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те совалки
Последната космическа со-
валка – „Атлантис”, извър-
ши последния си полет.
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(Не)обикновените животни 
Чавдар Черников

(Не)обикновените животни... Би било вярно да се каже, че животните и взаимоотно-
шенията между тях описани в книгата са необикновени и уникални, но все пак ми-
сля, че скобите са на място, защото всичко, което се случва в живата природа е просто 
част от живота на планетата Земя. Читателят ще се срещне със скорпиони, отровни 
жаби, охлюви и октоподи, дори отровни птици, ще се запознае с малко познатите 
страни на паразитизма, любовното поведение и канибализма в животинското цар-
ство.

Издателство “Българска Наука”

Поръчай

Книгата

Сега!

Търсете книгата по книжарниците на веригата ‘Пингвините’ в 
цялата страна.

http://goo.gl/7Acxj
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Благой Анев се занимава с графичен дизайн 
от близо десет години и работи в сферата 
на рекламата от 2006 година. Наследил око-
то на фотограф от своя баща, той актив-
но се занимава с художествена и рекламна 
фотография. Това обаче, което не спира да 
го вълнува през всички години на професио-
нална реализация е световното измерение на 
българската култура и нуждата от нейното 

популяризиране.

Непознато за широката публика, творчест-
вото на младия специалист е пропито от 
духа на традициите и запечатано със сред-
ствата на съвременното изкуство. Ето защо 
за нас е интересно да разберем повече за него-
вата работа и страст към културното на-
следство на България. 

НАУКА
Културно-историческите 
паметници на България
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Попитахме го какво го привлича в 
българските традиции и култура.
- Многообразието, това че във всеки район, 
във всяко градче или селце на страната мо-
жеш да намериш нещо уникално и неповто-
римо. 

Кои български традиции сте уловил 
до момента? Срещат ли се подобни и 
извън пределите на страната? 
-  В началото на тази година бях на меж-
дународния кукерски фестивал „Сурва” в 
Перник и там направих серия от снимки на 
участниците. Част от тях публикувах в един 
международен форум за изкуства, породиха 
дискусия и се оказа, че кукерски костюми се 
срещат и в Германия, Испания, Гърция, Ру-
мъния...

Могат ли рекламата и изкуството да 
вървят ръка за ръка? 
- Могат, разбира се. Умелото използване на 
похватите на изкуството води до максимал-
но добри постижения в рекламния бизнес.

Какво трябва да се направи, за да 
се популяризират паметниците на 
България? 
-  Смятам, че аз не съм пионер в това, което 
съм решил да правя и не искам да бъда. За-
дачата, която съм си поставил е да съхраня 
тази „малка” част от българското културно 
наследство в един интерактивен архив за 
следващите поколения и за хората, извън 
пределите на страната, които се интересуват 
от богатството на човешката история. 

НАУКА
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Какво по-специално бихте искали да 
постигнете в тази насока ? 
- Имам идея да събера културно-историче-
ските паметници на България в един общ 
архив, до който могат да стигнат всички лю-
бознателни хора, които се интересуват от 
историята на нашите земи. В момента съм в 
процес на сформиране на екип, с който да 
постигнем тази нелека задача. Като част от 
реализацията на този мой проект ще изпъ-
кне сътрудничеството ми с БГ Наука, като 
поетапно ще представяме на читателите па-
метници и исторически данни за тях. Друг 
човек, който застава зад тази идея е баща 
ми Борис Анев, фотограф-художник, който 
дълги години работи върху това да покаже 
образа на българина и българското с израз-
ните средства на фотографията и осъщест-
вява това с редица фотоизложби на тази те-
матика.

Списание „Българска Наука“ и 
Благой Анев започва проект за 
заснимане на български паметници 
от цялата страна. 
Очаквайте от септември!

Творчество:
http://www.behance.net/bulgair
За контакт:
blagoi.anev@gmail.com

НАУКА
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НАУКА
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Екипът на Програма „Космически 
предизвикателства 2011“ и Банка 
ДСК постигнаха споразумение за 
сътрудничество в подкрепа на раз-
витието на инициативата. Горди 

сме да обявим сътрудничеството си с една от 
най-уважаваните финансови институции в 
България. Подкрепата на Банка ДСК доказ-
ва стремежа на организацията да помогне за 
развитието на образованието и предприема-
чеството в областта на високите технологии 
и космическите науки. 

Програма „Космически предизвикателства“ 
благодари на Банка ДСК за доверието и уси-
лията.

Екипът ни вече 1 години си сътрудничи и със 
създателите на Списание „Българска наука“, 
както и със Софийски университет „Св. Кли-
мент Охридски“ и с Институт за космически 
и слънчево-земни изследвания – БАН. 

Програма „Космически предизвикателства“ 
продължава да развива идеята за създава-
нето на иновативно образование в областта 

на космическите науки и технологии. След 
големия успех на лекционния курс, бе съз-
даден и информационен портал свързващ 
редица водещи космически организации с 
масовия Интернет потребител.

HTTP://SPACEEDU.ME е проектиран 
като информационен източник, който 
отразява най-интересните и актуални 
събития от света на Космоса. На страницата 
ще намерите огромно количество лекции, 
новини, мултимедийни файлове и доклади. 
Порталът HTTP://SPACEEDU.ME е 
разделен в 5 канала: космическо образование, 
новини, мултимедия, история на 
космическите науки и изследвания и живота 
във Вселената. Регистрацията не отнема 
повече от 1 мин. и е напълно безплатна. 
Основната цел на проекта е да осведомява 
и да предоставя интересна информация от 
света на Космоса. Във формат, който улесня-
ва изключително много свободата на край-
ния потребител да разглежда и да споделя 
на мига отразената информация, порталът 

Космосът през очите на младите хора

НАУКА
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позволява директна връзка с Facebook и с 
Twitter. 

Програма „Космически предизвикателства“ 
създаде и своя Twitter страница: 
http://twitter.com/spacechallenges , която 
е свързана с информационния портал и с 
Facebook страницата на инициативата: 
http://www.facebook.com/Space-Challenges

По този начин, всеки наш потребител ще 
може да научи в рамките на 10-15 мин. на 
ден, всичко най-интересно, свързано с Кос-
моса и с бъдещите изследователски проекти 
на човечеството. Порталът предоставя въз-
можности и за далеч по-обстойно разбира-
не на множество науки и технологии, като 
насочва с директни линкове потребителите 
сами да се свързват със сайтовете на воде-
щите космически програми и организации. 
Наред с чисто информационната стойност, 
проектът предоставя актуална информация 
и в областта на космическото образование.

Програма „Космически предизвикателства“ 
благодари на Банка ДСК за доверието и уси-

лията.

http://twitter.com/#!/spacechallenges
http://www.facebook.com/pages/Space-Challenges-Program/202722093080010 
http://bg.hit.gemius.pl/hitredir/id=zIs7WzCN1DlB98aAEyKdgIXCLVUR9_e2wnpveL3VPIX.V7/stparam=miglhnepru/sarg=000000038560D942/url=https://dskbank.bg/Page/default.aspx?xml_id=/bg-BG/Individuals/dskdirectpersonal/ebankingpersonal/
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Център за Доброволчески, Академичен 
Научен и Образователен Туризъм
(ДАНО Център)

Center for Scientific, Academic, Volunteer,
Educational Tourism (SAVE Center)

НОРВЕЖКАТА КЪЩА
(DET NORSE HUS)

NORWAY HOUSE
Destination “Rodopi”
TOURISM OF KNOWLEDGE - 
TOURISM FOR THE FUTURE
http://www.dano-center.com/

http://www.dano-center.com/
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НАУКА

Нямаме готови рецепти за бъдещето 
на туризма в България. Екипът ни ще 
разчита и в бъдеще на подкрепата на 
местните хора и опита на норвежки-
те ни приятели. Научихме много и 
обикнахме добронамерените u прагма-
тични хора от страната на фиорди-
те. С всички вас, приятели, споделяме 
днешния си успех.
Проф. Румяна Михнева, директор, 
Национално движение Българско 
наследство и Център ДАНО

Гости на Смолян и Родопите, центъ-
рът в с. Момчиловци е пример за въз-
можностите на партньорството, за 
потенциала на планината и надежда-
та да решаваме проблемите на мест-
ните жители.
Благодарим на Кралство Норвегия за 
финансирането на този проект, защо-
то в него виждаме сериозен ресурс за 
динамизиране на местната
икономика.
Дора Янкова, кмет на Община Смо-
лян. 

Като директор на Западнонор-
вежкия изследователски център 
съм много щастлива, че мога да 

поздравя ДАНО Центъра за неговото 
откриване. ЗНИЦ работи отдавна за 

развитие на устойчивия туризъм в 
кон текста на връзката между клима-
тичните промени и туризма, както и 
опазването на природното u културно 
наследство като основа за развитие на 
туризъм u особено на селски туризъм, 
производство на местни храни, разви-
тие на дестина-цията и др. В процеса 
на сътрудничеството ни се убедих, че 
екипът на ДАНО Центъра е изпълнен 
с амбиции да прилага модела на устой-
чивия туризъм в България и да го въве-
де в икономическия профил на региона.

Пожелавам на ДАНО Центъра 
много успехи.
Агнес Ландщад, директор на Запад-
нонорвежкия изследователски цен-
тър
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НОРВЕЖКАТА КЪЩА 
-DET NORSKE HUS
Центърът се помещава в Норвежката къща в с. 
Момчиловци, на три часа път от София, на час 
и половина от Пловдив (летището в Крумово), 
на час от Златоград, на 3 часа от Ксанти и на 4 
часа от Кавала (летище в Кавала), на 2 часа от 
Драма, на 15 минути от Смолян по пътя Райко-
во - Рожен, отклонение при с. Соколовци.

Учебна част: оборудвани са три семинари зали - 
зала „Норвегия“ - 6о места; зала „Фритьоф Нан-
сен“ - 20 места; зала „Викинг“ - 12 места.

■ Хотелска част: места за настаняване на гру-
пи до 20-25 човека в блокове по две стаи (с две 
или три легла), общо санитарно помещение, хол 
с телевизор, оборудван кухненски бокс (всички 
електрически уреди,пералня, миална машина и 
прибори) и зала за хранене на 30 човека на първия 
етаж с изход към двора.

Административната част се помещава в нова 
пристройка с асансьор, зала за занимания с теле-
визор. Сградата е със свободен достъп до интер-
нет от всяка точка.

В селото има многобройни семейни хотели, кои-
то също предлагат места за настаняване на ин-
дивидуални и групови туристи. Повече инфор-
мация за това има на www.momchilovtsi.info.
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Проектът “Създаване на ДАНО/ГЕО ту-
ристически център, с. Момчиловци” (BJSTO 
2008/113964) е реализиран от Национално 
движение „Българско наследство” (НДБН) с 
партньори Община Смолян и Западнонор-
вежкия изследователски институт - Согндал, 
и се финансира от норвежкото правителство 
чрез норвежките грантове, съфинансира се 
от Община Смолян и НДБН. Помещава се 
в „Норвежката къща” - старото училище на 
с. Момчиловци. Има статут на неправител-
ствена организация в обществена полза, чи-
ято мисия е популяризиране в Югоизточна 
Европа и България на иновативни политики 
за устойчиво развитие и норвежкия опит за 
отговорно отношение към ресурсите на пла-
нетата.

Екип на проекта: проф. Р. Михнева, К. Георги-
ева, И. Го-дев, И. П. Гротте, арх. Ю. Йорданов, 
В. Михнев, Т. Босе-ва; Консултанти и изпълни-
тели: СОЛИМ АР-България ООД, SAVE Travel 
Alliance. Реконструкция по проект на арх. Сте-
фка Стоянова с изпълнител НИВЕЛ ООД; Учас-
тници в дейности на проекта и доброволци: Т. 
Марева, М. Никова, арх. Т. Михайлов, Е. Велич-
кова, А. Пеева, М. Цветкова, И. Цветков, Н. Боя-
джиев, А. Трифонова, А. Инев, проф. Н. Овчаров, 
Зоц. Н. Попова, доц. М. Воденска, А. Митушев, 3. 
Кисьова, арх. Е. Андреева, арх. Ж. Илиева, доц. Л. 
Стоянова, жители на с. Момчиловци, с. Куте-
ла, с. Смилян, студенти от Университетския 
колеж на Согндал, СУ „Св. Кл. Охридски”, кме-
тове, професионални и граждански общности 
от обл. Смолян, читалища, формални и нефор-
мални мрежи на природолюбители, членове на 
НДБН и различни институции и организации 
от София, Варна, Пловдив, Смолян, Кърджали, 
Златоград, Мадан, Девин, Чепеларе, Асеновград, 
и др.; Норвежките партньори: А. Фитье, А. 
Монрад Йонсен, Т. Уланд, А. Саднес, А. Ландщад 
u др., хотелиерите от Балестранд u Мундал, 
ректоратът на университета в Согндал, кмет-
ството на Лустер и Согндал, туристическите 
информационни центрове в Согнефиорд и адми-
нистрацията на областта; Гръцките общини 
партньори на български родопски градове от Ав-

дира, Ксанти и Марония също ни съдействаха. 
Неформалните ни контакти и разговори с жи-
телите на Медуса, Пахни, Ставруполи, Ехинос, 
Порто Лаго, Кавала ни заредиха с оптимизъм. 
Пътуванията ни в Гърция бяха организирани с 
подкрепата на г-н П. Маламов.

Проектът нямаше да се случи без подкрепата 
и съветите на кмета на Община Смолян г-жа 
Дора Янкова, кмета на Момчиловци г-жа Мария 
Никова, А. Саднес, Б. К. Сторейерде, К. Рингс-
тад и В. Янчовска от „Иновация Норвегия”.
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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
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НАУКА

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

http://goo.gl/0nXWL
Сп. „Българска Наука” и Студентски съвет на 
СУ организират лекция на тема „Депресията 

като процес на трансформация” с лектор Искра 
Петрова.

На 30 май в Зала 1 на Ректората се проведе 
дискусията „Депресията като процес на 
трансформация: от мрак към светлина“.

Гост-лектор беше г-жа Искра Петрова, която 
завършва Психология в Софийския университет 
през 1991 и има 5-годишна практика като 
психотерапевт. Събитието се организира от 
Студентски съвет и списание „Българска наука“.

