъл джиографик“.
Империята на маите се е простирала от 
Южно Мексико през Гватемала до северните 
части на Хондурас и е процъфтявала между 

250 и 900 г. След това е западнала. 

Наскоро специалисти са открили бежов гли-
нест минерал в каналите на Тикал в Гвате-
мала, където в миналото е бил най-големи-
ят град в южните равнинни земи на маите. 
Този минерал, който е вид смектит, се обра-
зува само след падане на вулканична пепел. 

Чрез химичен анализ учените са установи-
ли, че смектитът от Тикал не се дължи на 
прах, донесена от Африка от въздушните 
течения, както те очаквали, а произлиза от 
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вероятно една от тайните на 
Маите е свързана с дейността 
на вулканите

http://news.nationalgeographic.com
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вулканите на територията на съвременните 
държави Салвадор, Гватемала, Хондурас и 
Мексико. Според ръководителя на екипа - 
Кен Танкърсли, антрополог от университета 
в Синсинати - минералите говорят за серия 
от вулканични събития в миналото. 

Известно е, че индианските градове, разпо-
ложени близо до вулканите, са били зася-
гани от изригванията. Например - града на 
маите Чалчуапа в Ел Салвадор. Той е бил из-
горен до основи при изригването на близкия 
вулкан Илопанго през VI в. Сега се оказва, че 
теченията са разнасяли прахта и към някои 
от много далечните градове на маите. Спо-
ред учените образците от вулканична прах 
в Тикал са се формирали в дълъг период - от 
340 г. пр. Р. Хр. до 990 г. сл. Р. Хр. Няма на-
чин да се установи броят на изригванията, 
честотата им или кой вид прах от кой вулкан 
идва. Последното регистрирано падане на 
вулканична прах в Тикал е било през 1960 г. 

Новото откритие се смята за много важно, 
защото обяснява тайната на равнинните 
градове на маите. Проблемът е, че почва-
та около тях е била много неплодородна и 
капризна, защото е на основата на варовик 
и не е подходяща за изхранването на мно-
го хора. Въпреки това обаче, там са живели 
между 160 и 230 души на квадратна миля, ко-
ето е много по-голяма гъстота на население-
то, отколкото би могло да се очаква при тези 
бедни почви. 

Ако в равнинните градове на маите нивите 
са били засипвани с вулканична прах на ня-
колко години, или дори - на няколко десети-
летия, почвата там е била периодично обога-
тявана. Прахта подобрява плодородието на 
почвата, като увеличава нейната водопро-
пускливост и шупливост. Така подобрява 
способността й да задържа водата. Вулканич-
ната пепел е и източник на полезни за расте-
нията елементи като желязо и магнезий. 

Дори тънък пласт от вулканична пепел, на-

пример - няколко сантиметра, може да уси-
ли почвеното плодородие за дълго време. Тя 
има и допълнителния ефект, че задушава 
някои насекоми, вредни за растенията. Нега-
тивният ефект от падането на вулканичната 
прах е съпроводено с по-чести киселинни 
дъждове, които вредят на реколтата. 

Като цяло, вулканите са били неотдели-
ма част от живота на древните маи. Някои 
храмове в планинските им градове имити-
рат вида на свещени вулкани. Храмовете на 
маите са имали изходи на върха, където са 
горели тамян и чрез дима са изпращали съ-
общения на божествата и предците си. Все 
още не е изяснено дали храмовете в Тикал и 
други равнинни градове са плод на същото 
вдъхновение. 

Вулканите пасват добре на светогледа на ма-
ите, който се състои от феномени, разглеж-
дани като рискове и благоприятни възмож-
ности. Човек е трябвало да умее да балансира 
между двете. Димящото вулканично гърло 
не е разглеждано само като проклятие, защо-
то човек може и да извлече полза от него - 
като плодородието, например. 

Маите са смятали, че могат да забавят или 
да предотвратяват изригванията, като са 
изпълняват кървави ритуали, чрез които са 
„хранели” духовете на предците си и своите 
божества, които контролират дейността на 
вулканите. В тяхната религия човекът не е 
безпомощен; напротив – той стои в основата 
нещата. 
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Събитието, проведено в София на 
1 май 1945 г., е доста любопитно. 
По същество става дума за Първо-
майска манифестация, но е наре-
чено „парад”. Някои от „масов-

ките” сочат за ликвидирането на фашизма в 
Европа, но Германия ще подпише капитула-
ция едва седмица по-късно. Нашият „парад” 
май е най-ранен в това отношение. Инте-
ресна е първата снимка, където българското 
знаме е обърнато обратно, което се прави 
по-време на война. На друга снимка войник 
държи плакат с лозунг: „1 май под знака на 
Победата, Труда, Единството”.

Официалната трибуна е пред официалния 
вход на Народното събрание. На нея мяс-
то са заели министър-председателят на то-
гавашното правителство на Отечествения 
фронт Кимон Георгиев, Цола Драгойчева - 
главен секретар на Националния комитет на 
Отечествения фронт, генерал Добри Терпе-
шев - министър и др. 

За отбелязване на този парад са били изда-
дени пощенски картички, носещи мото на 
всяка: „Парада на 1 май - 1945 г.” Издател на 
картичките е „Българско народно дело”, но 
не е ясно това печатница ли е, издателство 
ли, или организация. Тук, под снимките, са 
дадени обясненията за сюжета, които са от-
печатани отзад на картичките. В скоби са да-
дени мои допълнителни обяснения.
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парадът на 1 Май 1945 г. в 
софия
автор: к. гербов

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11414

О.Р.П.С. (Общ работнически професионален съюз).
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Книжна фабрика „Искър”.

Печатари-графици.
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Манифестация против спекулата.

Отделение „Снабдяване” (и отделение „Строежи”).
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Здравен отдел.

Построения кораб от моряците.
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Авиацията Божурище - Враждебна. (Истински самолет от типа 
ДАР, произведен от Държавната аеропланна работилница в 

Божурище.)

Народната опера.
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Жетварки манифестират.

Демонстрация на ръчния земеделски труд.
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Повече жито - здрава О. Ф. власт.

Народни хора.
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Унищожаване фашистките паразити.

Погребението на хитлериста звяр от гробарите.
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Хитлер във ужас наблюдава многохилядния парад (от сграда, 
разрушена от бомбардировките).
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Имам и още една картичка, но не ми се стори 
интересна и не я помествам (деца, облечени 
в различни народни носи, с подобно съдър-
жание са четири от показаните тук снимки). 
Не ми е известно целият комплект за „пара-
да” от колко картички се състои. Но докато 

търсех дали има нещо публикувано в интер-
нет по въпроса, попаднах на картичка, която 
нямам, но тя очевидно е част от комплекта 
и показва трибуната на парада, снимана от-
пред. Можете да видите и прочетете за това 
тук: http://goo.gl/mnwAl

„Народно дело“ е фондация, по вся-
ка вероятност държавна, създадена 
още преди 1944 г. с цел да пропа-
гандира различните събития и дос-
тижения на българската държава и 
съответно каузата на правителства-
та. След  1944 г. минава в разпореж-
дане на новата власт и съответно за-
почва да работи съобразно новите 
пропагандни постулати, а по-късно 
е закрита и дейността й преминава 

към държавата. В „Народно дело“ 
са работили някои от изтъкнатите 
български кинодейци и фотогра-
фи, творили и преди, и след 9-ти 
септември 1944 г.

Що се отнася до Първи май, той 
се празнува в България още преди 
1944 г., така, че отбелязването му 
през 1945 г. не е новост за българи-
те. 
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Трибуната (с Кимон Георгиев, Цола Драгойчева и Добри Търпешев 
- отдясно наляво).
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В тези времена, в които пропаган-
дата на социализма прохожда, а и 
още не се изявява, защото още има 
буржоазни партии и частна соб-
ственост, нови и малко наивни сло-
восъчетания като „парад на народ“ 
и др. подобни са често използвани. 

http://goo.gl/2n6xI

Снимката сигурно е пак на народно 
дело. Лозунгът с работника, вдигнал 

чук, явно също не е нов за България. 
Само че, в буржиазния вариант 
нещата са по-усложнени и на старата 
манифестация работническата ръка на 
лозунга държи френски ключ, вместо 
„комунистически“ чук. 