Но може би най-добрата тактика за преодоляване 
на всички проблеми дава Джон Грей в книгата 
си „Мъжете са от Марс, жените – от Венера“: 
„Когато марсианците изпаднали в депресия, 
всички напуснали градовете на планетата и се 
уединили за дълго време в „пещерите“ си. Те 
се затворили там и не излизали, докато веднъж 
един марсианец не съзрял случайно красивите 
венерианки през телескопа си. Той бързо повикал 
и другите да погледнат. Видът на красивите 
създания вдъхновил марсианците и депресията 

им като по чудо изчезнала. Изведнъж те се 
почувствали нужни. Напуснали „пещерите“ си и 
започнали да строят флот от космически кораби, 
за да отлетят на Венера. Когато венерианките 
изпаднали в депресия, за да се почувстват по-
добре, те седнали в кръг и започнали да разговарят 
за проблемите си. Но това, изглежда, не им 
помогнало да преодолеят състоянието си. То 
продължило дълго време, докато интуитивно 
съзрели видение: силни и чудесни същества /
марсианците/ ще дойдат от Космоса, за да ги 
обичат, да им служат и да ги закрилят. Изведнъж 
те придобили усещането, че някой ги цени. Когато 
споделили видението помежду си, депресията им 
изчезнала и те започнали радостно да се подготвят 
за пристигането на марсианците.
Мъжете са мотивирани и силни, когато се чувстват 
нужни…
Жените са мотивирани и силни, когато чувстват, че 
са обичани…
Тези тайни на мотивацията са все още приложими. 
Мъжете са мотивирани и силни, когато се чувстват 
нужни. Подобно на венерианките, жените са 
мотивирани и силни, когато чувстват, че са 
обичани.“

   Лекция: Депресията като процес на трансформация

http://goo.gl/0nXWL


 http://nauka.bg 20

„Началото на българската 
държавност – един нов поглед”

http://goo.gl/EmEIQ

Сп. „Българска Наука” и Студентски 
съвет на СУ организират лекция на 

тема „Началото на българската 
държавност – един нов поглед” с 

лектор Антоан Тонев.

В учебниците по история категорично 
е посочено, че България е основана 
от кан Аспарух през 681 година. Тази 
информация се насажда в умовете на 
милиони българи докато са в училище. 
Същата тази година на създаване на 
България се среща и в голяма част от 
академичните трудове, публикувани в 
Родината ни и зад граница. Нормално е 
да се запитаме дали това е единствената 

гледна точка по въпроса. Простичкият 
отговор е не. Има и други гледни точки. 
Те обаче твърде често са отхвърляни с 
лека ръка като псевдоисторични, чисти 
фантасмагории, идеологически и какви 
ли още не без да се вникне в тяхната 
аргументация и без да се проведе 
сериозна научна дискусия. Интересно 
докога ще продължаваме да робуваме на 
„истини”, наложени ни отгоре? Защо не 
се опитаме да потърсим истината, която 
често е по – сложна от общоприетите 
парадигми? Ако искате да се включите 
в търсенето на истината за началото 
на българската държавност, вижте 
лекцията.

ВИДЕО НАУКА

http://goo.gl/EmEIQ
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Последната космическа совалка – 
„Атлантис”, извършва последния си полет.

http://goo.gl/8rP9t

С последния полет от 8-ми юли 2011 г. тази част от 
американската космическа програма ще се  
приземи завинаги.

Какъв ли знак е това?

Дискусия във форума за цялата STS програма:
http://goo.gl/7h6al

Повече за совалката - по-надолу в списанието.

ВИДЕО НАУКА

http://goo.gl/8rP9t
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3D принтер захранван от слънцето превръща 
пясъка в стъклени фигури.

http://goo.gl/VLhuV

ВИДЕО НАУКА

http://goo.gl/VLhuV
http://goo.gl/VLhuV
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Властите на Бразилия потвърдиха, че 
с помощта на спътниково наблюде-
ние на границата между Бразилия 
и Перу е открита неизвестна досега 

първобитна общност от хора, с численост 
около 200 души. Първоначално наблюдате-
лите са установили относително големи зони 
и разчистване на гората, след което през ап-
рил е изпратена въздушна експедиция. Кон-
такти с индианците не са установявани, за да 
не се наруши начинът им на живот. Такива 
групи се откриват често, новината не е из-
ключителна. Очевидно начинът на живот в 
джунглата е извършил своеобразна истори-
ческа „консервация“ на разпръснатите в ог-
ромните гори малки общности. 

Наблюденията се водят главно от Нацио-
налното индианско дружество на Бразилия 
(FUNAI). До момента са открити 68 сходни 
групи, или племена, като най-много от тях, 

около 14 общности,  живеят в големият ре-
зерват „Вале до Явари”. 

Индианците живеят абсолютно примити-
вен живот, в големи общи къщи, покрити 
със слама, като отглеждат царевица, банан, 
боб и др. Битът и общностите им са толкова 
неразвити, че те изобщо не познават идеята 
за времето и дори нямат представа за него. 
Културата на общността е съвсем девствена и 
абсолютно неразвита.  .  Понятието „време”, 
„утре”, „вчера”, „възраст” и т.н., не същест-
вуват изобщо в езиците им.  Макар да могат 
да посочат събитията в последователност, 
те просто не знаят как да нарекат времето. 
Особено интересно е, че те просто игнори-
рат хода на човешката възраст. Когато ня-
кой порасне или остарее, той просто сменя 
статута си в племето, което простичко бива 
отразено от групата, като на човека се дава 
ново име, все едно, че преди не е съществу-

SCIENCE NEWS

Спътник откри неизвест-
но досега индианско племе 
в джунглата на Амазонка
Щрих от зората на историята - спътник откри неизвестно 
досега индианско племе в джунглата на Амазонка
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вал. Тези общности нямат също и понятие за 
общото, абстрактна идея за общност от оп-
ределена група сходни обекти. За тях реката, 
пътеката, дърветата и т.н. винаги имат само 
конкретно и ясно измерение. 

Интересното е, че езиковите групи са по-го-
леми и обхващащи няколко общности – не-
съмнено това са общности с общ произход. 
Новооткритото племе е вероятно от езикова-
та група „пано”. 

Съгласно бразилската конституция, 11% от 
територията на страната е запазена за вла-
дение от индианците, които имат върху нея 
изключително право на собственост, каквото 
и да значи това за тяхното предисторическо 
съзнание.

SCIENCE NEWS

http://goo.gl/iaG0z
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Дължината на досегашния рекордьор, от-
крит през 2008 г. построен за 5 години е 36 
км., от Джианксин до Нинбоу, на двата бря-
га на залива. С него пътят от Шанхай до 
Нинбоу е съкратен със 120 км. и от 4 на 2 
часа. Мостът има по три ленти за движение 
в двете посоки и пропускателна способност 
около 50 000 автомобила на денонощие. Ско-
ростта е ограничена до 100 км./ч. В средата 
на моста има изкуствен остров за почивка, с 
построени ресторанти и магазини.

Само след 3 години Китай подобри рекорда 
си. Новият мост над Цзянчжоу е дълъг 42 км. 
Строежът е траел 4 години, като са поставе-
ни над 5000 бетонни колони, набити в дъно-
то на морето на разстояние от 35 м. един от 
друг. По моста ще може да се преминава за 
около 20 мин. Стойността му е около мили-
ард и половина долара.

Открита е и дългоочакваната скоростна 
ж.п. връзка между Пекин и Шанхай. По 

SCIENCE NEWS

В Китай е открит за пореден 
път най-дълъг мост в света
За пореден път Китай предлага удивително инженерно съоръжение – този път най-
дългия надморски мост, между пристанищният град Циндао и окръг Хуандао, през 
залива Цзяочжоу. С това Китай надмина собственият си досегашен рекорд, който 
трая само 3 години. Досега най-дългият мост над море в света беше между двата 
бряга на залива Ханчжоу в Южнокитайско море, както и устието на р. Цзянтан.
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1320 километровото трасе, 180 влака ще по-
държат средна скорост между 250 или 300 
км.ч.(според някои източници до 350 км./ч.) 
като ще взимат разстоянието за около 4.5 – до 
7 часа. Маскималната скорост е 380 км./ч. Ре-
кордът на влака CRH380B/BL е 487.3 км./ч. 
Линията е с радиус на завоите от 7000 м., като 
само на някои места радиусът е 400 м. Почти 
цялата линия, 1140 км., или общо 86.5% от 
цялата дължина, са повдигнати над земята, 
за да не се засягат обработваеми площи и да 
не пресича местните комуникации. По-голя-
мата част от линията, или 1268 км. (96%) е без 
баластнта основа. В строежа са участвали 130 
000 души. По линията са построени 22 туне-
ла с обща дължина 16.1 километра и 244 мо-

ста, включително и най-дългият мост в све-
та – 164.8 километровият Голям мост между 
Данянг и Куншан. В досегашната петица на 
най-дългите мостове в света рекордите също 
бяха китайски – Големият мост на Тянджин 
(113.7 км.), мостът Вейнан-Вейхе (79 км.) и 
Големият пекински мост – 48.15 км. Послед-
ният е на пето място, изпреварен от мостът 
Багн-на експрес в Тайланд (54 км).

Линията се открива по случай 90 годишни-
ната на Китайската комунистическа партия, 
макар в Китай отдавна да няма комунизъм. 
Очевидно на Изток наблягат на съдържани-
ето, а не на формата на промените.

SCIENCE NEWS
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Последната космическа совалка – 
„Атлантис”, извършва последния 
си полет. Първият е на 3-ти ок-
томври 1985 г.  Дали технологич-

ният прогрес на запада демонстрира залеза 
си? Когато една технология се изостави, без 
да е изместена от нещо по-ново, по-прогре-
сивно и по-ефикасно, това не може да носи 
оптимистични мисли. Поредната страница 
в технологичната история на човечеството 
се затваря, но дали това е за добро? Пореди-
цата от бляскави достижения на 20-ти век си 
отиват без заместници. Руски и украински 
ракети с еднократна употреба ще продъл-
жат да обслужват Международната космиче-

ска станция и да извеждат спътници в орби-
та, но те са по-стари технологии.
„Конкорд” падна завинаги на едно френско 
летище, Ту-144 дори не полетя истински. 
Много други символи на миналите епохи на 
20 век си отидоха, но тези не се заместват от 
нищо. Какъв ли знак е това? 

С последния полет на „Антлантис” завършва 
експлоатацията на американските космиче-
ски совалки. От всички шест построени заги-
наха два апарата, „Челинджър” през 1985 г. 
и „Колумбия” през 2003 г., и като последната 
тежка авария се случи в близко време, когато 
напредването на технологиите би следвало 

SCIENCE NEWS

Краят на космическите 
совалки
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да я предотврати. Останаха „Атлантис”, 
„Дискавъри”, „Ентърпрайз” и „Инде-
вър”. „Ентърпрайс” е първообраз на со-
валките, чиито полети приключват през 
1977 г. С последния полет от 8-ми юли 
2011 г. тази част от американската кос-
мическа програма ще се приземи зави-
наги.  Програмата на совалките е започ-
ната през 1972 г. от администрацията на 
президента Ричард Никсън. „Атлантис” 
изведе в орбита сондите „Магелан” и 
„Галилео” за да тръгнат по пътя си за Ве-
нера и Юпитер. За 25 години совалката е 
обиколила земята 4462 пъти, прекарала е 
в открития Космос 292 дни и е изминала 
200 милиона километра. Ако “Атлантис” 
беше полетял към Слънцето, сега щеше 
да е на една трета от обратния си път на-
сам. Светът би трябвло скоро да им наме-
ри заместник, иначе става очевидно, че 
прогресът му се забавя.

SCIENCE NEWS
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АСТРОНОМИЯ

Програмата „КосмичесКа совалКа“ 
- от 1969 до 2011 година!
В миналия брой публикувахме Април 1983 - май 2011 - кисмическите разходки 
на програмата “Космическа совалка”! като в този ние ще проследим една „ера”, 
която този месец завърши.    автор: светослав алеКсандров

Космическата совалка „Колумбия“ по-
лита на 12 април 1981 година  - това 
е първият полет в програмата на кос-
мическата совалка!
Credit : NASA

1969 и 1970 година - вземане на поли-
тическото решение за построяване-
то на космическа совалка.

1
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На снимката - астронавти от мисията “Аполо 12” посещават безпилотна-
та лунна сонда “Сървеър 3”, която е кацнала преди тях по-рано. Photo credit : 
NASA

На 20 юли 1969 година НАСА преживява най-славния си момент, когато 
Нийл Армстронг и Бъз Олдрин от мисията на “Аполо 11” кацат на повърх-
ността на Луната, а на 21-ви юли Нийл Армстронг произнася знаменитата 
си фраза - “Една малка стъпка за човек, един огромен скок за човечеството”...
...но на Земята пред бъдещето на агенцията стои една голяма въпросителна. 
Тогавашният администратор на НАСА - Томас Пейн започва агресивна кам-
пания за постигането на следващата голяма стъпка на човек - която трябва 
да бъде направена на Марс. Пилотираната експедиция до Марс трябва да 
се осъществи с помощта на ядрени ракетни двигатели, които са в процес на 
разработка. Планът на Пейн е да започне поетапно усвояване на космическо-
то пространство към Марс, като по пътя към Червената планета трябва да се 
построят космически бази и станции. И след като те бъдат построени, тряб-
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ва да бъде разработена космическа 
совалка за евтин достъп до космиче-
ските станции.
Но съвсем скоро след като Нийл 
Армстронг стъпва на Луната, То-
мас Пейн получава студен финан-
сов душ от Робърт Майо, бюджетен 
ръководител на тогавашния прези-
дент Ричард Никсън. Робърт Майо 
орязва бюджета по начин, който 
прави пилотираната мисия до Марс 
финансово неприложима. Томас 
Пейн обаче продължава да счита, 
че финансовата ситуация благо-
приятства създаването на орбитал-
на станция и космическа совалка. 
Совалката привлича интереса на 
Военновъздушните сили на САЩ, 
които виждат в нея начин да извеж-
дат военните спътници.
Конгресът, обаче, не харесва пред-
ложението за построяването на 
станция и на совалка, и поради това 
и двете камари - Сенатът и Камара-
та на представителите предприе-
мат стъпки за спирането на проекта 
през 1970-та година. 
Тогава НАСА отговаря по следния 
начин - космическата станция ос-
тава на заден план, а совалката на 
преден. Тук е моментът, когато Во-
енновъздушните сили се включ-
ват. През 60-те години се появяват 
много планове за военни космиче-
ски кораби и станции, като “Дайна 
Соар” и “Пилотирана Космическа 
Станция”, но тези проекти пропа-
дат. Изведнъж в началото на 70-те 

години НАСА предлага космическа 
совалка и обещава тя да е съобразе-
на с нуждите на Военновъздушни-
те сили. Наистина, Военновъздуш-
ните сили ще получат совалката на 
сребърен поднос, а НАСА ще ръко-
води финансирането и конструк-
цията. Това е била хитра мярка на 
НАСА, за да спаси разпадащата се 
космическа програма след гигант-
ския успех с “Аполо” и стъпването 
на Луната.  Но мярката дава успех 
- Военновъздушните сили дават по-
литическа подкрепа.
С тази подкрепа НАСА обаче все 
още не може да спечели Офиса за 
Мениджмънт и Бюджет (ОМБ).  
ОМБ е наследник на Бюрото на бю-
джета и е създаден през 1970-та го-
дина от администрацията на Ник-
сън. За съжаление именно ОМБ 
оказва огромно влияние върху раз-
витието по-нататък. Мисията на 
ОМБ е да подсигури, че совалката 
е икономически изгодна. За съжа-
ление критиците на ОМБ считат, 
че совалката ще е твърде скъпа и 
настояват тя да бъде създадена за 
по-малко пари, отколкото НАСА 
иска. Така совалката ще е по-малка 
и с по-малко възможности, отколко-
то Военновъздушните сили искат, 
освен това решението принуждава 
НАСА да се откаже от разработката 
на космическа совалка с две течно-
горивни степени.
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През май 1971 година ОМБ предлага да се 
ограничи бюджета на НАСА до пик от $3.2 
милиарда долара за следващите пет годи-
ни. За съжаление това решение ограничава 
НАСА и остават достатъчно пари само да 
се построи орбитър-а, но не и ускорителна 

система. Възможно ли е НАСА да намери 
път за построяване и на двете?
Още през 1969 година компания Локхийд 
Мартин, по време на проучванията от Фаза 
А, предлага двустепенна совалка, напълно 
възвращаема, като двете степени са постро-
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Това е предложението за построяване на совалка от Норт Американ Рокуел - която 
включва два ракетни самолета - един носител, и един орбитър, който остава в 
космоса... Тази концепция предлага пълна възвращаемост и повторна използваемост на 
компонентите. Photo credit : NASA
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ени от алуминий, а за предпазване от висо-
ките температури при обратното навлизане 
се използват силициеви плочки. Тази нова 
концепция се харесва първоначално на Вое-
новъздушните сили.
По това време специалистите от НАСА из-
вършват проучвания относно структурния 
материал. Основен е въпросът - дали да се из-
ползва алуминий, или титан? Алуминиевата 
рамка е обещаваща - алуминият е по-лек от 
титана, изработката ще струва по-евтино. 
Титанът, обаче, може да издържа темпера-
тури от 343 градуса по Целзий, без да настъ-
пят критични структурни промени, докато 
алуминият издържа само до около 148 Цел-
зиеви градуса. С това един космически апа-
рат, построен от титан, би изисквал по-лека 
защитна покривка от високи температури. 
Съответно теглото на тази покривка би било 
50% по-малко от това, което би било нужно 
за покривката на един алуминиев космиче-
ски апарат. Така че независимо от по-ниска-
та цена на алуминия, титановите свойства се 
предпочитат по време на работата по дизай-
на през периода 1970-1971 година.
По време на Фаза Б протича основната ра-
бота по избор на дизайн. На графиката по-
горе съм представил примерна концепция за 
напълно възвращаема космическа совалка, 
състояща се от два ракетни самолета. Таки-
ва концепции изискват горивни резервоари, 
които се намират вътре, в самите самолети. 
Горивните резервоари са предвидени да бъ-
дат създадени от алуминий. Те ще изискват 
по-специална защитна покривка от високи 
температури. Освен това, екипажният отсек 
също трябва да е изработен от алуминий. Но 
за изработването на структурните рамки на 
крилата и фюзелажа се предвижда използ-
ването на титан, поради това, че трябва да 
поемат големи температурни натоварвания.
Концепциите, за които говорим по-горе, и 
които са представени на по-горната илюс-
трация, са концепции, които е невъзможно 
да бъдат построени при това финансиране. 
Затова, в паралел с тези усилия от Фаза Б, две 
от аерокосмическите компании - Локхийд и 
Груман провеждат проучвания на алтерна-

тивни варианти.
Става въпрос за алтернативи, при които го-
ривните резервоари се намират външно и 
по този начин самият орбитър (самолетът, 
който достига до орбита) остава със сравни-
телно малък размер. Външните резервоари 
представляват прости алуминиеви обвивки, 
а орбитърът, който трябва да се завърне об-
ратно на земята и да се използва отново, вече 
разполага по-малка повърхност, която тряб-
ва да се защитава от високите температури.
При тази конфигурация обаче совалката 
вече не е напълно възвращаема, а горивният 
резервоар се изхвърля. Подобна концепция 
се харесва на ОМБ, защото на практика с нея 
намалява цената на разработка на косми-
ческата совалка, но паралелно с това скачат 
цените при изстрелване. Тука са различия-
та при концепциите, които се предлагат от 
компаниите Локхийд и Груман. Локхийд 
предлагат нещо като концепцията „Стар 
Клипър“ през 1965 година, който не се ха-
ресва на НАСА, но агенцията независимо от 
това подкрепя Локхийд, защото ОМБ търси 
евтини алтернативи. За разлика от Локхийд, 
Груман не се осланя на някакви предубеж-
дения и първични концепции като този на 
„Стар Клипър“.
Още към средата на 1970 година Груман 
предлага 29 конфигурации, които се вписват 
в три категории: пълна възвращаемост, въз-
вращаемост на орбитър, който се изстрелва 
от невъзвращаема ракета, и възвращаемост 
на орбитър с външен горивен резервоар. Ме-
ниджърът на Груман - Лоурънс Мийд казва, 
че първата категория е най-удачна, но нали 
казахме, че ОМБ се мъчи да ореже средства-
та за разработката и се търсят начини да се 
пестят средства. Така другите две опции ос-
тават приоритетни. През март 1971 година 
НАСА инструктира и другите аерокосми-
чески компании-  МакДонъл Дъглас и Норт 
Американ Рокуел да разработят планове за 
конфигурации с външен горивен резервоар.
Ето ние в този анализ виждаме как НАСА 
се принуждава да изостави оригинални-
те си концепции за пълна възвращаемост и 
нарежда на аерокосмическите компании, с 
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които по-късно ще сключва договори, да ра-
ботят по конфигурации с частична възвра-
щаемост... при които автоматично се вдига 
цената на изстрелването!
В края на краищата към края на 1971 година 
се получава дизайн, който няма нищо общо 
с първоначалния замисъл за космическата 
совалка.
На 5 януари 1972 година президентът на 
САЩ Ричард Никсън прави изявление, че 
НАСА ще продължи работата по космиче-
ската совалка. Окончателното решение оба-
че не идва до 15 март 1972 година, когато вече 
е решено, че освен външен горивен резерво-
ар, който ще захранва основните двигатели 

на совалката, ще има и два твърдогоривни 
ускорителя. Изборът на тези твърдогорив-
ни ускорители идва след осъзнаването, че 
трябва да има допълнителни компромиси 
във връзка с ограничените финансови изис-
квания, поставени от ОМБ. Основната ком-
пания, ангажирана в изработката на совал-
ката, е Норт Американ.  За твърдогоривните 
ускорители отговаря Мортон Тиокол, а за 
външния резервоар - Локхийд Мартин. За 
допълнително пестене на средства отделни-
те компоненти се изготвят в различен пери-
од от време.

Все още твърде много хора считат, че първа-
та космическа совалка, построена от НАСА, 
е „Колумбия“. „Колумбия“ наистина е пър-
вата совалка, която полита в космоса. Но 
преди „Колумбия“ е била построена още 
една совалка - „Ентърпрайз“. Макар че „Ен-
търпрайз“ никога не полита в космоса, тя 
служи за провеждането на много тестове. 
„Ентърпрайз“ е летяла само в земната атмос-
фера, за да се потвърди способността й да се 
приземява самостоятелно.
Всъщност името „Ентърпрайз“ идва не от 
някъде другаде, а от популярната научно-
фантастична поредица „Стар Трек“. Наиме-
нованието й е дадено в момент, когато пуб-
ликата все още вярва, че совалката наистина 
ще доведе до евтин достъп в космоса.
Първоначално „Ентърпрайз“ е планирана 
да лети и в космоса, но до разработването на 
совалката „Колумбия“ настъпват много кри-
тични промени в дизайна, специално по от-

ношение на теглото на фюзелажа и крилата. 
Оборудването на „Ентърпрайз“ за орбита-
лен полет би означавало пълно разглобяване 
на совалката и разпращането на отделните 
компоненти до отговорните фирми. Затова 
НАСА преценява, че „Ентърпрайз“ е най-до-
бре да си остане само за тестове, а останалите 
совалки да бъдат разработени отначало.
На 17 септември 1976 година „Ентърпрайз“ е 
изведена на стартовата площадка на Рокуел 
в Палмдейл, Калифорния, за да бъде пред-
ставена пред хората. По време на специал-
ната церемония e поканен и създателят на 
Стар Трек, Джийн Родънбери. На 31 януа-
ри 1977 година „Ентърпрайз“ заминава към 
база Едуардс на Военно-въздушните сили. 
Там, през същата тази година, „Ентърпрайз“ 
прави няколко тестови атмосферни полета, 
които имат голямо значение за по-нататъш-
ното развитие на програмата.

1974-1977 година - епохата на тестовата совалка “Ентърпрайз”
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4 Космическата совалка “Ентърпрайз” в конфигурация, 
готова за старт. Photo credit : USAF
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12 април 1981 година - космическата совалка “Колумбия” 
полита за пръв път!!!

5

Космическата совалка “Колумбия” полита на 12 април 
1981 година  - това е първият полет в програмата на 
космическата совалка!!! Credit : NASA
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Историческият момент, когато първата со-
валка полита в космоса, настъпва на 12 април 
1981 година - точно 20 години след полета на 
Юрий Гагарин!
Тогава „Колумбия“ е изстреляна с двама ас-
тронавти на борда - Джон Йънг и Робърт 
Крипен. Това е първият пилотиран полет на 
американски космически кораб след послед-
ния полет на кораб „Аполо“ през 1975 годи-
на, когато е тестовият проект „Аполо-Союз“.
Интересен факт около първия полет на „Ко-
лумбия“ - това е първият в историята на аме-
риканската космонавтика орбитален полет 
на космически кораб, който лети с хора на 
борда, без преди това да е проведен успе-
шен тестов безпилотен космически полет! 
До този момент всички космически кораби 
на НАСА, преди да бъдат пуснати да летят 
с човек на борда, са имали тестови полети в 
космоса в безпилотен режим - и това е вярно 
както за „Мъркюри“, така и за „Джемини“ и 
за „Аполо“... Но „Колумбия“ излита без да 
е направила преди това дори едно успешно 
излитане и завръщане от орбита в безпило-
тен режим. Да, имало е преди това тестови 
полети на „Ентърпрайз“, но всички те са 
били атмосферни, а не космически. 
Този смел ход на НАСА да изстреля „Колум-
бия“ с хора на борда още от първия път по-
казва силната вяра на космическата агенция, 
че тя може всичко, че е имунна от всякакви 
критични провали. Успехът на програма 
„Аполо“ с изпращането на хора на Луната е 
толкова голям, че в един момент инженери-
те и учените на НАСА наистина започват да 
придобиват самочувствие, че могат всичко.
В крайна сметка „Колумбия“ наистина про-
явява проблеми при първия полет, които не 
се оказват фатални за астронавтите Йънг и 
Крипен. Около 16 от покривните плочки на 
„Колумбия“ са изгубени, а още 148 са увре-
дени.
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На 12 ноември 1981 година космиче-
ската совалка „Колумбия“ се завръща 
в космоса. За пръв път в историята на 
човечеството пилотиран космически 
кораб лети повторно в космоса!
Това е и последният полет, при кой-
то горивният резервоар е боядисан в 
бяло. Всички мисии след тази летят с 
небоядисан горивен резервоар - това 

е големият червен продълговат ком-
понент на совалката, който сте наблю-
давали при всяко изстрелване. Оказва 
се, че с пестенето на боя се освобожда-
ваме и от голямо количество излишна 
маса - над 200 килограма, които биха 
могли да се използват за преноса на 
полезен товар.

12 ноември 1981 година - повторно излитане на совалката 
“Колумбия” - това е първото повторно завръщане на 

пилотиран кораб в космоса!

“Колумбия” се завръща в космоса. Photo credit 
: NASA
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През 80-те години на 20-ти век се случва ин-
тересен поврат. САЩ остават без космическа 
станция. Космическата станция „Скайлаб“ 
на НАСА, която e построена от отломките на 
лунната програма „Аполо“, e отдавна изве-
дена от орбита - още през 1979 година...
В същото време СССР построяват няколко 
станции от серията „Салют“, а през 1986 го-
дина вече имат и „Мир“. С това руснаците 
вече започват да придобиват съществен опит 
при дългосрочни мисии. А през 80-те годи-
ни политиците на САЩ така и не успяват да 
се организират да одобрят строежа на орби-
тална космическа станция.

А когато няма космическа станция, има... 
„Спейслаб“.
„Спейслаб“ е специален космически модул, 
който наподобява модулите на космическа 
станция, но лети прикачен за космическа-
та совалка и никога не се отделя от нея. Из-
ползва се в периода от 1983 до 1998 година. 
В отсъствието на станция, астронавтите на 
НАСА трупат опит в „Спейслаб“ и провеж-
дат там различни биологични експеримен-
ти. Самият „Спейслаб“ се създава съвместно 
от НАСА и Европейската космическа аген-
ция и служи за космически експерименти 
именно на САЩ и на Западна Европа, дока-
то в същото време страните от Източна Ев-

1983-1998 година. Когато няма космическа станция, има ... 
“Спейслаб”!

АСТРОНОМИЯ

7

На илюстрацията: космически модул “Спейслаб” в 
товарния отсек на совалката. Image credit : NASA



 http://nauka.bg 43

ропа, СССР работят на орбитална станция 
„Мир“.
„Спейслаб“ се състои от лаборатория, къде-
то астронавтът може да работи в нормално 
облекло (не в космически костюм), секции за 
излагане на експерименти в открития кос-
мос, както и тунел за преминаването на ас-
тронавти от екипажния отсек на совалката 
към модула.
Единственият огромен недостатък на този 
начин на работа е, че космическата совал-

ка не се захранва от слънчеви батерии, а от 
горивни клетки, които използват водород 
и кислород. Горивото стига за около две 
седмици, след което совалката трябва да се 
прибере обратно на Земята, иначе ще оста-
не без електрическо захранване. Така НАСА 
в продължение на повече от десетилетие е 
ограничена и не може да извършва истински 
дългосрочни мисии в космоса. Нещо, което 
Русия придобива и без космически совалки.

АСТРОНОМИЯ

1985 година - златната година за космическите совалки. 
Извършен е рекорден брой от 9 полета в рамките на тази 

година...

8

Космическата совалка 
“Челинджър” по 
време на мисията 
си през август 1985 
година. На снимката 
- експерименти 
от мисията на 
“Спейслаб”. 
Photo credit : NASA
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1985 година е годината, през която може би 
НАСА се е чувствала най-близко до отваря-
нето на космическото пространство за всеки 
един човек. През същата тази година са из-
вършени общо девет полета! Това е рекорд, 
който никога по-късно не е повторен.

АСТРОНОМИЯ

28 януари 1986 година - мечтите за отварянето на космическото 
пространство за всеки един човек умират... Совалката 

“Челинджър” се разпада при излитането. Седем астронавти 
загиват, а сред тях е и първият цивилен пътник!