Никак не е невероятно снимката да е 
също на „Народно дело“. Лозунгите 
по форма малко се отличават от 
последващите комунистически, но 
съдържанието им е патриотично и 
промонархическо.

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 101

За шести път Националният дворец 
на културата организира „Фести-
вал на българското образование“ 
малко след Великденските пости и 

празници. В кратък период от 27 до 30 април 
различни организации и институции успя-
ха да привлекат вниманието на голяма част 
учащи се и занимаващи се с висшия интелект 
жители. По свой индивидуален и уникален 
начин сайтът „Българска Наука“ успя да се 
впише в разнообразието от интересни и по-

лезни информации на изложението. Освен 
възможността да се представи новата книга 
на Чавдар Черников „(Не)обикновените жи-
вотни“, която представя малко известни фа-
кти за животинските видове и неподозирани 
любопитни прояви от техния живот с изклю-
чително живи илюстрации, организаторите 
измислиха и осъществиха още идеи.
В последния ден от Фестивала на образовани-
ето по проект на Петър и Росен Теодосиеви 
се състоя едно поетично-музикално събитие 
тъкмо в следобедната атмосфера на пролет-
ното будителско съзнание на посетителите. 
Специални гости и изпълнители бяха група 
„Гологан“ и не малко известните поети Пе-
тър Чухов и Иван Христов. Освен, че изсви-
риха едни от най-добрите си парчета, те се 
включиха и с личното си творчество. Поетът 
Иван Христов прочете досега непоказвани 
пред публика стихове, свързани с науката и 
техниката, а другият хайку-поет, оповестил 
себе си по оригинален и илюзорно алтруис-
ки начин: „Аз съм не-Иван Христов“, про-
чете стихове от най-новата си стихосбирка 
„Три“. Проектът на „Българска Наука“ има 
за цел да популяризира и насърчи младите 

ПОЕТИЧНО ЧЕТЕНЕ В НДК

ТексТ: АндриАнА спАсовА

ХУМАНИТАРИСТИКА
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пишещи поезия участници и „ученици“ на 
Словото. Техните учители, които са и техни 
„съдници“ в Националния конкурс за по-
езия „Веселин Ханчев“, пожелаха да четат 
и да слушат стиховете на младите. По този 
начин публиката видя една непосредстве-
на и естествена приемственост и едно вза-
имно отношение на удоволствие от самото 

изкуство, но и на критическа рецепция към 
доскоро изявилите се на театралната сцена 
„Алма Алтер“ на Софийския Университет 
„Св. Климент Охридски“. 
Имена като Никола Петров, Андриана Свет-
линова, Димитър Калчев, Ивайло Динев, На-
дежда Московска и Лидия Кирилова се опи-
таха да прочетат малки къстчета от поезията 
си в синхрон с големите вдишвания по време 
на музикалните изпълнения. Не на последно 
място един от важните и скрити, макар и не 
зад кулисите, но зад Мултимедията, е пиарът 
на Литературното четене Милена Бербенко-
ва. Тя визуализираше и създаваше едно син-
тетично изкуство между арт картини, откъси 
от стихове и заиграване с участниците. По-
лучи се определено импровизиран пърфор-

мас, тъй като с умисъл или не, тя беше поста-
вила снимки на участници, които липсваха 
като Калин Петров, лапнал червен залез или 
домат, който служеше като фон по време на 
четенето на Димитр Калчев, известен още 
като Андроид Митко. Андриана Спасова пък 
чете и нейните стихове озвучаваха поезия-
та на вече четения, но с друго лице Калчев. 

Така се получаваше напрекъснато едно зат-
рудняване и по-засилено съсредоточаване 
от страна на публиката, която преди всичко 
беше дошла, за да разбере как днес се пише 
и кой днес иска да пише. Неслучайно воде-
щата тема на тазгодишното, шесто издание 
на Фестивала е „Лицата на образованието“ 
– тъкмо „другото лице“ на науката е лицето 
на самобитното и подземно Аз на поезията. 
Перифразирайки Иван Христов и донапис-
вайки неговата идея, ще си позволя да пре-
потвърдя тясната и немислима връзка между 
точната и рационална наука и отнесената и 
леко дишаща поезия. Привидно те си проти-
воречат, в действително в математиката има 
толкова много музика..

Свирят Иван Христов и Петър Чухов - http://goo.gl/ZVPWl
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В своята книга „Поетика на мита” Еле-
азар Мелетински обръща внимание 
на това, че в началото на ХХ в. ми-

тологията престава да се разбира само като 
средство за удовлетворяване на любознател-
ността на първобитния човек и започва да 
се разглежда като тясно обвързана с обре-
довия живот на племето и свързаното с този 
живот „свещено слово”, което има основна 
прагматична функция – да регулира и под-
държа определен природен и социален ред 
(Мелетински 1995: 7). Това ново разбиране 
на митологията оказва влияние върху худо-
жествените концепции на редица писате-
ли модернисти от началото на ХХ в., които, 
разочаровани от позитивистичния рацио-
нализъм и еволюционизъм, откриват в ар-
хаичните митологични представи изход от 
кризисната културноисторическа ситуация. 
Според Мелетински „стремежът да се излезе 
извън пределите на социалноисторически-
те и пространственовремеви рамки, за да се 
прояви общочовешкото съдържание, е бил 

един от признаците на прехода от реализма 
на ХІХ в. към модернизма, а митологията, по 
силата на своята изконна символичност, се 
оказва удобен език за описание на вечните 
модели на личното и обществено поведение, 
на същностните закони в социалния и при-
роден космос” (Мелетински 1995: 8). Но как-
во точно в архаичната митология привлича 
модернистите? 

Мирча Елиаде (Елиаде 1994: 104) 
акцентира на един изключително важен 
аспект на митологията. Според него 
наличието на мита за „вечното завръщане” 
във всички древни култури „говори за една 
онтология, останала незаразена от идеята 
за времето и за ставането” (к.а. – М. Е.). 
Търсенето точно на тази онтология кара 
част от писателите-модернисти да насочат 
вниманието си към митологията и към най-
древните митологични ядра. Елиаде сочи, 
че примитивният човек, давайки кръгова 
посока на времето, унищожава неговата 
необратимост. Нито едно събитие не е 
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необратимо, никоя промяна не е окончателна. 
Тази кръгова посока на митологичното време 
привлича интелектуалците модернисти. 
Митологичната концепция, че времето 
може да бъде върнато, че човекът може да 
се възроди, способства в нея да се вижда 
възможен изход от кризата, ново начало за 
човечеството. Така отчуждението, омразата, 
световната война могат да бъдат премахнати 
чрез едно ново възраждане – връщане към 
праначалата на човечеството. 

Актуализирането и новата модернистка 
интерпретация на митологични мотиви в 
българската литература започва с Пенчо 
Славейков. Ключовата фигура на Славейков 
ни дава основание да видим в творчеството 
му протичането на различни културни 
тенденции в тяхното изначално състояние. 
Ако отговорим в известен смисъл задълбочено 
на въпросите, свързани с модернисткото 
разбиране на митологията у Славейков, 
това в значителна степен ще ни доближи до 
начина, по който модернистите се отнасят 
към митологичното и в по-сетнешните 
етапи на българския модернизъм. 
Третирането на проблема за митологичното 
в поемата „Змейново любе” от неговата 
книга „Епически песни” е показателно 
за иновативността на модернизма в това 
отношение. 