Тази иконична снимка показва катастрофата на совалката “Челинджър”. Photo 
credit : NASA

9
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През 1984 година президентът на САЩ Ро-
налд Рейгън предприема стъпки да отвори 
космическото пространство не само за ас-
тронавти, които са правителствени служи-
тели, но и за обикновени хора. Под негово 
попечителство започва програмата „Учител 
в космоса“. Повече от 11 000 учители канди-
датстват за полет в космоса. През 1985 годи-
на (златната година) НАСА избира Криста 
Маккалъф да бъде първият гражданин, пър-
вият обикновен човек, първият цивилен в 
космоса.
С катастрофата на „Челинджър“ през 1986 
година първият цивилен, който бива изстре-
лян, умира... 
Умират и надеждите, че космическата совал-
ка всъщност ще отвори космическото прос-
транство за всеки един човек. След катастро-
фата Роналд Рейгън произнася следната реч: 
„Ще има още совалкови полети, с повече еки-
пажи, повече доброволци, повече граждани, 
повече учители в космоса. Нищо не свърш-
ва…“ За съжаление обаче всичко свършва и 
НАСА никога повече не допуска обикновен 

цивилен да лети на совалката, по съображе-
ния за сигурност. Програмата „Учител в кос-
моса“ е заменена от програмата „Астронавт 
- преподавател“. Вместо НАСА да приеме 
учители, всеки учител, който кандидатства 
за астронавт, е длъжен да напусне училище-
то си и да подпише договор с НАСА.
Барбара Морган, която е резерва за учител-
ката Криста МакКалъф и това я спасява от 
трагична съдба (т.е. тя само стои на старто-
вата площадка и е свидетел на цялата траге-
дия), все пак решава да напусне училище и се 
присъединява към астронавтския корпус. Тя 
полита в космоса през 2007 година като част 
от програмата „Астронавт-преподавател“. 
Командирът на мисията на совалката „Ин-
девър“ тогава каза: „Аз нямам учител като 
член на екипажа си. Аз имам член от екипа-
жа си, който някога е работил като учител“.
А космическата совалка никога повече не из-
стрелва обикновени хора в космоса...
 Първите космически туристи, по ирония на 
съдбата, политат на руски кораби „Союз“.

След близо тригодишно спиране на поле-
тите след катастрофата на „Челинджър“, со-
валки отново отлитат в космоса. Само че този 
път обществото започва да губи интерес, тъй 
като совалката няма да революционизира 
космоса и няма да го отвори за всеки човек. 
На всичкото отгоре хора вече не летят отвъд 
околоземна орбита, не стъпват на Луната.
През 1989 година НАСА започва да изстрелва 
междупланетни сонди от борда на космиче-
ска совалка. Може би това се е правило с цел 
да се покаже на хората, че астронавтите все 
още участват по някакъв начин в междупла-
нетни мисии, макар и маргинален. Космиче-
ските совалки изстрелват междупланетната 
сонда „Магелан“ до Венера и междупланет-

ната сонда „Галилео“ до Юпитер.  Совалки-
те изстрелват и телескопите „Хъбъл“ и „Чан-
дра“. Мисиите до „Хъбъл“ и героичните 
поправки успяват да приковат вниманието 
на хората към космоса, но само донякъде.
Що се касае до междупланетните мисии  в 
крайна сметка се оказа, че е безсмислено да 
се изстрелват със совалки. „Галилео“ наис-
тина полетя до Юпитер от борда на совалка, 
но сондата-близнак на „Галилео“ - „Касини“ 
полетя до Сатурн чрез най-обикновена ра-
кета. А и астронавтите, освен че бяха само 
бегло споменати, не обраха лаврите от го-
лемите открития на „Галилео“ и „Магелан“. 
Обраха ги междупланетните сонди и учени-
те, работещи зад тях.

АСТРОНОМИЯ

1989 година - изстрелването на първата междупланетна сонда 
от борда на совалка
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10Космическата сонда “Магелан” 
напуска товарния отсек на 
совалката “Атлантис” през май 
1989 година. Photo credit : NASA
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През 1993 година американският президент 
Джордж Буш (старши) и руският президент 
Борис Елцин подписват споразумение за 
строеж на нова орбитална станция, която 
днес знаем като „Международната космиче-
ска станция“. Преди това обаче като част от 

предварителните тестове совалките летят до 
орбитална станция „Мир“.
Програмата, напук на критиците, които се 
опасяват за надеждността на руската техни-
ка, приключва успешно.

АСТРОНОМИЯ

1994-1998 година - програмата “Шатъл-Мир”

11

Скачване на космическата совалка “Атлантис” с руската станция “Мир” 
през 1995 година. Photo credit : NASA
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През 1998 година започва конструкцията 
на „Международната космическа станция“, 
след дълги закъснения и отлагания. В нача-
лото на 21-ви век хората започват да изказват 
опасения за сигурността на застаряващите 
совалки. Настъпват и опасения, че НАСА е 

твърде зависима от космическите си совалки 
и че в продължение на 30 години (както зна-
ем, совалката е построена през 70-те години) 
НАСА не е успяла да построи нито един нов 
космически кораб.
Докъм 2002 година нямаше никакви плано-

АСТРОНОМИЯ

1998 - 2011 година - строеж на “Международната космическа 
станция”. Катастрофа на совалката “Колумбия” и край на 

програмата

12

Скачената совалка “Индевър” с “Международната космическа станция” през 2011 година. 
Photo credit : NASA/ESA/Paolo Nespoli
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ве НАСА да се отказва от космическите си 
совалки. Планираше се те да се използват 
поне до 2015-2020 година, а защо не и до 2025 
година. Всъщност, може дори да се каже, че 
НАСА нямаше никакви сериозни планове 
за Луната, астероид и Марс през въпросната 
2002 година... 

Беше прието, че совалката ще си се използва 
още поне едно-две десетилетия, през които 
„Международната космическа станция“ ще 
е във фокус на програмата.
Всичко се промени през 2003 година, когато 
совалката „Колумбия“ се разпадна и седем 
астронавти загинаха.

С това смъртната присъда на совалките беше 
окончателно подписана.  Катастрофата на 
„Колумбия“ доведе до широк дебат в обще-
ството относно смисъла на пилотираната 
програма. Хората забелязаха, че полетите на 
совалката се споменават в новините много 
рядко и заемат предна страница на всички 
вестници само когато има авария. Космиче-

ските ентусиасти осъзнаха, че ако трябва да 
провеждаме пилотирана програма, тя тряб-
ва да е смислена, да е интересна за хората, да 
е същевременно ценна за науката.
Така първо се роди идеята за изпращане на 
човек на Луната до 2020 година, но тази идея 
не успя да грабне сърцата на хората („На 
Луната? Защо пак там, ние сме били вече 

Разпадането на “Колумбия” на 1 февруари 2003 година. Photo credit : NASA

13
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там...“). Тя беше подменена от идеята за из-
пращането на човек на астероид до 2025 и 
използването на обикновени ракети и кап-
сули, разработени от частни компании, за 
изпращането на хора до околоземна орбита. 
Появи се явлението „космически туризъм“. 
Заговори се отново за отварянето на космоса 

за всеки един човек, макар че вече на съвсем 
друго ниво.
А полетите на совалката завършиха с из-
стрелването на 8-ми юли 2011 година, кога-
то „Атлантис“ се отправи за последен път в 
космоса:

Последният старт на космическа совалка, 
осъществен на 8-ми юли 2011 година. 
Photo credit : NASA TV

14

АСТРОНОМИЯ
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С това си отива една програма, родена в епохата на колосални политически 
търкания, със съмнителна цялостна стойност. Пенсионирането на космиче-
ските совалки е крайно наложително, защото програмата води началото си от 
края на 60-те и началото на 70-те години. По всички стандарти, след 40 години 
научно-технологичен прогрес, космическата совалка е безнадеждно остаряла. 
Време е да отстъпи мястото си на новите ракети и космически кораби, които 
ще бъдат разработени съвсем скоро.

Последната космическа совалка – 
„Атлантис”, извършва последния си полет.

http://goo.gl/8rP9t

АСТРОНОМИЯ

http://goo.gl/8rP9t
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През 1991 г. издадохме филателна 
поредица „Космос” на тема „10 го-
дини космически совалки”: шест 
марки и блок. Сюжетите са доста 

стилизирани, явно художникът не е имал 
подходящи снимки, но пък темата е изчер-
пана изцяло. Освен американските, е пока-
зана и съветската совалка. На „Атлантис” са 
посветени две марки, мисля, че и на блока е 
същата совалка. Загатнати са и някои момен-
ти от конкретните задачи,които са изпълня-
вали совалките през първото си десетилетие.

Нещо като „малка филателна космическа 
енциклопедия”.

АСТРОНОМИЯ

Български пощенски марки за совалките
Автор: К.Гербов
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Български пощенски марки за совалките
Автор: К.Гербов

АСТРОНОМИЯ
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Присъща на човека характеристи-
ка е, че много по-лесно свиква с 
удобствата и лукса, отколкото с 
лишенията и несгодата и много 

по-бързо се нагажда към комфорта, отколко-
то към спартанското. В този смисъл, едва ли 
мнозинството от хората си дават сметка кол-
ко от улесненията, на които се наслаждават в 
ежедневието си, се дължат именно на техно-
логиите, включващи лазерното лъчение. И 
ако за момент допуснем, че лазерите изобщо 
не са били създадени, колко ли от нещата, 
заобикалящи ни, биха изчезнали? CD/ DVD 
устройства, лазерни принтери, лазерна връз-

ка, лазерна локация и контрол, лазерна об-
работка на материали и много други... В хи-
рургията лазерът е безкръвен, безболезнен, 
не оставящ белези и непричиняващи травми 
скалпел. Фотодинамичната терапия на рака, 
изгарянето на язви, операциите на ретина-
та, „почистването“ на коронарната артерия 
и лекуването на флебит - това е само част от 
списъка на медицинските приложения на 
лазера.....и още много и много видими и не-
видими „помощници“ на човека.
Но за да станат такива, „помощниците“ е 
трябвало първо да бъдат създадени.

ФИЗИКА

неКа бъде монохроматична, Кохерентна 
и насочена светлина
(50 години от създаването на лазера)
М. Замфиров, Н. Вучков
Статията е публикувана в Том XXXIV, кн. 1, 2011 г.  от списание „Светът на физиката” ( WOP.
COINTECH.NET ), което се издава от Съюза на физиците в България.

Статията се посвещава на всички онези български учени, работили, работещи и 
които ще работят в една от най-красивите области на физиката - квантовата 
електроника.
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Началото...

Светлинните лъчи се появяват в човешката 
история или като литературни творби, задо-
воляващи масовия глад на читателя за неве-
роятни приключения (през 1898 г. в романа 
си „Война на световете“ X. Уелс описва как 
марсианците нападат Земята и стрелят със 
смъртоносни светлинни лъчи), или като раз-
работки, необходими за нападателни или 
отбранителни действия (използването на ог-
ледала от Архимед през 214 г. пр. н.е., които 
фокусирали слънчевите лъчи върху римски-
те галери на Клавдий Марцел, които по този 
начин били подпалени)1.

Разбира се, преди учените да се заемат с този 
въпрос светлинното лъчение си е оставало 
литературен трик. Например в научно-фан-
тастичния роман на А. Толстой „Хипербо-
лоидът на инженер Гарин“, описваното ус-
тройство създава остър като игла поток от 
неразсейващи се лъчи. По думите на инже-
нер Гарин в природата не съществува нищо, 
което може да се съпротивлява на силата на 
неговия лъчев шнур. „Здания, крепости, ли-
нейни и въздушни кораби, скали, планини, 
земната кора - всичко ще прониже, ще раз-
руши и ще разреже моят лъч“ - твърди той.

Учените

Оформянето на идеята за квантова генера-
ция и създаването на лазера е дълъг процес, 
който обхваща период от около четири де-
сетилетия. През 1917 година, човекът, който 
изказва предположение, че е възможно сти-
мулирано излъчване на светлината, е Ал-
берт Айнщайн, чрез публикуването на своя 
статия, посветена на спонтанното и прину-
деното излъчване на електромагнитни въл-
ни.

Двадесет и две години по-късно, през 1939 г, 
московският физик В. А. Фабрикант в своята 
докторска дисертация обосновава възмож-
ността да се използува светлинно излъчване 
за създаване на среда, усилваща светлината. 

През войната работата била преустановена, 
но след това продължава и през 1951 г. про-
фесор Фабрикант със своите сътрудници М. 
М. Вудински и Ф. А. Бутаева оформят заявка 
за авторско изобретение, в което предлагат 
„начин за усилване на електромагнитно лъ-
чение, основан на използуването на явлени-
ето стимулирано излъчване“. Начинът бил 
пригоден за усилване на ултравиолетовия, 
видимия и инфрачервения спектрален диа-
пазон, както и на радиообхвата. Приемател-
ната комисия сметнала идеята за неосъщест-
вима и тя не била регистрирана, но през 1959 
г. на експертите се наложило да преразгле-
дат своето решение. Изобретателите полу-
чили авторски свидетелства с признат прио-
ритет от 18 юни 1951 г.

През 1951 г. известният физик Пърсел и не-
говият сътрудник Паунд успели така силно 
да нарушат топлинното равновесие на веще-
ството, че то станало активно - излъчваните 
от него лъчи били с по-голяма интензивност 
от погълнатите електромагнитни вълни. 
Този опит бил проведен с радиовълни, но 
тъй като принципът на стимулиране бил 
един и същ, опитът запазил практическо-
то си значение, макар и да не бил доведен 
докрай. Ако били насочили към кристала 
външна радиовълна тя би могла да бъде уси-
лена.

Мазерът свърши своята работа, 
мазерът може да си върви

За година на раждане на квантовата елек-
троника се приема 1954 г., когато Н. Г. Басов 
и А. М. Прохоров от физическия институт 
„П. Н. Лебедев“ и Ч. Таунс, Дж. Гордън и X. 
Цайгер от Колумбийския университет едно-
временно и съвсем независимо едни от дру-
ги получили с помощта на молекули сти-
мулирано излъчване на електромагнитни 
трептения със свръхвисока честота. Учените 
от бившия СССР го нарекли молекулен ге-
нератор, а американците - мазер (Microwave 
Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation - усилване на микровълни c помо-
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щта на стимулирано излъчване).

Въпреки този забележителен успех част от 
учените продължавали да смятат, че не е 
възможно да се осъществи стимулирано из-
лъчване във видимия обхват на светлината, 
но постепенно натрупваните все по-нови 
факти започнали да променят техния скеп-
тицизъм.

Учените от бившия Съветски съюз В. К. 
Аблеков, М. Е. Песин и И. Л. Фабелински 
успели с помощта на електричен разряд в 
пари на живак и цинк да усилят светлин-
ния поток 10 пъти. Усиленото излъчване 
било червено. Н. Г. Басов и А. М. Прохоров 
предложили нов метод за създаване на об-
ратна (инверсна) населеност - система с три 
енергийни нива (тази система ще бъде раз-
гледана по-нататък). През 1958 г. Прохоров, 
а в САЩ А. Шавлов и Ч. Таунз предложили 
за светлинния диапазон да се използуват от-
ворени резонатори.Така, атакуван от всички 
посоки, на светлинния обхват не му оставало 
нищо друго, освен да се предаде.

Червено слънце в длани

През юни 1960 г. в лондонското списание 
„Физикъл ревю летърз“ се появило съоб-
щение от Т. Меймън, че е получил червена 
флуоресценция на рубинов кристал, като 
го осветявал със зелена светлина. Два месе-
ца по-късно списание „Нейчър“ съобщава за 
работата на лазер (от Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation - Усилване 
на светлина c помощта на стимулирано из-
лъчване), а след това излиза и статия с под-
робно описание на неговата конструкция. 
Принципът на действие на този уред бил ед-
накъв с принципа на действие на мазера, по-
ради което Меймън просто заменил първата 
буква на думата мазер с „л“ и тази скромна 
операция отбелязала началото на лазерната 
епоха.

Описание на патента на Мейман ->

Патентът на Мейман 
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Вестниците се изпълват със заглавия: „По-
ярко от Слънцето“, „Кървавият лъч“, „Пора-
зяващият лъч“, а сред любителите на науч-
нофантастичната литература се намират и 
поклонници на Алексей Толстой. Те не про-
пускат да напишат „Новият Гарин“ и „Хи-
перболондът на нашите дни“ и много други 
неща.
Наистина има защо да се вдига толкова шум. 
Мейман показва на журналистите неголям 
уред, в горната част на който лежи метален 
цилиндър, голям колкото еднолитрова кон-
сервна кутия. В средата на неговото чело се 
вижда малък отвор.
- Внимание - казва Мейман, показвайки лис-
та, прикрепен на стената на лабораторията.
Изведнъж в средата на листа за миг избухва 
малко, яркочервено ослепително петно.
- Още веднъж - казва Мейман и отново нати-
ска бутона.

Тези, които са гледали уреда, са видели как 
от неговото чело излетява лъч с дебелина на 
молив. Той почти не се е разширявал и се 
опирал в стената, завършвайки с ослепител-
но кръгло петънце.

Лазерът на Мейман

След няколко опита отварят цилиндъра. В 
него има само два предмета. Спирална им-
пулсна лампа, като онези, които използват 
фотографите, и бледорозов прозрачен крис-
тал колкото обикновена цигара. Краищата 

му блестят. Те били покрити с огледален 
слой сребро.

Схема на рубинов лазер

Розовата пръчка е направена от изкуствен 
рубин. Такъв, но още по-светъл рубин 
се употребява в мазерите за усилване на 
микровълните. Рубинът изглежда червен 
само защото поглъща зелените и виолетовите 
лъчи на светлината. Ако отстраним тези 
лъчи от бялата светлина, остатъкът изглежда 
червен.

В поглъщането на светлината не участвува 
целият материал, от който е съставен 
кристалът, а само йоните на хрома, които 
са едва частица от процента. Но именно те 
играят основната роля в работата на уреда. 
Облъчвайки рубина с радиовълни, можем да 
заставим йоните на хрома да ги усилят.

Мейман се досеща пръв, че като облъчва 
рубина със светлина от импулсна лампа, 
той може да усили светлината. Опитът, 
добит от работата с мазерите, и статиите на 
Таунс говорят, че като се приложи обратната 
връзка, усилвателят може да се превърне 
в светлинен генератор, който действува 
като обикновен радиопредавател. Известно 
било и какъв резонатор може да се използва 
при работа със светлината. Това са двойка 
успоредни огледала. Но най-лесно е да се 
полират краищата на рубиновата пръчка и 
да се нанесе върху тях огледален слой сребро.
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Фактът, че новият генератор излъчва 
червена светлина, ни най-малко не е свързан 
с червения цвят на рубина. Както знаем, 
той се дължи на поглъщането на зелените 
и виолетовите лъчи. А червеният цвят на 
лъча на първия лазер се определя от това, че 
енергетичните нива на хромовия йон, които 
участвуват в работата на уреда, са един от 
друг на разстояние, равно на енергията на 
фотоните на червената светлина.

На въпроса, защо нарича новия уред 
„лазер“, Мейман отговоря, че просто е 
заменил буквата „м“ в „мазер“ с буквата 
„л“. И добавя: „Принципът на действие на 
двата уреда е еднакъв. Различават се само 
по диапазоните на дължината на вълните, с 
които те работят. Буквата „л‘(е съкращение 
на думата „лайт“ (светлина). Останалите 
букви означават „усилване с помощта на 
индуцирано излъчване“.

Това събитие наистина има огромен отзвук 
по света, като в България се сформира група 
за да проучи това откритие.

Семинарът

Проф. Параскева Симова споделя следното: 
Около 1961-62 година започна семинарът във 
Физическия институт, като интересът беше 
предизвикан от статия за лазера, не за мазера. 
В литературата се появяваха едно след друго 
открития и ние решихме да се пообразоваме. Така 
създадохме един семинар по лазери. Председател на 
семинара беше акад. Емил Джаков, като участва 
много голяма група. Цялата лаборатория по 
оптика и спектроскопия, по електроника (със В. 
Стефанов), може би също и П. Атанасов, може 
би и Съботинов.

Семинарите са седмични, като на тях се чете 
литература, списания и се изнасят доклади, 
с цел пълното разбиране функционирането 
на лазера. Така участниците разбират 
какво значение има лазера за оптиката като 
източник, а за електрониката като обект на 
изследване и създаване.

Ст. н. с. д-р Пенка Кирчева допълва: За лазери 
започна да се говори в Института през 1963 
година, тогава някаква статия в сп. Успехи 
Физических Наук, и тази статия тя беше 
от ръце на ръце предавана. После В. Стефанов 
започна да прави опити с рубинов лазер. 

Ст. н. с. д-р Васил Стефанов споделя: Симова 
беше много заинтересована от лазерите и по 
нейна инициатива събрахме една група 25 души, 
4-5 лаборатории, 25 души, нещо невиждано за 
нашия институт.
Заседанията се провеждат редовно, но след 
като установяват, че няма да излязат бързо 
публикации, групата за около година и 
половина се разпада.

Според спомените на В. Стефанов: Купихме 
от Швейцария първия рубин, но нямахме лампи, 
а първите импулсни лампи у нас ги правихме 
ние, понеже лазера трябваше да се възбуди. 
Кристалът си беше обработен с двете му основи, 
с диелектрични покрития, и посребрихме плътно 
двете страни химически. После трябва да излезе 
светлината отнякъде и, с една тънка клечица, 
изчистихме среброто и остана около милиметър 
и половина два. Да, но трябва отражател, 
да съберем светлината, така че взехме една 
алуминиева тръба и я намазахме отвътре с 
магнезиев и титанов окис, а кондензаторите 
намерихме в мазето на факултета. Направихме 
едно дюарче в работилницата, вътре поставихме 
кристалчето и в отражателя го сложихме в 
центъра. Лампите бяха спирални, от стъкло, и 
много бързо излизаха от строя - след десетина 
импулса.

Рубинов лазер. Изработен от н. с. Васил Стефанов 
от ИЕ при БАН през 1964 г. и пуснат в действие на 
01.02. същата година.
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На първи февруари 1964 година, сутринта пус-
нах, охлаждам, а парите ги получаваме, като в 
течния азот пуснем едно съпротивление и ле-
кичко го нагреем и то дава мощен поток, охладих 
го и включих и on на стената се появи едно кър-
ваво червено петно. И аз от радост, човешка ра-
дост, почнах да подскачам и в това време влиза 
техникът в стаята, той като ме видя се чудеше 
дали съм полудял. После показах на колегите, на 
Симова, П. Кирчева, акад. Джаков, че лазерът ра-
боти. Това се разпространи като светкавица в 
целия институт.

Импулсни лампи за възбуждане на българския рубинов 
лазер (1961-1963 г.)

Това не остава незабелязано и за властта по 
онова време.
Един ден пристига Добри Джуров, министър 
на отбраната, да му го демонстрираме. Демон-
стрирахме му го, а след известно време дойде и 
Станко Тодоров - министър председателя, и той 
да види какво е станало. Казвам му, хубаво ама 
ние с чаена лъжичка копаем кладенец, нямаме 
апаратура, всичко го правим сами, измерител, 
лампи...та сега ако някой му го кажеш, ще ти се 
изсмее ще ти каже, че си луд, но тогава ентуси-
азмът беше голям. Отпуснаха ни 20 000 лева, за 
онова време бяха много, но директорът ги раз-
предели на всички лаборатории, не само за нас.

Ерата на газовите лазери
В САЩ

След пускането на рубиновия лазер бързо 
идва времето и на хелий-неоновия. Неговата 
история е свързана с името на Джаван, кой-

то пристига от Иран в САЩ, без да знае ан-
глийски, но има щастието да работи някол-
ко години с учени като Раби и Таунс.

При оптичното напомпване е необходима 
много ярка светлина. В рубиновия лазер 
това е светлината на импулсната лампа, по-
лучавана за сметка на мощното електрично 
изпразване в тръбата, напълнена с ксенон. 
Светлинната енергия, която дава такава лам-
па, е само малка част от изразходваната елек-
трична енергия. От получената светлина се 
използва съвсем малка част, която попада в 
двете сравнително тесни области на поглъ-
щане на рубина. Останалата светлина съв-
сем безполезно се поглъща от арматурата и 
преминава в топлина.

Стабилизиран токоизправител, служил за захранване на 
първите български лазери. Изработен в лаборатория за 
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електронна научна апаратура при ФФ на БАН. Използ-
вана за захранване на първия хелий-натриев и рубинов 

лазери.

Тогава не трябва ли да се използува елек-
тричното изпразване в газа за получаване на 
активно инверсно състояние, избягвайки по 
такъв начин междинния стадий на превръ-
щане на електричната енергия в светлинна 
и свързаните с това загуби? С подобен въ-
прос тръгва Джаван.

Импулсни лампи за възбуждане на първия български 
рубинов лазер.

Ако през разреден хелий се пусне електри-
чен ток с високо напрежение, изпразването 
в него ще загори с небесносиня светлина, а 
неонът при същите условия свети яркочер-
вено. По случайност долното от възбудените 
нива на хелия почти съвпада с единия от сло-
евете на възбуждане на неона. Именно това 
обстоятелство решава да използува Джаван. 
Той затваря в тръбичката известно количе-
ство хелий, така че неговото налягане е само 
с една хилядна част повече от атмосферното 
налягане, и добавя десет пъти по-малко ко-
личество неонови атоми. Като предизвика в 
тръбичката електрично изпразване, Джаван 
установява, че яркочервеното светене на не-
она е много по-силно, отколкото при отсъст-
вието на хелий. Синкавото светене на хелия 
почти не се забелязва.

Схема на He-Ne лазер

Джаван разбира, че по такъв начин може да по-
лучи инверсна населеност на енергетичните нива 
на неона. Това ниво на неона, което се възбуж-
да при сблъскването с възбудения атом на хелия, 
влиза в групата от четири нива, по-ниско от кои-
то една под друга се намират още две групи. При 
преминаването от възбуденото ниво на което и да 
е горно ниво от тези групи трябва да се отдели 
фотон на инфрачервеното излъчване с дължина 
на вълната около един микрон. При по-нататъш-
но преминаване на едно от нивата от по-долна 
група се излъчват фотони с червена светлина.

Джаван поставя в своята тръбичка и две плоски 
огледала, образувани от повече от десетки реду-
ващи се слоеве на цинков сулфид и магнезиев 
флуорид. Всички слоеве, взети заедно, също из-
глеждат прозрачни, като пропускат почти цялата 
светлина и отразяват почти изцяло само вълната 
с дължина 1,15 микрона.

Човешкото око не вижда инфрачервеното излъч-
ване, но за вълновите части от този диапазон съ-
ществуват електронно-оптични преобразуватели, 
които превръщат инфрачервеното излъчване във 
видимо. Като помества такъв преобразувател на 
оста на своя уред, Джаван вижда как неговият ек-
ран се осветява. Това значи, че от уреда е излиза 
инфрачервено излъчване и като увеличава посте-
пенно тока, минаващ през уреда, Джаван наблю-
дава засилване на светенето, а след това изведнъж 
на екрана ярко засиява неголямо кръгло петно, а 
останалата част от екрана е съвсем тъмна. Така за 
първи път заработва газовият лазер.

За разлика от рубиновия газовият лазер работи 
непрекъснато, докато е включен
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електрорсирядно трь5с електромагнитно 
поле захранващият го източник на електрое-
нергия. А по-голямата еднородност на газа в 
сравнение и с най-хубавите кристали на ру-
бина гарантира съществено преимущество 
на хелий-неоновия лазер пред рубиновия.

В България

В България с хелий-неонов лазер се заема 
отново В. Стефанов, който събира необхо-
димите части, както и с помощта на стъкло-
дувите, които изработват и останалите прис-
пособления. Ние тука в нашата работилница 
изработихме стъклени подложки, дадохме ги на 
акад. Джакое, който ходеше често в Московския 
университет в катедрата по нелинейна оптика 
с ръководител Р. В. Хохлов. Той ги занесе там, 
направиха ни огледала на добра воля, и ни ги вър-
наха.

Високовакуумен прогреваем кран за He-Ne 
лазери. Създаден във връзка с изработването 
на български хелий-неонов лазер от ст.н.с. В. 

Стефанов

Монтирам, но няма генерация и няма. Най-
трудното нещо ми се оказаха настройките, 
понеже трябваше през едно съвсем тясно 
около метър и 20-30 тръба да направя нагла-
сяването. Слагах едно кръстче, осветявах го и 
отсреща трябваше през дупката и през отво-
ра на тръбата да го видя обратно. Но, не ще. 
Един, два, три месеца, не ще. Отидох в Мос-
ква на командировка, питах и ми казаха, че 
трябва да се получи луничка. Действително 
като го настройваш в единия край се показва 

по-светло полукръгче и постепенно расте и 
като запълни тръбата почва да генерира.

Лазерен визир на теодолитна стойка с колона. 
В държателя е закрепен хелий-неонов лазер с 

вътрешни огледала. 1971 г. България

Върнах се в София и на 22 юни 1965 година, 
като се появи луничка, изведнъж ми олекна. 
Полека полека го настроих и светна и точно 
както го описват по книгите. Като го завъртя 
малко да го настроя - едномодов, дву, чети-
ри, осем модов. Пак повиках колегите и из-
веднъж пак целия институт заговори.

Бележки

1. За да се установи дали това е мит или дейст-
вителност, правени са много опити с огледа-
ла, като се е повтаряла схемата, при която 
Архимед бил подпалил вражеските кораби. 
Например през 1747 г. френският естестве-
ник Жорж Бюфон направил серия от опити 
с различен брой огледала, като постепенно 
техният брой достигнал 168 с полезна площ 
5,85 квадратни метра. Според спомените на 
този изследовател: „На 10 април следобед 
при достатъчно ярко слънце под-палихме 
борова насмолена дъска на отдалечение 150 
фута само с помощта на 128 огледала: плам-
ването стана съвършено внезапно, при това 
по цялата площ на дъската.”