Още заглавието на поемата ни 
отпраща към един изконен по мнението на 
етнолозите обред, а именно лазаруването. 
Именно тук Пенчо Славейков се насочва 
към космогоничния мотив змейова сватба. 
Този мотив е свързан с едни от най-древните 
митологични представи, които отвеждат 

към архетипи, близки на всички култури. 
Той може да бъде открит в народните песни 
за девойка, отвлечена от змей. Въпреки 
всички исторически превратности това 
митологично ядро е запазило своята цялост, 
защото е свързано с обредите за инициация 
на младежите в племето. Девойка, която е 
била лазарка, вече може да встъпи в брачни 
отношения. Тези обреди се отнасят към 
началото на пролетната аграрна нова година. 
Освен че са били строго пазени от намесата на 
чужденци, поради своя сакрален характер, 
достъпът до свещените устни текстове, 
съпътстващи обредите е ограничен и по 
полов признак. В традиционната култура 
ритуалът е разигран, като посветеният умира 
символично и отива в отвъдния свят, след 
което се връща в света на живите, придобил 
нови знания и умения и с по-висок социален 
статус. 

Народните песни, които съдържат 
мотива змейова сватба, разказват за това как 
змеят напада една от най-личните девойки 
в патриархалното село. Обикновено тези 
песни имат два финала. В единия от тях 
девойката успява да се спаси. В другия тя 
умира и отива в отвъдното. Вариантът, в 
който девойката се спасява, е възникнал по-
късно, когато сакралният елемент е изчезнал 
и страхът от силите на злото е намалял. В 
народната песен „Радка и змей” се разказва 
за това как когато змеят долита със змейове и 
змеици запалва къщата на своята избраница 
(Бнт ІV 1961: 207, нататък позоваването е 
по това издание). Изгарянето на дома като 
символ на нарушаването на хармонията 
на патриархалния космос е изключително 
важен момент за фолклорния образец. Тази 
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хармония ще бъде възстановена, когато от 
своя страна Радка запали сено, в което има 
билки разделни, и така ще се избави от 
змея. В своята интерпретация Славейков 
запазва архаичната структура на мита, но 
прави и редица нововъведения. За финал 
на своята поема той предпочита варианта, 
в който девойката отива в отвъдното, но 
модернизирането на мотива протича в 
няколко посоки. Неслучайно митичното 
чудовище носи името Огнян. Второ – никакви 
билки не могат да помогнат на хубава Яна:

– Свива се сърце и памет се губи...

Дружки, неверници, змейно ме люби.

Пусти остали вси билки чемерни.

Ох, не напусто са облаци черни!

  (Славейков 2002: 30)  

Като въвежда мотива за сърцето и 
паметта, Славейков психологизира образа. 
Той редуцира космогоничния пласт за 
сътворението на света и въвежда мотива за 
човешката страст. Тук именно Славейков 
се разделя с колективния смисъл на мита, 
като насочва вниманието си към отделната 
личност. На трето място той утвърждава 
модернисткия мотив за желанието на 
човека да се докосне до невероятното, 
непознатото, отвъдното – за сметка на 
скучното, познато земно съществуване 
в патриархалната общност. Героинята в 

поемата на Славейков вече не е жертва, 
принесена на хтоничните сили в името на 
колективното благоденствие, а е призвана да 
осъществи своето индивидуално пътуване 
към един метафизичен свят. Чрез своята 
интерпретация Славейков отваря вратите, 
през които този мотив тръгва в литературата 
на българския модернизъм.

Нека сега обърнем поглед към поета-
експресионист Гео Милев и да видим как 
мотивът змейова сватба намира своята 
модернистка интерпретация в неговото 
творчество. Ще се насочим към неговата 
стихосбирка „Иконите спят” (1922) и по-
конкретно към поемата „Змей”. Вече 
обърнахме внимание на това, че в народната 
песен „Радка и змей” запалването на къщата 
от хтоничните сили е символ на разрушения 
патриархален космос. За фолклорния 
образец на мотива змейова сватба е 
изключително важно възстановяването 
на космосмическия ред. Вече посочихме и 
наличието на два варианта на сюжета. В 
единия младата жена отива в отвъдното, а в 
другия благодарение на своя ум успява да се 
спаси. Но в интерпретацията на Гео Милев 
„Змей” е важно тъкмо обратното, не новото 
съграждане на патриархалния космос, а 
неговото разрушаване. 

И Гео Милев се насочва към мотива 
змейова сватба, защото е пределно абстрактен 
и универсален. Той разказва за борбата 
между доброто и злото и така постига един 
общовалиден сюжет. Този мотив е толкова 
универсален, че се среща в митологиите 
на всички култури. Той е изключително 
подходящ да изрази точно онова, от което 
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Гео Милев се интересува най-много – 
дълбинната онтология на съществуването. 
Но как се отнася интерпретацията на 
Гео Милев спрямо фолклорния образец? 
Тя пренебрегва познавателната и 
информационната функция на фолклорния 
първоизточник. За архаичната митология е 
важно структурирането на първоначалния 
хаос в космос и преодоляването на страха 
от смъртта чрез информация. У Гео Милев 
липсва страх от смъртта, дори напротив 
– безспорно е желанието за разтваряне в 
нейната метафизика:

Остави ме! 

– Змей Огнен е моят любовник!

посред пламък и вихри гръмовни

– змейове с бели жребци, 

в златни каляски змеици –

                                 с развени 

                                 далече

                                 крила

       всяка вечер

       той идва при мене

 (Милев 1980, нататък цитатите са по 
това издание) 

Това е съществено изместване по 
отношение на фолклорния модел. В този 

смисъл бихме могли да кажем, че „Змей” 
следва варианта, предпочетен от Славейков, 
т.е. по-архаичния вариант, в който девойката 
отива в света на хтоничните сили, но само 
доколкото сънят се явява вход към отвъдното. 
Освен чрез съня, който често е третиран от 
митологията като временно състояние на 
смърт, Гео Милев интерпретира мотива и 
чрез любовния екстаз:

Ела: 

Притисни ме с безумни, свирепи ръце 

        до своята люспеста гръд от червени звезди, 

        до своето зверско сърце, 

мокро в морава кръв: 

 вземи, изгори ме с пламтящата стръв 

         на свойте целувки – 

         грабни ме оттук ти, 

   отлети, 

   отнеси ме 

– далече, далече, далече – 

Ако при Пенчо Славейков ставаше 
въпрос за копнеж на модерната душа по 
отвъдното, то тук е налице едно пламенно, 
екстатично желание за съприкосновение с 
другия свят. И сънят, и любовният екстаз за 
митологичния човек са път към постигане 
на временна смърт или временно общуване 
с отвъдното и промяна в социалния статус. 
Милев изоставя епическото говорене на 
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фолклорния образец в трето лице и го 
замества с лирическата Аз-форма. Така 
той постига важната за него промяна от 
епическо към лирическо начало. При тази 
трансформация колективният смисъл на 
фолклора се запазва само в един дълбинен 
пласт от смисловостта на творбата. Милев 
измества протичането на действието от 
действителността към зоната на съня, а както 
знаем от теорията на Фройд, сънят е подстъп 
към дверите на подсъзнателното. Интересно 
е как Гео Милев използва езика, за да 
постигне внушението за сън, за кошмар, като 
по този начин се доближава до изразните 
средства на сюрреализма1. Това внушение 
е предизвикано чрез последователното 
прокарване на неопределености.

Първо, творбата задава една постоянна 
пространствена неопределеност на мястото 
на съприкосновение между героинята и 
нейния любовник – змеят. Митичното 
същество се явява „посред пламък и вихри 
гръмовни”, т.е. на пределно неопределено 
място, не в селото или на полето, както във 
фолклорните образци, а като че ли в самото 
съзнание на своята избраница. В следващите 
редове женският глас в поемата призовава:

грабни ме оттук ти, 

              отлети, 

              отнеси ме

– далече, далече, далече –

1  Цветанка Атанасова обръща внимание на 
този аспект на поемата. – Вж. Атанасова, Цв. Гео 
Милев и българският фолклор: „Иконите спят”. 
- Гео Милев. Нови изследвания и материали. 
София : Бълг. писател, 1989, с. 172–181.