През 1973 г. гръцкият инженер Йоанис Са-
кас подредил на брега на морето недалеч от 
Атина 60 войници с огледала, които имали 
размери 91 на 50 сантиметра, като за мишена 
служела лодка, натоварена със смола и отда-
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лече на около 50 метра от брега. Когато него-
вите помощници успели да насочат лъчите 
на повечето огледала към лодката, тя зади-
мяла и пламнала.

Продължение в следващия брой

Статията е публикувана в Том 
XXXIV, кн. 1, 2011 г.  от списание 
„Светът на физиката” ( WOP.
COINTECH.NET ), което се издава 
от Съюза на физиците в България.

ФИЗИКА
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Влечугите в България
В предните няколко броя изчерпахме българските видове змии. Не виждам по - подходящ 
преход към следващата част на темата от представителите на “Безкраките гущери”.
В България се срещата два вида от тези влечуги: слепока и змиегущера

Автор: Марко Иванов

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

Слепокът /Anguis fragilis/, наричан още и крехар, е вид безкрако влечуго, 
външно много напомнящо на змия, въпреки че всъщност принадлежи към под разред Гу-
щери /Sauria/.

Слепок /Anguis fragilis/
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Слепокът достига дължина 
около 50 cm, рядко до 65 cm. 

Отличава се от змиите по нали-
чието на клепач, който може да 
покрива окото и по преливането 
между главата и тялото. Кожата е 
гладка, люспите не се застъпват и 
за разлика от змиите, слепокът я 
сменя на парчета, а не цялата на-
веднъж. Освен това езикът му не е 
раздвоен, както при змиите.
Разпространен в почти цяла Евро-
па, с изключение на северната част 
на Скандинавския полуостров, 
Ирландия, югоизточните части 
на Пиренейския полуостров и 
средиземноморските острови. На 
изток ареалът му достига до река 
Тобол, среща се и в Мала Азия, 
Кавказ и Северозападен Иран. В 
България е разпространен в цяла-
та страна, с изключение на обла-
стите с интензивно земеделие и в 
планините над 2000 нмв.

Обитава разнообразни терени, 
най-често в редки гори, ливади, 
скалисти местности. Важно за 
него е да има възможност за по-
лу-подземен живот - натрупани 

камъни, пънове, сипеи, почвени 
кухини.
Слепоците са активни през деня и 
обичат да се припичат на слънце. 
Хранят се с охлюви и червеи. Из-
вестни са със своето дълголетие - в 
природата достигат възраст около 
30 години, а на затворено - до 54 
години.

Подобно на повечето видове гу-
щери, слепокът може да откъсне 
опашката си без сериозна вреда 
за своето здраве, откъдето идва и 
името му крехар. Това му помага 
да се спаси от повечето хищници, 
които след опит да го заловят ос-
тават само с опашката му в нокти-
те си. Опашката израства отново, 
макар и най-често с по-малък раз-
мер.

Друга интересна особеност на 
слепока, рядка сред влечугите е, 
че е живороден. През август-сеп-
тември женските раждат по де-
сетина малки. Те първоначално 
са сребристи, като постепенно 
до третата си година придобиват 
окончателния си цвят.
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Подвидове
Слепокът има два подвида:
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Обикновен слепок /Anguis 
fragilis fragilis Linnaeus, 
1758/ — среща се в по-голямата 
част от Европа

Колхидски слепок /Anguis fragilis col-
chicus Nordmann, 1840/ — среща се в 
Югоизточна Европа, Кавказ и Иран
Колхидския слепок се отличава по 
разделечените префронтални щитчета, 
наличието на ушен отвор и по-честото 
наличие на сини петна, особено при 
мъжките.

В България се срещат и двата подвида, 
като колхидският е обичаен за равнините 
с надморска височина под 550 m, най-
вече в източната част на страната.

Другия безкрак гущер у нас е:

Змиегущерът /Ophisaurus 
apodus/, наричан също жълтокоремен 
гущер и жълтокоремник.
Достига дължина до 150 cm. Той е най-
големият гущер, срещащ се в България, 
а и в цяла Европа.

БИОЛОГИЯ
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На външен вид змиегущерът прили-
ча на змия. Краката са трудно забеле-
жими - задните достигат дължина от 
няколко милиметра. Главата му не е 
отделена от тялото и е почти толкова 
висока, колкото и широка. За разлика 
от змиите има на главата си две ушни 
трапчинки, а очите му са снабдени с 
клепачи. Цветът му е кафяв, по-светъл 
по корема и главата. Малките са свет-
лосиви, с по-тъмни ивици, и придоби-
ват окончателния си цвят, когато дос-
тигнат дължина около 40 cm. Кожата 
има пръстеновидни гънки, които му 
придават вид на гигантски земен чер-
вей.

Змиегущерът е се среща в южните и 
крайбрежни части на Балканския по-
луостров, Крим, областта между Чер-
но и Каспийско море и в Азия до Кир-
гизстан на изток и Северна Сирия и 
Северен Ирак - на югозапад.

В България змиегущерът е разпрос-
транен в югоизточните части на стра-
ната - Източните Родопи, долината на 
Тунджа, Сакар и Странджа и в някол-
ко километрова ивица по черномор-
ското крайбрежие до Шабла на север. 
Изолирани находища има в долината 
на река Русенски Лом. В миналото е 
наблюдаван и в Петричко-Саданската 
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котловина, но днес се смята за изчезнал оттам. Змиегущерите в България са от подвида O. 
a. thracius.
Змиегущерът предпочита скалисти терени, обрасли с храсти и треви. През лятото се крие в 
по-сенчести места, като гори или дерета.

Змиегущерът се храни главно с охлюви и едри насекоми, по-рядко с дребни гущери и гри-
зачи и малки на гнездящи по земята птици. Понякога негова плячка стават дори малки 
змийчета. Размножава се, като снася яйца.
Макар че е по-бърз от повечето змии и гущери, при опасност змиегущерът не бяга, а се оп-
итва да се прикрие, поради което е лесно да бъде заловен. При това той никога не хапе, а 
само върти бронираната си опашка, която е покрита с твърди рогови ръбести люспи.

БИОЛОГИЯ
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Птиците в България
Нова рубрика, в която ще ви запознаем с птиците, които обитават нашите земи.

БИОЛОГИЯ

Обикновен мишелов -  Buteo buteo (ДТ 51-56 см).
Постоянен вид у нас. Мишеловите от по-севртни страни преминават 
през България по време на пролета или остават да зимуват тук. Среща се 
в гори, горски хълмове, открити равнини. Храни се с дребни бозайници, 
влечуги и едри насекоми. Гнезди по дърветата и скални ниши. 
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Червена каня    -  Milvus milvus (ДТ 56 см). 
Среща се в различни местообитания покрай водоеми, но най-честа е в 
заливните гори покрай реките. Храни се с риба, но яде и птици, особено 
млади, които ловко отмъква от гнездата им. Отличен летец, маневрира 
ловко в полет, а нерядко разкъсва и изяжда плячката си летейки. 
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Черна каня     -  Black Kite (ДТ 56см)
Среща се във всички видове местообитания, особено в близост 
до водоеми. Избягва гъсти гори. Храната й е разнообразна, често 
яде мърша. В някои страни се среща в голям брой на сметища край 
населените места. Гнезди по дърветата. По време на полет понякога 
“увисва” във въздуха и често разклаща опашка.
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Осояд   -  Pernis apivorus (ДТ 51-58 см) 
Потайна птица, среща се в гористите райони. Храни се с главно с насекоми 
(най-вече оси и пчели), разравяйки гнездата им с крака. Гнезди по големи 
дървета. По време на полета се събира ба групи и може да се наблюдава по 
Черноморието.
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Орел-рибар или речен орен    -  Pandion haliaetus (ДТ 51-58 см)
Високо специализирана граблива птица, която се гмурка от въздуга, за да хване 
риба с ноктите си. Среща се в гористи или блатисти райони край водоеми. Гнезди 
по дърветата или на скални корнизи в близост до езера или реки.
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Първо ще видите няколко снимки, 
каквито най-често фигурират по 
страниците на вестниците в ру-
бриките „Рибар на седмицата”. 

Само че, моите са във варианта: „Като няма 
риба, и ракът е риба!” Не съм хванал в ка-
дъра рибаря - на неговия улов се радват раз-
хождащи се в парка пенсионери.

БИОЛОГИЯ

Раците в парка 
К.ГЕРБОВ 
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11811
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Ракът е най-големият, който съм видял и за-
снел в Южния парк (в София). Рибите оче-
видно вече са на свършване, но раците в езе-
рата на парка изглежда са се развили добре, 
та често се улавят на въдиците. И те, като 
рибите, се хващат на примамката от червей 
или хляб. Аз връщам хванатите раци обра-
тно, след като ги заснема. Виждам, че така 
правят и другите рибари. С един два-рака, 
каквито най-много се хващат след един ри-
болов на езерата, не си струва човек да се за-
нимава с тях. 

Ето няколко рака, уловени от мен. На вто-
рата снимка се вижда влакното на въдицата: 
ракът е захапал здраво кукичката и за откач-
ването й се иска известно търпение. На тре-
тата снимка ракът, пребивавал на сухо, все 
още се ориентира къде е. След което следва 
рязко дръпване назад (рачешката) и изчезва-
не обратно в езерото.

БИОЛОГИЯ
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Естествено, че се опитах да се осведомя, що 
за стока съм уловил, но съм разколебан от-
носно крайния резултат. Двата европейски 
рака Astacus astacus и Astacus leptodactylus 
много си приличат. Първият обичал повече 
чистата речна вода и имал по-широки щип-
ки. Вторият живеел в блата и езера и бил по-
голям. 

Понеже няма как точно да сравня раците със 
снимките, защото на последните не личат 
пропорциите, реших, че раците в Южния 
парк са Astacus astacus. Вярно, те живеят в 
езера, но в тях са дошли явно от реката, коя-
то тече на 5-10 м от езерата.

БИОЛОГИЯ



 http://nauka.bg 78

По полянките на парка, наред със синята жлъчка (цикория), дивия мор-
ков, звездана, червената и бялата детелина, доволно често се среща и 
лечебното сапунче Saponaria officinalis. То е наричано най-често само 

сапунче или сапуниче, а някъде белонога и раки-сапун.

Природен сапун
Лечебно сапунче

К.ГЕРБОВ 
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11312

БИОЛОГИЯ
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Сапунчето е многогодишно 
тревисто растение от семейство 

Карамфилови (Caryophylláceae), клас 
Двусемеделни (Dycotiledoneae), отдел 

Покритосеменни (Magnoliophyta). 
Средно голямо е, на височина достига 
30-90 cм. Растат по няколко стръка на 

едно място.

Цветовете на сапунчето се оформят 
във върха на растението в разклонени 

метличести съцветия (китка), по 
няколко цвята на една дръжка. Всеки 

цвят има тръбеста чашка с пет зъбеца, 
приличаща на гилза. Тя е дълга около 

20 мм. 
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Венчето е бяло до розово, образувано от 5 
свободни едри листчета, дълги около 1 cм, с 
овална, слабо двуделна горна част, с удълже-
на тясна долна част - нокът, с два израстъ-
ка при основата им. Тичинките са точно 10. 
Яйчникът е горен с 2 стълбчета. Цъфти през 
месеците юни - септември.

Името на растението на български и ла-
тински идва от „сапун”. Във всички части и 
най-вече в червеникавия корен (коренище) 
на сапунчето се съдържат значителни коли-

чества тритерпенови сапонини. Във вода те 
се разпенват и образуват пяна като истин-
ски сапун. Затова и корените на сапунчето 
намират приложение за приготвяне на ми-
ещи средства за кожени и копринени мате-
рии. Корените намират приложение също и 
в сладкарската промишленост за приготвяне 
на рахат локум, халва, кремове, газирани на-
питки и пр. 

На предно място стоят и лечебните свойства 
на сапунчето, откъдето идва добавката към 
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основното му наименование. Отварата от 
киснати стрък или корен на сапунчето има 
отхрачващо, диуретично, потогонно, сла-
бително и диуретично действие. Използва 
се при бронхити и други заболявания на 
дихателната система, съпровождащи се с гъ-
сти бронхиални секрети и мъчителна каш-
лица, при бронхиална астма. Жлъчегонно 
средство е при чернодробно-жлъчни забо-
лявания. Използва се също при ревматизъм, 
ставни болки, подагра, метеоризъм, кожни 
обриви.

Когато се бере сапунче, трябва да се имат 
предвид два момента. Макар видът да не 
защитен, тъй като е билка, при брането му 
следва да се оставят най-малко 1/3 от расте-
нията, за да се осигури семенното размно-
жаване на вида и възстановяване на находи-
щето. Ако се бере с лечебна цел, трябва да 
се има предвид, че растението е отровно! За 
това се препоръчва да се използва основно 
по лекарско предписание и под лекарски 
контрол.

Ето едно директно използване на сапунче-
то като миещо средство. Това го знае всеки, 
който е расъл край река. Там има сапунчета, 
има и вода, и може да се проведе показаното 
по-долу мероприятие.
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Съществува и едно култивирано сапунче, което 
може да се види в градинките пред блоковете в 
София. Цветовете на това растение са „по-кичес-
ти”, т. е по едри, и имат повече венчелистчета: те 
са на два реда. Не знам дали успях правилно да 
определя вида му, но ми се струва, че е Saponaria 
officinalis Rosea Plena. Използването на сапунче-
то в декоративното цветарство за украса на град-
ското пространство се споменава в някои интер-
нет-сайтове.
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Това е един от типовете ранно-
византийските монети, които се 
срещат най-често по българските 
земи. Самият монетен тип е въве-

ден от император Анстасий I (491-518),
след направената от него монетна реформа 
от 498г., като основната цел е да замени мал-
ките като големина бронзови нумии и на тя-
хно място да се емитират няколко типа, като 
номинал, монети който да облекчат търго-
вията при по-малките стопанства и обик-
новените хора използващи предимно брон-
зовите, ниско номинални, монети. По този 
начин се въвеждат няколко номинала кой-
то продължават да съществуват доста дълго 
време на монетният пазар във Византия като 
типове, около 2 века през който дизайнът на 
монетите почти не се променя.

    Тези типове носят следните обозначения: 
голямо М за 40 нумии (nummi-от латински 

б.а.) или фолис (follies), голямо К за 20 нумии 
или половин фолис и голямо I за деканумии 
или 10 нумии, и голямо Е за 5 нумии. За мо-
нетният двор на Александрия са характерни 
нововъведенията и на свой ред те въвеждат за 
облекчение или усложнение на своите граж-
дани още няколко номинала като 3, 6 и 12 
нумии със съответните съкращения. За Бъл-
гария тези монетни типове от александрий-
ският монетен двор са сравнително рядко 
срещани, така че ще изпуснем описанието 
им. След като Анастасий въвежда сравни-
телно опростеният външен вид на тези нови 
фолиси идва ред на Юстин да ги доусъвър-
шенства по начинът по който ще изглеждат 
през следващите 100-200 години. Той добавя 
към надписът за монетен двор, и задължи-
телно официната (номерът на монетният 
двор в градът монетарница) както и година 
на управление на императорът. Така монет-
ният тип получава готов и завършен вид. В 

ИСТОРИЯ

Монетният тип  “ М “ 
фолис равен на 40 нумии на 
Юстиниан I
Автор: Камен Колев
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България се срещат голяма част от монетите 
на Анастасий и Юстин, но това което най-
масово се среща са монетите на Юстиниан I 
(527-565). Най-вече поради продължително-
то около 40 годишно управление на импери-
ята, както и подари разнообразната дейност 
която върши, Византия изживява един дълго 
чакан възход, наричан от много изследовате-
ли “Златен век на империята”. Византия не е 
била в такъв възход от началото на съществу-
ването си като източна империя, Юстиниан 
се стреми да оправи и поднови всички кре-
пости в империята, да защити границите, да 
повиши културното ниво, и още редица ме-
роприятия. През неговото управление голя-
ма част от България е все още в територията 
на Византия , така че разцветът на империя-
та се усеща и по нашите земи. Много стари 
и полуизоставени крепости са възстановени 
и животът в тях и някой по- малки градове 
започва да тече наново. Затова не е никак 
странно защо именно неговите монети са 
едни от най-често разпространените за този 
период по българските земи. Но нека да се 
спрем и на конкретният монетен тип.

Л: D.N. IVSTINIANVS PP. AVG  (или подо-
бен) Бюст във анфас, с шлем и с броня, дър-
жи орбита, с или без щит, кръст вдясно.

Оп: Голямо М, между A/ N/ N/ O и числа 
представящи годината на царуване, поня-
кога със или без топчици отгоре и отдолу, 
кръст отгоре, възможен е монограм с р над 
кръста, служебна буква под чертите на М-то, 
под отреза надписът на монетният двор.

  Тук разбира се има невероятно много вари-
ации на години обвързани с определен мо-
нетен двор, служебни букви (официни ) ха-
рактерни за определени години и монетни 
дворове. Не малко пъти се случва и легенда-
та на надписът на аверса да е сгрешена, не-
пълна или неточна, което е съвсем редовна 
монета. Просто тиражите на тези монети са 
огромни, постоянно се откриват нови годи-
ни обвързани със характерни монетни дво-
рове или пък с определени официни. Разно-
образието при изображението на Юстиниан 
също е много голямо, понякога липсват стан-
дартни елементи, понякога са добавени еле-
менти. Всичко това прави този тип изключи-
телно разнообразен и постоянно обогатяващ 
се в типово отношение. По време на Юсти-
ниан  Византия има едно от най-големите, а 
може би най-голямото количества монетни 
дворове през цялата си история. Има таки-
ва който са характерни единствено и само за 
периода на неговото управление, или малко 
след това, след което прекратяват дейност-
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та си. По негово време отварят врати нови 
монетни дворове като: Картаген 534 г, Рим 
и Равена през 540 г., Картагена в Испания, 
Константин в Нумидия и още много други. 
По негово време действат около 20 монетни 
двора, някой с над 4 официни.
   Сега нека се съсредоточим върху начинът 
на разчитане на една определена монета, за 
да може всеки един читател, да успее самос-
тоятелно да определи притежавана от него 
подобна монета. Голямото М, както вече спо-
менахме е знакът на стойността, в случаят е 
40 нумии. Тази буква за по-малките като ди-
аметър и номинал монети може да е съвсем 
разнообразна. Голямо К за 20 нумии или по-
ловин фолис, голямо I за деканумии или 10 
нумии, голямо Е за 5 нумии, както и AISP - 16 
нумии, АНР - 8 нумии, АДР - 4 нумии, и дори 
АВР за 2 нумии, както и ААР за 1 нумия, но 
последните както уточнихме са характерни 
само за определени монетни дворове и по-
ради малкият си номинал и по-малкият ти-
раж се срещат доста по-рядко в нашите земи, 
затова на тях няма да обръщаме внимание в 
тази статия. Надписът A/ N/ N/ O, показва 
че става въпрос за годината на управление 
на даденият император, в случаят Юстини-
ан. В дясно е посочена конкретната година 
за която става въпрос. Използват се най-ве-
че римски числа, като понякога, най-вече на 
по-късен, но и в случай на по-ранен етап Ч се 
използва като замяна на старото V, или 5. В 
конкретният случай дадената година е 15-та 
от управлението на Юстиниан или 527+15= 
542-та. Последното определяне на година-
та разбира се малко спорно защото зависи 
пряко от начинът на отчитане на годините и 
разбира се от факта че Юстиниан става им-
ператор на 1 август 527, т.е не в самото на-
чало на годината, както и при всички други 
императори след него, зависи за конкретни-
ят случай. Украсата над буквата М в случая 
е +, но много често може да се забележи и 
използването на звезда, което е характерна 
главно за К-номинала, точка (перла), по-ма-
лък кръст или звезда, а в някой по-ранни но-
минали на Анстасии и Юстин, на местата за  
A/ N/ N/ O и емисионната година са въз-

можни най-различни видове комбинации, 
на кръстове, кръст върху глобус, по една или 
с по две звезди, както и точки с полумесец, 
което няма нищо общо със полумесецът при 
османската империя.
   Отдолу под М-то е означена служебната 
буква, в случаят това е А, което означава, че 
монетата е произведена от първата официна 
(първа монетарница), на даденият по-долу 
монетен двор. Тези означения биват даде-
ни с Гръцките букви и биват следните: А- за 
първа официна, В за втора официна Г- за 
трета, Д за четвърта, Е за пета, твърде ряд-
ко но понякога и за много по-ранни монети 
от римската империя като тези на Констан-
ций II се прибягва до използването на S – за 
6-та официна, но това е отчетено за твърде 
малко монетни дворове, който са големи и 
продължително съществуващи като Кон-
стантинопол, по времето на Констанций II. 
Все още е твърде спорно дали изобщо е било 
възможно съществуването на 6-та официна в 
Константинопол и ако да, колко дълго е про-
дължила работата си тя или в случаят става 
въпрос за някакъв вид грешка на гравьорът. 
Като последно ще отчетем и надписът под 
отрезът или под чертата, за по просто каза-
но. В случаят това е CON, което означава че 
монетният двор при тази е Константинопол. 
Съществуват обаче и още много варианти на 
монетни дворове, както и различни техни съ-
кращения. По известни и често срещани са: 
CON, CONOB, CONS – за Константинопол, 
ТЕS, TESOB и др. за Тесалоника, KYZ, KY – за 
Кизик, NIKO, NIK, NIC, NIKM – за Никоми-
дия, AN, ANTX, ТНЕ и др. за Антиохия или 
Теуполис (името е сменено след земетресе-
нието през 528г), както и ROM, ROMA за Рим 
, и още поне 10 монетни двора който са доста 
по-малко характерни и срещани отколкото 
изброените по-нагоре.
   Относно монетите с номинали половин 
или К-фолис, то те са точно толкова раз-
пространени колкото и М-ките. Разликата е, 
че когато при тях липсва означение за моне-
тен двор, обикновено монитарницата в 99 % 
от случаите е Константинопол. При другите 
монитарници много често поради липса на 
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място не се изписва официната, а случаите 
когато тя се появява са доста редки или ця-
лата монета е някак си по-сбита. Съществу-
ването на К-фолиса се прекратява малко по-
рано, след като М-номиналът е значително 
намален като размер и тегло.
   Вариациите на надписите са прекалено 
много при Юстиниан, както и всички след-
ващи императори. Твърде често се случва 
да има сгрешени надписи, изпуснати по 
погрешка букви, титли и др. което говори 
единствено и само за нестабилността и зани-
женият контрол при Византийското монето-
сечене и в никакъв случай не става въпрос за 
варваризати, въпреки че има отделни авто-
ри който имат теории, че това са варварски 
подражания, или дела на несигурни монет-
ни дворове, на неизяснени официни и дру-
ги. На мен не са ми известни монети който 
официално да бъдат причислявани към вар-
варизати или монети на варварски племена 
от тези монетни типове, ако е мой пропуск 
нека бъда извинен, за това. Съществуване-
то на ментета за този тип е характерно за 
Турция, които естествено целят единствено 
попълването на колекцията на чужденци 
или просто сувенирни монети след привър-
шилата екскурзия. Те са сравнително добри 
като изработка, но не са наложени на пазара 
в България и възможността да случите на та-
кова е сравнително малка, най-вече поради 
ниските цени на оригиналите на пазара, но 
все пак това не е гаранция.

   Сега нека отделим и няколко реда за цена-
та на този тип монети. Естествено въпреки 
всеобщото приемане, че тези монети, както 
всички други медни и бронзови номинали, 
са невероятно евтини и едва ли не се купуват 
на килограм за без пари, не е реална истина. 
По световните аукциони има рядко среща-
ни типове и съчетания на години, официни 
и монетни дворове, който се търгуват доста 
по-високо от много монети от благородни 
метали. Другото важно е запазеността. Както 
ще видим и от снимките има монети от този 
тип, който се търгуват на наистина високи 
пазарни цени. В България цените разбира се 
нямат нищо общо с аукционите, което за в 
момента е доста неприятен факт,  но е резул-
тат от финансовите възможности у нас, как-
то и развитието на колекционерството, кое-
то е по-скоро в зародиш, за разлика от доста 
други европейски държави. Средните цени 
по аукцион за обикновените фолиси биват в 
порядъка на 20-30 до 50 долара, като изклю-
чим по редките съчетания. За България тези 
средни цени са 2-3 до 5-10 лева и то за наис-
тина добре запазена монета. В случай, че мо-
жете или успеете да убедите купувача в уни-
калността, в случай че притежавате рядък 
екземпляр, съчетание на година, официна 
или монетен двор, бихте могли да получи-
те невероятните за нашият пазар до 20 лв(и 
нагоре), но това би било доста рядко и само 
частен случай.

1.М-Фолис на Юстиниан I, монетен двор Кизик, официна втора, емисионна година 15-та. 
Отличното качество е формирало пазарна цена над 500 $
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2.М-Фолис на Юстиниан I, монетен двор Константинопол, официна четвърта, 
емисионна година 12-та. Доброто качество е формирало пазарна цена от 150 $

3.К-Фолис на Юстиниан I, монетен двор Константинопол, официна трета, 
емисионна година 12-та. Добро качество и пазарна цена от 550 $
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4.К-Фолис на Юстиниан I, монетен двор Никомедия, официна първа, емисионна 
година 14-та. Добро качество и пазарна цена от 75 $

5.М-Фолис на Юстиниан I, монетен двор Антиохия, официна трета, емисионна 
година 15-та. Добро качество и пазарна цена от 265 $
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6.  12 Нумии на Юстиниан I, монетен двор Александрия, Добро качество при 
пазарна цена от 75 $

7.  М-Фолис на Анастасий I, монетен двор Константинопол, отлично качество и 
цена от 250 $

Всички използвани снимки са предоставени със любезното съдействие на: 
http://wildwinds.com, за което благодарим.
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ВидоВе римски бойни кораби

Римските кораби не търсели ориги-
налност в конструкцията - римляни-
те били добри практици и наготово 
взели корабостроителните дости-

жения на народите до тях /гърци, фини-
кийци/. Така униерата /кораб с един ред 
гребла/ станала монорема; диерата /кораб 
с два реда гребла/ станала бирема; триера-
та - трирема. Последните били най-често из-
ползваните кораби в античните флоти. Били 
дълги 36 метра, широки 5, 80 метра. Седал-
ките на гребците били наредени на три ката 
- на горния ред имало 31 гребци, наречени 
транити, на втория - 27 гребци /зигити/, а 
на най-долния ред - също 27 /таламити/.
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Въпреки разпространеното схващане - гре-
бците не били роби, а свободни граждани /
набрани от по-бедните слоеве на население-
то/. Съществували професионални колегии 
от гребци. 

Освен 170-те гребци, екипажът на триерата 
се състоял и от няколко офицери, 12 моря-
ка и 80 морски пехотинеца /manipularii или 
liburnarii/ - общо 255 души. При необходи-
мост могли да поберат до 200 легионери. 

В античните източници има упоменание за 
квадриреми и квинквиреми, но тук вероят-
но става дума не за броя на редовете /кое-
то би направило корпуса прекалено висок и 
неустойчив/, а за броя на гребците на едно 
гребло. Така квинквиремата имала двама 
гребци на горното, двама гребци на сред-
ното и един гребец на долното гребло. Била 
дълга 52 метра, широка 8 метра, с дълбочина 
на газене 4 метра. Екипажът бил от 310 гре-
бци, а корабът побирал до 300 морски пехо-
тинци. Командирът на кораба имал ранг на 
центурион. 

Римските бойни кораби също могат да се 
класифицират като naves longae - „дълги 
кораби“, които се използвали в морските 
битки и naves rotundae - „кръгли кораби“, 
които служели за транспорт на войските. 
Ако имали таран, се наричали naves rostrae. 
Съществовало и разделение на корабите без 
палуба /напр. либурни/ - naves aspertae и 
на палубни /триреми, квинквиреми/ - naves 
constratae. 

УстройстВо на римски боен кораб

Килът бил дъбов, по-рядко буков. На пред-
ния му край се прикрепвал бронзов или 
железен таран - rostrum /дължината му ва-
рирала от 3 м. при триремите до 4, 5 м. при 
квиквиремата/:

Над тарана се помествала обкована с желязо 
тъпа греда, за да не се забива прекалено 
надълбоко във вражеския кораб. На много 
кораби от всяка страна на носа рисували по 
едно око /магически символ. Корпусът бил 
изработен от масивни дъски, захванати за 
ребрата с чепове. 

Дъното било плоско, но леко изпъкнало. 
Отвън корпусът бил обшит с грубо дебело 
платно или кожи, което го предпазвало 
от ударите на копията и огнените стрели. 
Римските кораби от императорско време 
били облицовани с бронзови плочки. 

Към 2 в. пр. н. е. се появила непрекъсната 
палуба по цялото протежение на кораба, 
която служела за бойна площадка /дотогава 
между носа и кърмата имало тясна пътека/. 
Корабът можел да бъде оборудван с бойна 
кула /покрита с бронзови или железни 
плочки/. Имал две железни котви. За рул се 
ползвали две широки кормилни гребла: 
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Мачтите били две - главна мачта и лека, на-
клонена фок мачта на носа. Преди бой две-
те мачти се сваляли, за да не се счупят при 
таранния удар. Платната били изтъкани от 
лен или коноп. Тези на флагманския кораб 
били обагрени в пурпурен цвят:

Въоръжение
До Първата Пуническа война /264 г. пр. н. 
е./ римляните имали флота от двадесетина 
леки двуреди кораби /либурни/, разчитай-
ки при нужда изцяло на гръцките съюзни 
градове. 

Либурна: 

След началото на военните действия Рим 
построил само за два месеца 100 квинквире-
ми и 23 триреми, използвайки за прототип 
една претърпяла корабокрушение картаген-
ска пентера. 