                 зад гори, планини, стръмни бездни и 
гробища: 

                 в свойто царство без име

След пределно абстрактното наречие 
„далече”, повторено три пъти, сякаш за да 
засили неопределеността на топоса, езикът на 
поемата се насочва към привидно конкретни 
места – гори, планини. Веднага след това 
обаче запраща отново в абстрактността на 
„стръмни бездни”, връща в конкретното 
„гробища”, за да завърши с неопределеното 
назоваване „в свойто царство без име”. 
Единственият пространствен маркер, 
използван, за да обозначи мястото, което 
обитава чудовището, е абстрактното наречие 
„Там!”. Чрез това лутане между абстракция 
и конкретика Гео Милев постига една 
сюрреалистична образност. Виждаме колко 
бързо се сменя определеността на топоса от 
реалното към свръхреалността. Същия извод 
налагат и следните редове: 

аз падам надолу

– с мене ти – 

 летим 

 през огън и дим и звезди, 

    зелени въртопи змии, 

      настръхнали копия 

– по невидими стръмни пътеки –

Единствено в подвижната материя на 
съня може да се извърши това главоломно 
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превъртане от падане към летене сред 
„огън и дим, и звезди”, за да се стигне до 
халюцинативното натрупване на образите 
„зелени въртопи змии”, „настръхнали 
копия” и отново до раздвоението между 
конкретиката и неопределеността на „по 
невидими стръмни пътеки”. Бихме могли да 
очакваме, че след това интензивно изграждане 
на кошмара творбата ще завърши със 
събуждане на съзнанието и възстановяване 
на изгубената хармония, но Гео Милев 
не е предпочел този финал. След като се 
събужда от съня, съзнанието на лирическия 
говорител попада „В зората на местност 
безлюдна”, т.е. като че ли в друг сън. Нека 
обърнем внимание на обстоятелственото 
пояснение за място „в зората”. Тази на пръв 
поглед алогична определеност е характерна 
за асоциативното мислене и за т.нар. „поток 
на съзнанието”, похват широко използван от 
сюрреалистите. 

Освен последователна пространствена 
неопределеност в творбата е прокарана и 
последователна времева неопределеност. 
Нищо не подсказва кога се развива действието. 
В началото разбираме, че „всяка вечер” 
змеят посещава своята любима. Действието 
протича едновременно в реалното време на 
съня и в митологичното време на мита, но 
това протичане е толкова абстрактно, че то 
би могло да се случва както в древността, 
така и в съвременността. В царството на 
митичното същество „няма ни ден, ни 
година, ни утро, ни вечер”, т.е. отречени 
са всякакви профанни характеристики 
на ежедневното време. Оказва се, че дори 
когато се събужда „в зората на местност 
безлюдна” и можем да предположим, че е 

настъпила сутринта, лирическият говорител 
продължава да сънува. Но самото сънуване 
също е разколебано, защото в края на поемата 
героинята оплаква „чудовищния труп” на 
своя сън. Така единствено в конвенциите на 
сюрреализма нещо толкова неопределено 
и абстрактно, каквото е сънят, може да се 
превърне в нещо толкова конкретно. Всичко 
в тази поема се случва на границата – между 
съня и действителността, между реалността и 
свръхреалността, между мита и ежедневието.

Нека сега да обърнем внимание и 
на последователното разколебаване в 
идентичността на лирическия говорител. 
След заглавието „Змей”, което отпраща към 
хтоничното мъжко начало във фолклорния 
образец, следва епиграфът „Мене ме, мамо, 
змей люби...” (к.а., Г. М.) и стиховете „Остави 
ме! / – Змей Огнен е моят любовник!” Така още 
със започването на творбата наблюдаваме 
едно разколебаване на езика по полов 
признак. Това разколебаване продължава и 
по-нататък. След като героинята моли змеят 
да я отнесе в „царство без име”, се обръща към 
него с думите „– о сън! о чудовище! –”. И тук е 
налице разколебаване в естеството на самия 
змей, защото той е едновременно и сън, и 
чудовище. Може да се каже, че сънят е самото 
чудовище. Но като сън чудовището не е нещо 
извън самата героиня, а е плод на нейното 
подсъзнание. Тази двойствена природа на 
змея откриваме и в стиховете „О знам: / Ти 
си Той!”, но вече като едно несъответствие 
в идентичността. Това интерпретиране на 
образа на змея е резултат от самата междинна 
ситуираност на съня – между реалността и 
нереалното, между живота и смъртта. Ако се 
позовем на Юнг, бихме могли да кажем, че 
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в интерпретацията „Змей” Милев разгръща 
два пласта на подсъзнателното (Jung 1959: 
38). Първият, това е повърхностният пласт, 
който е персонален, свързан с личния 
опит, вторият е по-дълбок и е колективен. 
Именно чрез разкриването на колективния 
пласт на подсъзнанието Милев достига 
до ново третиране на митилигичното. В 
интерпретацията на митологичния мотив 
змейова сватба той върви в посока към 
възвръщане на колективните и митологични 
пластове на подсъзнателно равнище плюс 
запазване на автономията на модерната 
личност, постигната от Пенчо Славейков. 

Концепцията на Гео Милев за 
интерпретация на митилогичния мотив 
змейова сватба е пример за това какви 
промени са настъпили в разбирането на 
митологията в българския модернизъм през 
20-те години на ХХ в. Този етап на модернизма 
е и времето, в което се появява първата 
жена-професионална писателка Елисавета 
Багряна. Нека да насочим вниманието си 
към това как интерпретацията на мотива за 
девойка, отвлечена от змей намира своето 
продължение в една нейна творба, по какво 
си прилича и по какво се различава тази 
„женска“ интерпретация от предходните 
етапи на българския модернизъм. 

С оглед на анализа ще си позволя тук да 
цитирам цялото стихотворение: 

       Гергьовден

Ще накършат момчетата върбови клони, 

ще накитят вратите, иконите, 

и обор, и хамбари, и плевня висока, 

и кошара – за здраве на стоката.

А мъжете ще колят гергьовски курбани

и щом бият вечерня камбаните, 

ще отидат жените със дискоси бели

да споходят пред празник умрелите.

Вечерта ще прекръстят децата заспали, 

пред светията свещ ща запалят те

и ще легнат доволни, и сън ще сънуват, 

и ще бъде той светло празнуване.

Че в зори свети Георги, ранил преди всички, 

преди будните баби и птичките, 

своя бял кон ще яхне, през плет и огради

ще прескочи, ще иде в ливадите, 

ще се мерне в лозята, в горите ще викне, 

ще обходи посевите никнали, 

и ще благослови той по божа поръка

изкълнилите пролетни стръкове –

да пораснат, да станат до пояса нива, 

да достигнат до жътва небивала...

А момците ще вържат в градините люлки 

да люлеят момите и булките –
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и над тях от овошките цвят ще се рони, 

ще се слънцето смее през клоните, 

ще кънтят надалеко припевки и глуми

и ще светят лицата им румени...

     (Багряна 1998, нататък позоваванията 
са по това издание)

В това стихотворение Багряна следва по-
скоро концепцията на Пенчо Славейков за 
актуализиране на ритуала около празника, 
като по този начин постига съвременно 
звучене. Вече анализирахме как Пенчо 
Славейков интерпретира и актуализира 
митологичния мотив змейова сватба. Но 
разликата между „Змейново любе” и 
„Гергьовден” се състои в това, че Славейков 
тръгва от митологията. Този подход му 
помага да излезе от реалността и да стигне 
до едно извънисторическо и общочовешко 
обобщение, което е много важно за началния 
етап на модернизма. Багряна, за разлика 
от Славейков, тръгва от действителността. 
Нейното стихотворение отговаря на 
основната насока на лириката от това 
време. То руши поетиката на символизма 
като се завръща към действителността. 
Можем да кажем, че то се завръща към 
една селска действителност, към една 
локална колоритност. То осъществява и 
своеобразно завръщане към колективитета. 
В него Багряна интерпретира празничния 
живот на колектива, а не вълненията на 
отделната личност. Въпреки това обаче 
стихотворението не губи своето универсално 

звучене. Как става така?

На първо място, освен наличието на 
лексика, която представя една всекидневна, 
селска действителност, откриваме и аксесоари 
на символизма. Така, преодолявайки 
поетиката на символизма, Багряна се явява 
негова наследница. Но универсализмът 
на стихотворението се постига и чрез 
актуализирането на ритуала около празника 
„Гергьовден”. Този ритуал отново отвежда 
към мотива змейова сватба. Но ако Пенчо 
Славейков и Гео Милев в стремежа си да се 
върнат към най-дълбинните, първичните 
извори на духовна култура се насочват към 
интерпретацията на по-древни фолклорни 
образци, то Багряна се насочва към по-късни 
варианти, върху които е сложило отпечатък 
християнството. 

Ще обърнем внимание на значенията, 
закодирани в ритуала на празника 
Гергьовден. Те ще разкрият редица 
аспекти на Багряниния замисъл и на 
начина, по който тя интерпретира 
митологията. Под християнската същност 
на свети Георги Победоносец се откриват 
древномитологични пластове. Той е героят 
мъченик, с когото фолклорната традиция 
свързва езическите пролетни скотовъдни 
култове и мотивите за змееборството. 
Побеждавайки демона на злото (змей, 
дракон), той възстановява хармонията на 
битието. В митологичното съзнание свети 
Георги изключително много се доближава 
до типа на културните герои – демиурзи, 
които унищожават хтонични чудовища.

В традицията светецът винаги се представя 
като конник, който не само побеждава змея, 
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но и освобождава девойката, предопределена 
за жертва. Така е изграден и образът му в 
народните песни и в иконографията. Но 
победата на свети Георги над змея може да 
се възприеме и като метафора за победата 
над студа, зимата, злото и освобождаване на 
пролетта и растежа. 

 В обредните практики на празника 
са запазени множество езически елементи. 
Съществен момент в самия ритуал е 
жертвоприношението на агне – то се свързва 
и с жертвата, която Авраам е готов да принесе 
за прослава на своя Бог. Жертването на най-
скъпото, лишаването от него е своеобразна 
смърт, която трябва да предизвика нов 
живот и изобилие. Тематиката на някои от 
песните, изпълнявани на празника, отпраща 
директно към библейския мотив за Авраам 
и Исаак. Така жертвата става предпоставка 
за бъдещото раждане. С идеята за преход 
към новата аграрна година са и останалите 
обичаи. Люлеенето на гергьовски люлки, 
напяването на пръстените, събличането 
и забраждането на младите невести са все 
практики със соционормативен характер. 
Тези практики имат инициационна 
същност, със сватбена насоченост към 
продължаване на рода. Те имат задачата да 
обозначат приемането на младите девойки 
в групата на зрелите жени, т.е. тяхната нова 
социализация.

Сега да обърнем поглед към 
стихотворението и да видим как точно 
Багряна интерпретира тези значения. 
Прави впечатление, че в първите две строфи 
стихотворението въвежда в битовата страна 
на празника, в пресъздаването на обичая. В 

това битово пресъздаване на ритуала, който 
се е превърнал в навик, са замесени, на първо 
място, момчетата и после мъжете. Момчетата 
кършат върбови клонки, а мъжете колят 
своите гергьовски агнета, но това е повече 
защото традицията повелява така и няма 
пряко отношение към сакралността. Това 
е по-скоро едно „мрачно” празнуване 
според отживелите патриархални норми. 
За разлика от момчетата и мъжете, които 
са улисани в битовото възпроизвеждане на 
значения, жените отиват на гробищата, една 
междинна зона на контактуване с космоса, 
където осъществяват истинската медиация 
между тук и отвъд, между сега и тогава. Така 
с идването на вечерта и тържествеността 
на празника, след биенето на камбаните се 
разкрива истинският носител на сакралното, 
и това са жените. Подобно на Гео Милев 
Багряна използва похвата на съновидението. 
От трета строфа нататък действието като 
че ли се пренася в съня на жените. По 
този начин поетесата се доближава до 
разбирането на Милев за изкуството като 
подсъзнателно. Сънят всъщност слага край 
на фалшивото „мрачно” патриархално 
празнуване, което, макар да е празнуване, е 
обвързано със зимата, студа и злото, които 
трябва да бъдат победени. В това се състои 
същинският смисъл на празника. Така със 
съня започва светлото празнуване, което е 
възтържествуване на космоса над хаоса, на 
пролетта над зимата, на свети Георги над 
змея.

Багряна не представя съня като 
индивидуално състояние, той не е пренасяне 
в метафизиката само на една отделна 
героиня. В интерпретацията на Багряна 
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сънят е колективен, той е преимущество 
само на жените, но е значим за колектива 
изобщо. Така дори контактуването с 
мъртвите бива изместено от истинското 
контактуване с един женски свят, в който се 
явява свети Георги. През съня Багряна стига 
до митологията. Но в това стихотворение 
Багряна като че ли иска да отиде отвъд 
патриархалната митология, иска да се 
докосне до една изконно женска митология. 
За тази митология борбата със змея, която 
е сюжет в много фолклорни образци, 
отпада като ненужна, защото е резултат 
на един мъжки свят. В тази митология 
въобще е пренебрегнат антагонизмът и 
предпатриархалният женски свят е даден 
като изначално добър. Жертвата, загубата 
на най-скъпото биват отречени като мъжки. 

В колективния сън Свети Георги се съ-
бужда преди всички, той пръв разчупва нор-
мите на мрака, на нощта, но и на зимата, на 
студа. Той се събужда дори преди „будните 
баби” – зорките охранители за спазването на 
патриархалните норми, и преди птичките 
– крепителите на фалшивата патриархална 
хармония. На едва пеещите птички в твор-
бата Багряна противопоставя препускането 
на белия кон. В статията „Елисавета Багряна 
и историята на българската женска литера-
тура” Миглена Николчина разкрива значе-
нието на образа на Пегас в тази поезия (Ни-
колчина 2002: 33). Крилатият кон е конят на 
поетическото вдъхновение, който по заповед 
на Зевс удря с копитото си планината Хе-
ликон, за да я усмири. Под този усмиряващ 
удар избликнал Конският извор, Хипокрене, 
свещеният извор на Музите. Пегас е конят 
на музите. Той е съществото, което може да 

отведе всеки, който го обязди, при извора на 
вдъхновението. В статията изследователката 
изяснява как жената в поезията на Багряна 
все повече се отдалечава от класическия си 
облик на муза и вдъхновителка и чрез стран-
ни сраствания с различни митове се превръ-
ща в ново, невиждано същество – а именно 
в покровител на музите, във вдъхновен тво-
рец, а не във вдъхновителка. Тази непозната 
героиня се стреми към Хеликон, възседнала 
коня Пегас, за да го накара да удари повтор-
но с копито по свещената планина и да об-
нови източниците на вдъхновението. Така 
тя воюва с едно утвърдено в патриархалната 
идеология разбиране, според което „жената 
е муза, а музата вдъхновява, не твори” (Ни-
колчина 2002: 46). 

И така, Свети Георги препуска на своя 
Пегас и преодолява плетове и огради, за да 
иде в ливадите, горите и лозята, където мощ-
но ще извика в противовес на тихата песен 
на пролетните птички. Защото това е вик – 
раждане на едно ново съществуване. В края 
на поемата следва ново връщане към дейст-
вителността. И тук се явява образът на любо-
вта, необременена от патриархалните нор-
ми, който е окончателното преоткриване на 
света. Така в интерпретацията на Багряна 
свети Георги бива видян като пазител на из-
началната и всеобща любов, предварително 
дадена, подобно на битието.

Ако обобщим направените разсъждения, 
бихме могли да заключим, че космогоничният 
мит, който Пенчо Славейков интерпретира, 
е универсален и това му помага да достигне 
до общочовешки значения – една основна 
задача на литературата на модернизма. Така 
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поетът утвърждава близостта на духовните 
търсения на българската литература с тези 
на европейската, като едновременно с това 
запазва родния характер на традицията, но на 
едно много дълбинно равнище. В началото 
на ХХ в. Пенчо Славейков поставя началото 
на една нова модернистка идентичност, 
което се разкрива чрез интерпретация на 
мита, измествайки интерпретацията на 
историята. 

В своята интерпретация на мотива 
змейова сватба Гео Милев реформира редица 
аспекти на архаичната митология. Той се 
отказва от нейната функция да обяснява 
възникването на света, а съответно и от 
нейната медиаторска функция, и се насочва 
към проблемите на отделната личност. 
Милев силно редуцира нейната функция, 
свързана с етиката – нормативистичната 
и санкционираща функция. Той заимства 
колективната насоченост на архаичната 
митология, но на подсъзнателно равнище, 
на ниво архетип. Онова, което запазва 
като основна насоченост на митологията, 
е проблемът за екзистенцията, проблемът 
за смисъла на съществуването. Така Милев 
разглежда проблемите на отделната личност, 
но на фона на едно митологично време и 
митологично пространство.

Преодолявайки символизма, Багряна се 
явява негова наследница в антимиметичната 
насоченост на своята поетика. За разлика 
от Пенчо Славейков и Гео Милев, които 
в стремежа си да се върнат към най-
дълбинните, първичните извори на духовна 
култура се насочват към интерпретацията 
на най-древни фолклорни образци, то 

Багряна се насочва към по-късни варианти, в 
които се откриват и християнски елементи. 
За разлика от Пенчо Славейков и Гео Милев, 
които тръгват към митологията от готови, 
писмено фиксирани образци, Багряна тръгва 
към митологията от действителността, като 
спори с утвърдени модели и по този начин 
постига новаторството на своята поетика. 
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Географските открития през XV— 
XVII в. са направени със сравнително 
неголеми кораби, но със съвърше-
ното си ветрилно стъкмяване, което 

позволявало да се плава срещу вятъра чрез 
лавиране, те оказали огромно влияние върху 
понататъшното развитие на корабостроене-
то. Морската търговия и корабостроенето се 
превърнали в най-важните стопански отра-
сли за редица европейски държави. Започ-
нали да растат и да се развиват пристанищ-
ните градове с техните корабостроителници 
и складове. Такива страни като Португалия, 
Испания, Холандия и Англия станали могъ-
щи и богати преди всичко благодарение на 
търговията по море.

През XVIII в. корабостроителите продължа-
вали да създават кораби по поръчка на тър-
говските компании и кораби с военно пред-
назначение.

Във връзка с разрастването на международ-
ния стокообмен, на търговията по море и 
на морското съперничество между страните 
през първата половина на XIX в. размерите и 
скоростта на корабите започнали да се уве-
личазат. За да се постигне по-висока скорост, 
корабите се строяли по-леки, със заострена 
носова част, с по-голяма относителна дължи-
на. В резултат на последвалото усъвършенст-
ване на формата на товарните ветроходни 
кораби за далечно плаване се появили кора-
би от нов тия — клиперите, които развивали 
висока скорост и имали добри мореходни 
качества. Клиперите служели за превозване 
на пътници и ценни товари, например ав-
стралийска вълна, китайски чай и др.  Така 
и ги наричали — чайни клипери.

Плаванията на клиперите от Китай — един-
ствения за времето си голям доставчик на 
чай, на тези „божествени” листа, които се 
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харесвали сравнително отскоро на евро-
пейците, до Англия често се превръщали в 
състезания, най-забележителното от които 
се състояло през 1866 г. В продължение на 
24 часа пет ветроходни кораба излезли от 
пристанището Фучжоу. След 99 дни, прео-
долявайки 14 000 мили, английският кораб 
«Ariel» и сънародникът му «Taeping» завър-
шили надпреварата с разлика само от 20 ми-
нути!

Строителството на клипери с големи раз-
мери било усвоено първо от американците, 
в чиято родина имало в изобилие хубав и 
евтин дървен материал. Благодарение на 
голямата товароносимост и преди всичко 
на бързия си ход някои клипери получили 
световна известност. Най-големият от тях е 
«Great Republic» с водоизместване 5400 т и 
дължина 98,8 м. При строежа на този кораб 
били изразходвани 3810 куб. м бор, 2980 куб. 
м бял дъб, 340 т желязо и 6 т мед. 50 000 чо-
векодни били необходими за изграждането 
само на корпуса. За изработването на ветри-
лата с обща площ 6020 кв. м употребили 14 
000 м платно.

Този четиримачтов кораб от нов тип бил 

построен през 1853 г. в Бостън, откъдето го 
закарали с влекач до Ню Йорк за достроява-
не, но по време на пожар в пристанището 
сериозно пострадал. Възстановили го като 
трипалубен (вместо предвидените 4 палуби) 
с намалена ветрилна площ и скъсени мачти. 
В историята на корабостроенето той си спе-
челил името на най-големия дървен клипер 
в света през XIX в. и на особено бързоходен 
кораб — извършил само за 19 денонощия 
рейса от Ню Йорк до Ливърпул. Ветроходът 
плавал между Ню Йорк и Калифорния (в 
годините на „златната треска”) и между Ан-
глия и Южна Америка. По-късно бил нает от 
Франция, която го използвала като войскови 
транспорт по време на Кримската война, а 
след това бил на „служба” при северняци-
те по време на Гражданската война в САЩ. 
Впоследствие го купила една ливърпулска 
търговска компания, която го кръстила с 
ново име — «Денмарк». Потънал през 1872 г.
Ветрилното стъкмяване на клипера било 
максимално усъвършенствано. Вместо ти-
пичните дори и в наши дни три прави ве-
трила (в редки случаи — четири) той имал 
на всяка мачта седем такива ветрила (отдолу 
нагоре): фок, долен марсел, горен марсел, 
брамсел, бомбрамсел („кралско”), трюмсел 
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(„небесно”), мунсел („лунно”). Освен това 
при попътен вятър, встрани от основните 
ветрила, на тънки кръгли рангоутови пръти 
— лиселспирти, проточени покрай рейте, се 
поставяли допълнителни ветрила — лисели.
До наши дни се е запазил само  един клипер,  
наистина не от дърво, а композитен (желе-
зен скелет, покрит с дървена обшивка) — ан-
глийският ветроходен кораб «Къти Сарк», 
построен в Шотландия през 1869 г. От 1957 г. 
той стои в сухия док на Гринуич като памет-
ник на ветроходната ера.

По-горе ставаше дума за големите кораби на 
Запада, но не бива да бъдат отминати и по-
стиженията на корабостроителите от Изто-
ка. Китайските майстори от Нанкин създали 
още в началото на XV в. най-големия морски 
флот в света, наброяващ над 2000 плавател-
ни съда. В него влизала и морската джонка 
«Чжен Хе», дълга 164 м и с водоизместване 
3100 м. Този деветмачтов съд очевидно е най-
дългият дървен ветроходен кораб.

За съществуването на такива огромни плава-

телни съдове свидетелства и арабският геог-
раф от XIV в. Ибн Батута, които казва, че ви-
дял в Китай големи кораби, побиращи 1000 
души на борда си и венецианският търговец 
и пътешественик Марко Поло. Доказател-
ство за съществуването на гигантите от дър-
во е и споменатият в хрониките строеж през 
280 г. на плаваща крепост с размери 180 X 180 
м по река Янцзъ и намереният при разкоп-
ките на нанкинската корабостроителница 
балер с дължина 11   м.

Според описанието на Марко Поло китай-
ските кораби от онова време се строяли от 
ела, с палуби, с вертикално кормило, ока-
чено в диаметралната равнина на кърмата, 
с четири основни мачти и освен това още 
две временни мачти, които се поставяли или 
сваляли в зависимост от силата и посоката на 
вятъра.

За високите мореходни качества на тези ко-
раби говори следният факт. През 1848 г. ан-
глийският капитан Келет купил и докарал 
през Тихия и Атлантическия океан в Лондон 
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китайската джонка «Кейинг». Това бил три-
мачтов съд с дължина 49 м, ширина 7,6 м и 
височина на гротмачтата 29 м. Особеност на 
джонката било нейното перфорирано (с от-
вори) кормило, което можело да се спуска на 
3,6 м под дъното на корпуса.

Продължавайки разказа за гигантските ко-
раби от дърво, трябва да отбележим, че през 
1879 г. в Русия бил построен шлеп за течни 
товари, дълъг 160 м и предназначен за ди-
ректно превозване на нефт от Баку до Ниж-
ни Новгород. Той обаче не извършил нито 
един рейс и бил използван в Астрахан като 
нефтохранилище.

През 1892 г. американците построили още 
по-голям кораб от «Great Republic» — чети-
римачтовия барк «Роанок». Той имал дъл-
жина 100,9 м, ширина 15 м, газене 8,2 м и то-
вароносимост 5000 т.

През 1910 г. в САЩ била построена шестмач-
товата шхуна «Уайоминг» с водоизместване 
8500 т — най-големият дървен кораб в света.
За най-големи, направени изцяло от дърво 
ветроходни кораби могат да се смятат ис-
панският «Santísima Trinidad» и френският 
«Комерс дьо Марсей», построени съответно 
през 1769 г. и 1790 г.

Четири-палубният 144-оръдеен тримачтов 
кораб «Santísima Trinidad» с водоизместване 
около 5000 т и дължина 62,4 м бил постро-
ен от испанците в Куба. При строежа, който 
продължил четири години, използвали дъс-
ки с дължина 25 м, а за да се повиши трай-
ността на детайлите от набора, преди монта-
жа ги подлагали на обгаряне. Този кораб бил 
стъкмен с бомбрамеели („кралски” ветрила) 
на всички мачти и с лисели — на фока и 
гротмачтата.

«Santísima Trinidad» потънал от нанесените 
му повреди едно денонощие след Трафал-
гарската битка през 1805 г., като от екипажа с 
численост 1115 души били убити 400.
120-оръдейният «Комерс дьо Марсей» имал 

водоизместване 5300 т и бил дълъг около 64 м. 
Екипажът се състоял от 1100 души. Натовар-
ването (по маса) на този кораб било в след-
ното съотношение: корпусът и рангоутът с 
такелажа съставлявали 55%, провизиите (за 
6 месеца)—14, баластът—13, въоръжението и 
боеприпасите — 9, запасът от вода (за 3 месе-
ца) — 6, екипажът с личното  оръжие — 3%.
Възниква въпросът, защо корабостроителите 
на XIX в. не са могли да надминат (по разме-
ри) корабите на майсторите от античността. 
Но тесараконтерата — постижението на ан-
тичните корабостроители — е представля-
вала по-скоро неподвижна сграда или скъ-
поструваща чудесия, докато ветроходните 
кораби е трябвало да плават по всички части 
на света и при всякакво време.

Едва в нашия век, през 1940 г., майсторите от 
Нова Зеландия направили обикновена из-
дълбана еднодръвка — пирогата «Нга Токи 
Матаухаоруа» с дължина 36,7 м! На това 
кану (с водоизместване 20 т) от новозеланд-
ско иглолистно дърво се побирали повече от 
70 гребци.

ТЕХНОЛОГИИ

Santísima Trinidad



 http://nauka.bg 118

Цепелинът е вид твърд дирижабъл, 
създаден от германския граф Фер-
динанд фон Цепелин в началото на 

ХХ век. Той се основава на дизайн от 1874 г. 
и подробен през 1893 г. Неговите планове са 
били разгледани от комисия през 1894 г.и 
патентовани в САЩ на 14 март 1899 г.
Поради удачния дизайн на граф фон Це-
пелин, терминът „цепелин” става сино-
ним на „дирижабъл”. Цепелини са използ-
вани от немската авиокомпания Deutsche 
Luftschiffahrts-AG (DELAG). DELAG, първата 
комерсиална авиокомпания, която е обслуж-
валa редовните полети преди Втората све-
товна война. След избухването на войната 
германските военни широко използват це-
пелините като разузнавателно средство или 

за бомбардировка на вражеските позиции.  

Поражението на Германия през 1918 г. спи-
ра временно бизнеса с дирижабли. Но под 
ръководството на Хуго Eкенер, наследник на 
починалия граф Цепелин, гражданските це-
пелини стават популярни през 1920 г. Техни-
ят разцвет е през 1930 г., когато дирижаблите 
LZ 127 Graf Zeppelin и LZ 129 Hindenburg са 
експлоатирани за редовни полети от Герма-
ния до САЩ и Бразилия. 
Върхът на небостъргача Емпайър Стейт Бил-
динг първоначално е бил предназначени да 
служи като терминал за дирижаблите, цепе-
лините и други въздушни кораби. Бедстви-
ята, застигнали дирижабъла „Акрон” и це-
пелина „Хинденбург” през 1937 г., ускоряват 

Цепелинът
http://goo.gl/gESgQ ; http://en.wikipedia.org/wiki/Zeppelin
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залеза на тези интересни летателни средства.  

Най-важната особеност на дизайна на цепе-
лините е твърдият скелет от метални сплави, 
изработени от пръстени и надлъжни греди. 
Предимството на този проект е, че самоле-
тът може да бъде много по-голям от другите 
дирижабли. Това предимство дава възмож-
ност на  цепелините да имат няколко балона 
(клетки/кутии) с газ, да вдигат значително 
по-тежки товари и да бъдат оборудвани с 
повече и по-мощни двигатели. 

Основната форма на първия цепелин е 
дълъг цилиндър със заострени краища и 
няколко  самолетни перки. По време на 
Първата световна война, в резултат на по-
добрения от конкурентната фирма Schütte-
Lanz Luftschiffbau, дизайнът е променен към 
по-познатата опростена форма. В рамките 
на външната обвивка няколко отделни бало-
на, съдържат по-лек от въздуха газ (водород 
или хелий). За направата на „балони” са из-
ползвани кравешки дебели черва. За балона 
на един цепелин са били използвани черва-
та на 200 000 крави.
Предната тяга е била предоставена от някол-
ко двигателя с вътрешно горене, монтирани 
в отделен отсек, свързан със скелета. В дири-
жабъла R101 са използвани дизелови двига-
тели. 
 Цепелинът „Граф Цепелин” е имал двигате-
ли с искрово запалване, но работещи с при-
роден газ, наречен Blaugas (син газ), който се 
е съхранявал в компресирано състояние. Той 
е подобение на пропана.

Цепелини били управлявани и чрез регули-
ране на тягата с помощта на двигатели, раз-
положени и в задната им част.  

Сравнително малкото отделение за екипа-
жа и пътниците се намира в долната част на 
рамката, но в големите цепелини това не е 
единствената обитаема площ. 

Ето списък на всички цепелини: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Zeppelins

Взривяването на двигателя по време на 
изпитателен полет слага край на военния цепелин 
“L 2”. Трагедията, в която целия екипаж загива се 

случила на 17-ти октомври 1913 г.

ТЕХНОЛОГИИ
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Как ще отлетим за Лондон?: май 
1919 г. 

Нищо не казва изразът „пътуване със 
стил“ докато човек лети от Лондон 
до Ню Йорк в търговски цепелин. За 

да не остане по-назад от германците, бри-
тански производител обяви плановете си за 
производство на трансатлантически дири-
жабли, които биха могли да ви отведат до 
желаната дестинация за половината време, 
което бихте изхабили с пътнически лайнер. 
Шест двигателя с мощност от 800 фута и по-
лет със 75 км. в час. Тъй като хангарите са 
били скъпи, инженерите построяват кули, 
където дирижаблите могат да акостират по 
време на далечни пътувания. След слизане-
то на пътниците от машината, те ще се возят 
дълго с асансьор към земята. 

ТЕХНОЛОГИИ

Архив Галерия:

 Златният век на цепелините 
http://www.popsci.com ; http://goo.gl/2boej
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Американски дирижабъл: януа-
ри 1923 г.

След като ZR-2 - британски дирижабъл, 
предназначен за нашия флот - се разби през 
1921 г., ние изградихме ZR-1 Shenandoah, 
първият твърд дирижабъл, построен в САЩ. 
В този момент хората се съмняваха в безопас-
ността на цепелините, но правителството ни 
увери, че употребата на хелий и изграждане-
то на стълбове за акостиране (вместо назем-
ни навеси) ще премахне инцидентите, ко-
ито се случваха преди. Експерти настояват, 
че дирижаблите са икономически изгодни 
и ползването на услугите им осигурява по-
добро преживяване от пътуването с параход 
или със самолет. Цепелинът може не само да 
превозва повече пътници, но той остава във 
въздуха по-дълго време от самолетите. Път

ниците могат да се хранят в трапезарията, да 
извършват наблюдения от палубата и да спят 
в удобни легла. Какво би могло да се обърка? 
„Опасността от запалване е почти незначи-
телна.“, пише Макс Мънк, германски инже-
нер, работещ за американския Национален 
консултативен комитет по въздухоплаване. 

ТЕХНОЛОГИИ
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Аерогара: април 1923 г. 

Експерти прогнозират, че в бъдещи войни 
ролята на цепелините ще нараства. Инжене-
рите по аеронавтика предлагат в предната 
част на някои кораби да има малък хангар 
и трамплин за борба със самолетите. Въжета 
отстрани на кораба, ще държат дирижабъла 
на място, докато корабните екипажи закоп-
чават на носа му устройството за акостиране.

Плаващ хангар: август 1923 г. 

Паркирането на дирижабли може да е труд-
но, понеже трябва член на екипажа да го 
насочва в правилната посока. Една грешна 
стъпка може да означава гибел за алумини-
евите му стени. Джон Мейсън предложи два 
начина за улесняване на процеса. Първо, да 
се люлее и в двете посоки ще разреши на 
дирижабъла да намалява съпротивлението 
на вятъра. Той предложи също създаване на 
плаващ понтон-хангар, който би могъл да 

люлее дирижабъла, уловен в  огромна мрежа 
или от примка.

Военните цепелини: октомври 
1923 г. 

Това не е обикновен дирижабъл. Този тип 
дирижабъл не само е оборудван за въздушна 
битка, но може да служи и като писта в небето за 
съпътстващи го самолети. „Добре е в границите 
на разума да се предскаже, че военноморските 

ТЕХНОЛОГИИ
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ТЕХНОЛОГИИ

дирижабли на бъдещето ще носят десетки 
самолети, които ще може да ги защитават от 
въздушни атаки, а освен това ще се монтира 
ново оръжие, което ще се ползва с уважението 
на всички врагове! „, както ние написахме. В 
допълнение към наличието на бойни самолети 
и спасителни лодки на дирижабъла, той ще 
транспортира и войници. Излитането ще бъде 
вертикално – като „птица хвърлена във въздуха”.

При настъпване на бедствие: но-
ември 1925 г.

Лошият късмет на ZR-1 Shenandoah по време на 
57-мия му полет бе причина този дирижабъл да се 
разбие в щата Охайо, след като буря го разкъса на 
няколко парчета. Ето, ние осигурихме графично 
изображение на могъществото на дирижаблите, 
което рязко спадна. Повишаването на  притока от 
горещ въздух може да доведе до сътресения.

Цепелин - хотели: юни 1928 г. 

Нещо ново: плаващи цепелини- хотели в топ 10 
на най-готините неща, създадени през 1928 г.  Този 
хипотетичен дирижабъл ще може да побере 100 
пътника в 39 каюти. По време на пътуване между 
Европа и САЩ ще можете да се насладите на лукс, 
сходен с лукса, наличен на трансатлантически 
кораб. Цените ще включват наличие на течаща 
топла и студена вода и самостоятелен санитарен 
възел. През свободното си време, ще можете 
да се излежавате на шезлонг или да седите на 
кресло и да се наслаждавате на гледките по време 
на пътуването. На палубата ще може дори да се 
танцува под музиката, изпълнявана от оркестър.



 http://nauka.bg 124

Да овладеем небето!: октомври 
1928 г.

След всички тези инциденти, общественост-
та не е сигурна дали дирижаблите ще запа-
зят своята популярност, да не говорим – да 
изпреварят самолетите, като владетели на 
небето. От една страна, изглежда, че произ-
водството на един дирижабъл е по-евтино от 
производството на самолет. Ние също така 
заложихме и на комфорта на пътниците. Хо-
рата в самолета са приковани към седалките 
си, а в дирижабъл ще могат да се движат сво-
бодно.

Преместване на домове с помо-
щта на дирижабъл: септември 
1929 г. 

Семейство заминава на почивка, а над къщата 
му витае огромен дирижабъл… Тази сцена не 
е описание на алтернативна вселена. С кабели, 
спуснати от дирижабъл, ще бъде повдигната 
къщата от земята и отнесена на мястото за 
почивка на семейството. Не е нужно да се опакова 
багаж или да се ходи с такси до летището. Ричард 

Фулър е проектирал къща, която може да се скачи 
с дирижабъл.

ТЕХНОЛОГИИ
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Дирижабъл-самолет: юли 1931 г. 

По време на златната ера на цепелините ня-
кой разбра, че докато дирижабли и самоле-
ти са се конкурирали за доминация, техни-
те най-добрите характеристики биха могли 
да бъдат съчетани в нов хибриден летате-
лен апарат. Изобретателят Джордж Хардин 
предлага няколко хибридни модела, вклю-
чително - и един за семейства, а други - за 
извършване на превоз на товари, войници и 
поща. Пилотите и пътниците ще седят в гор-
ната част на машината, а товарът – в долната. 

Нов, по-безопасен начин за ка-
цане на дирижаблите: април 
1932 г.

Както споменахме по-рано, кацането на ди-
рижабъла е сложно. Просторните хангари 
не само са скъпи, но са необходими стотици 
мъже, които да го теглят в правилната посо-
ка, след като машината достигне до земята. 
Дори и тогава, силен вятър може да тласне 
дирижабъла в стената на хангара, нараня-
вайки корпуса му. От военноморския флот 
на САЩ, обаче, разработили метод за скач-
ване, който намалява сухоземния екипаж на 
дирижабъла от 400 до 90 души.

ТЕХНОЛОГИИ
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Най-големият дирижабъл: фев-
руари 1931 г.  

Тъй както това заглавие показва, очаквахме 
много от USS Akron ZRS-4. Летателният ко-
раб е масивен, дълъг е 785 фута. Побира 5 
самолета, седем картечници и 90 офицери 
и войници. За съжаление, Akron се разби по 
време на буря при което бяха убити 73 от 76-
те членове на екипажа и пътниците. През 
1933 г., след само две години в употреба (и 
четири произшествия), Akron си отиде за-
винаги. Този инцидент постави началото на 
края на цепелините в САЩ.

ТЕХНОЛОГИИ
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