Новите кораби имали два недостатъка - 
били от сурово дърво /това ги правело доста 
по-неманеврени от картагенските такива/; а 
екипажите от гребци били набързо сформи-
рани и недостатъчно обучени да действат в 
синхрон за таранна атака. Затова римляните 
изобретили абордажен мост, наречен гарван 
/corvus/. Той бил с дължина 11 м. и ширина 
1, 2 м., закрепен на шарнир в основата си /
което му позволявало да се върти/ и привър-
зан за главната мачта. Горната част на моста 
завършвала с дълъг железен или бронзов 
клюн: 

Когато картагенският кораб наближавал за 
таранна атака, римляните спускали гарвана, 
който се впивал в палубата му, и по него до-
бре обучените за сухопътни битки римски 
легионери завземали кораба на абордаж. 
Новото оръжие дало на римляните превес в 
морските сражения при нос Миле /260 г. пр. 
н. е./, при Екномос и нос Бон /256 г. пр. н. е/., 
повечето картагенски кораби били превзети 
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на абордаж и увеличили римската флота. 
Недостатъкът на гарвана бил, че правел ко-
раба неустойчив. Така непобедимата римска 
флота била почти унищожена от буря край 
Сицилия /потънали близо 270 кораба/, след 
което Рим се отказал от това изобретение. 

Бойните кули се появили най-напред при 
гръцките кораби /още през IV в. пр. н. е./ 
и почти без изменение преминали при рим-
ските бойни кораби:

Метателните машини във флотата се деляли 
на лъкови и торзионни /както в сухопътни-
те армии/. Според изстрелваните оръжия 
били стрелометни, каменометни и огнемет-
ни. 

Стрелометните оръдия могли да пробият 
дъска с дебелина до 3, 5 см. на разстояние до 
300 м. Древните гърци, изобретили арбале-
та /гастрафет/ и доразвили конструкцията 
му до първите лъкови оръдия, които поста-
вили на въртящ се лафет. Далекобойността 
на лъковите оръдия била до 150 м. Посте-
пенно лъковите оръдия били изместени от 
торзионните балисти и скорпиони. Те били 
монтирани върху бойните кули, откъдето 
поразявали живата сила на противника, или 
повреждали бордовете на кораба и такела-
жа му. Балистите палинтони - за мятане на 
камъни и балистите еутитони - за мятане на 
стрели, били тежката „артилерия“ на рим-
ската флота. С тях те изстрелвали камъни с 
тегло 80 - 100 кг. и стандартизирани стрели 
с дължина от 44, 4 до 88 см. Далекобойността 
им била до 300 м. 

Балистата, поради по-големите си размери, 
се използвала по-рядко - само на големите 
кораби: 

Най-разпространеният двураменен стрело-
мет в римската флота бил скорпионът:
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През втората половина на 1 в. пр. н. е. бил 
въведен и абордажният харпун /харпакс/, 
разработен от адмирала на Октавиан Август 
- Агрипа. Той представлявал обкована с же-
лязо и завързана с въжета триметрова греда 
с метален зацепващ се край. Харпунът се 
изстрелвал и се забивал в палубата. Наконе-
чникът бил така направен, че се разтварял, 
след като се забивал и било почти невъзмож-
но да го измъкнат. След това неприятелски-
ят кораб бил придърпван и превземан на 
абордаж. Благодарение на това ново оръжие, 
Агрипа удържал важни победи над флотите 
на Секст Помпей /36 г. пр. н. е./ и Марк Ан-
тоний /31 г. пр. н. е./:

Запалителните средства също широко се из-
ползвали в античните флотилии. Гърците 
използвали в морските битки намазани със 
сяра, битум и смола горящи стрели и копия. 
От 3 в. пр. н. е. гърците започнали да използ-
ват горяща смес от петрол и химикали, ко-
ято пръскали със специални сифони върху 
палубата на противника:

От гръцкия опит се поучили картагенците и 
римляните, които по време на Пуническите 
войни взаимно се обстрелвали с горящи стрели, 
обвивани в парцали, напоени с асфалт. За огнева 
поддръжка римляните използвали критски 
стрелци, славещи се с точността си. 

Римляните изобретили и свое огнено оръжие - 
огнените кошове. Те били железни, провесени 
на дълги пръти пред носа на кораба. Кошовете 
били запълвани с горяща смес и при среща с 
противника ги изсипвали върху неприятелските 
кораби. Новото оръжие доказало качеството си 

по време на Сирийската война, когато през 190 
г. пр. н. е. авангардът на римския флот, без да 
дочака основните сили, сам подпалил половината 
сирийски кораби.

командВане 
Флотата била командвана от двама военно-
морски дуумвири (duumviri navales). По-
късно се появили флотните префекти (prae-
fecti), еквивалентни на днешните адмирали. 
А иначе всеки кораб се приравнявал по ранг 
на центурия и бил командван от центурион.

тактика и Водене на Военни дейстВия 

Най-старият и сигурен начин за победа 
бил таранния удар в борда на противника. 
Таранната тактика била постоянно 
упражнявана от древните ескадри. 
Целта била да се изпотрошат греблата 
на неприятелския кораб, за да се лиши 
последният от маневреност и след това със 
завършващ таранен удар в борда да се потопи. 
Гърците били най-големите майстори 
на пробива, наричан от тях дактплус /
diekplous/. Целта на маневрата била да 
се разкъса линията на противника, като 
водещият кораб се промъквал в пролуката 
между двата неприятелски съда, след което 
незащитените бордове на противника да 
бъдат пробити с таран: 
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Тактиката на пробива била парирана ефи-
касно от двойната фронтална линия. Ко-
рабите от втората линия нанасяли таранен 
удар по неприятелските съдове, точно в мо-
мента, когато те пробили първата линия и 
правели полукръг, излагайки незащитения 
си борт под удар. 

Другата маневра била наричана periplous /
обхват/ - едната флота заобикаляла другата 
по фланговете и таранела крайните й кора-
би. Това бил прост и ефективен метод /при 
него имал значение численият превес/: 
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При битка кораб срещу кораб, изходът на 
сражението бил решаван от по-добре обу-
чените гребци, които с изкусни маневри се 
стремели да ударят противника отстрани. 
Ако таранът не успеел, противникът бил за-
качан с абордажни куки и настъпвала ръко-
пашна схватка. 

В по-късни времена флотилиите още от да-
леч обсипвали една друга с метателни и за-
палителни снаряди. Основната цел била да 
се порази живата сила на противника и да 
се нанесат максимални щети по вражеските 
кораби, лишавайки ги по този начин от ма-
невреност. Преди битка мачтите били сва-
ляни, корабите били покривани със сурови 
кожи, за да не се подпалят, а бордовете били 
подсилени с бронзови плочки, за да бъде 
защитен екипажът от метателните снаряди 
на противника. С въвеждането на корвуса и 
харпакса, римляните взимали приближава-
щите се за таран кораби на абордаж. Всички 
пехотинци и моряци на галерата грабвали 

копията и мечовете и се устремявали към 
чуждия кораб. Настъпвал ръкопашен бой, в 
който по-добрите бойни умения на легионе-
рите решавали изхода на сражението в своя 
полза. 

дислокация на римската флота 

След като римляните станали неограничени 
господари на морето, флотата им била раз-
пределена в Средиземно и Черно море, как-
то и по реките Рейн и Дунав. 

Римската флота се разделяла на главна на и 
провинциална. 

Главните ескадри контролирали Средизем-
но море и се намирали в италийските прис-
танища Остия, Неапол и Равена /тези бази 
били основани от Август през 27 г. пр. н. 
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е./. Стоянките били обслужвани от специ-
ално създадени за целта помощни кохорти 
/Cohors I Classica, Cohors I Aelia Classica, 
Cohors II Classica/, както и от занаятчии и 
дърводелци /fabri/, следящи за изправност-
та на съдовете. 

Флотите носели съответно имената Classis 
Misenensis /контролиращ Западното Сре-
диземноморие/, Classis Ravennatis /контро-
лиращ Източното Средиземноморие/. През 
330 г. тези флоти били преместени в Кон-
стантинопол, новата столица на Римската 
империя, основана от Константин. 

Имало и няколко провинциални флотилии, 
които контролирали отделни региони. Та-
кива били: 

Classis Britannica - основана по 
време на римското нахлуване в 
Британия през 43 г. и базирана в 
дн. Дувър, Ричбъро и Па-Де-Ка-
ле. Тя контролирала крайбрежи-
ето около Британия; 

Classis Germanica /контролира-
ща поречието на Рейн и Север-
но море/, основана през 12 г. пр. 
н. е. от пълководеца Друз /брат 
на имп. Тиберий/ и базираща се 
в Кастра Ветера /Горна Герма-
ния/, а по-късно и в Колония Аг-
рипина /Кьолн/; 

Classis Pannonica - базирана в 
Аквинк към 35 г. и контролира-
ща поречието на Дунав от Ре-
гина Кастра /дн. Регенсбург/ 
до Сингидунум /дн. Белград/. 
Била реорганизирана по време-

то на управлението на Флавиите 
и получила името Classis Flavia 
Pannonica; 

Classis Moesica, базирана в Раци-
ария /дн. с. Арчар/, Сексагинта 
Приста /дн. Русе/ а от II век и в 
Новиодунум, контролирала до-
лното течение на р. Дунав и се-
верното крайбрежие на Черно 
Море /където имала база в Хер-
сонес - Крим/;

Classis Pontica била основана към 
14 г. пр. н. е., а от 60 г. се базирала 
в Трапезунд /дн. Трабзон/ и кон-
тролирала южните и източните 
райони на Черно море; 

Classis Syriaca - била основана 
през 63 г. пр. н. е, а от 70 г. се по-
мествала в Селевкия Пирия /в 
Сирия/. Контролирала Източно-
то Средиземноморие и Егейско 
море; 

Classis Alexandrina - базирала се в 
Александрия /Египет/ и контро-
лирала източната част на Среди-
земно море. Била основана от им-
ператор Октавиан Август през 30 
г. пр. н. е; 

Classis Mauretania - контролира-
ла западното крайбрежие на Аф-
рика и Испания;

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 98

Лудитите са социално движение на 
британските занаятчии и текстил-
ни работници през XIX век, които 
протестирали - често чрез чупене 

или унищожаване на механизираните ста-
нове - срещу измененията, причинени от ин-
дустриалната революция, които са ги оставя-
ли без работа и заради които те трябвало да 
променят начина си на живот. Движението 
носи името на един от първите си водачи – 
някой си Нед Луд. В земеделския вариант на 
движението били увреждани механизира-

ните машини като машините за вършитба. 
Били увреждани двигателите в механизира-
ни мелници, дъскорезници и др. 

Движението се появява в трудния икономи-
чески климат по време на Наполеоновите 
войни, когато Наполеон се опитва да наложи 
икономическа блокада на Англия, и тежките 
условия на труд в новите текстилни фабри-
ки. Основните възражения на лудитите са 
насочени против въвеждането на нови  ав-
томатизирани станове, които могат да бъдат 
експлоатирани от евтина, сравнително нек-
валифицирана работна ръка, което води до 
загуба на работни места за много квалифи-
цирани текстилни работници. 
Движението започва през 1811 г. (една го-
дина преди похода на Наполеон Бонапарт 
в Русия). Освен икономическата криза, го-
дините от 1811 до 1813 донесли лоши рекол-
ти и глад. Мелници и текстилни фабрики 
с нови машини били опожарени от групи 
високо квалифицирани тъкачи и за кратко 
време това движение става толкова силно, 
че лудитите имат сблъсъци дори и с британ-
ската армия. Мерките, взети от британското 
правителство за потискане на движението и 
блокирането на прерастването му в масови 
безредици, са екзекуции, въдворяване в за-
твор и изселване в Австралия на много лу-
дити. След наложените репресии от страна 
на правителството, движението на лудитите 
постепенно залязло през 20-те години на XIX 
век. През 1812 г., текстилните работници се 
опитвали да използват конституционните си 
права - те предлагат Парламентът да приеме 
закони в тяхна защита. Плащат висока цена 
на адвокати, които да лобират в тяхна полза, 
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но закони в тяхна полза не са приети.
Унищожаването на новите машини има 
дълга традиция още отпреди появата на лу-
дитите, особено - в текстилната индустрия. 
Историкът Кевин Бинфийлд ситуира нача-
лото на лудизма в 1675 г. Много изобретате-
ли през XVIII век са били нападaни от работ-
ниците, които масово били заплашвани от 
уволнение след въвеждането на механизи-
рани машини в обработката на вълна и па-
мук и в производството на платове. Изобре-
тателят Самюел Кромптън трябвало да крие 
своята машина на тавана на къщата си, за да 
я предпази от унищожение от страна на раз-
гневената тълпа през  1779 г.  

Лудитите твърдят, че са последователи на 
една митична фигура, известна като „Нед 
Луд”, „Джон Луд”, „крал Луд”, „генерал  
Луд” и „капитан Луд”, чийто подпис се по-
явява на един документ от това време - „Ма-
нифест на работниците“. Възможно е тази 
фигура да е измислен герой, който да пази 
от разкриване на действителните ръково-
дители на лудитите, за да не бъдат те осъде-
ни на затвор, каторга или смърт. През 1811 
г. писма със заплахи за саботаж, а също – и 
със смъртни заплахи, подписани с това име, 
са били изпратени до собствениците на тек-
стилната индустрия. Някои индустриалци 
дори изработили скривалища в своите фа-
брики и офиси. 
Когато лудитите в отчаянието си започнали 
да чупят и да унищожават машините, в за-
коните били внесени промени, според които 
увреждането на машините се счита за углав-
но престъпление. За да не бъдат разпознати, 
лудитите започнали да крият лицата си с 
маски и кърпи. Понеже полицията и арми-
ята ги погнали, те започнали да носят оръ-
жие. След предприетите от правителството 
репресии срещу тях, лудитите започнали да 
обмислят и как да свалят омразното прави-
телство. Според едно историческо изследва-
не, във Великобритания в борбата с лудити-
те са били въвлечени повече мъже, отколкото 
– във военните действия на Наполеон Бона-
парт в Португалия.

Лудизмът бил важна стъпка във формиране-
то на социалното съзнание и развитието на 
профсъюзите във Великобритания.
Как движението на лудитите е повлияло на 
индустриалната революция?  Успели са до-
някъде да забавят използването на машини 
в текстилния отрасъл, но не са успяли да 
повлияят значително на индустриализма и 
развитието на технологиите.
В съвременната употреба „лудит(и)“ е тер-
мин, описващ тези хора – и от епохата на ин-
дустриалните революции, и от съвремието 
- които са против настъплението на индус-
триализацията, автоматизацията, компют-
ризацията или на новите технологии като 
цяло.
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Азербайджан е държава с бурна и 
дълга история. Която почти до ско-
ро е била под управлението и част 
от СССР като съюзна република. 

След 1988 година имат вътрешно политиче-
ски междуособици и водят война с Армения, 
но след 1994 година се сключва мир и поли-
тическият живот в страната се успокоява. 
През следващите години  и до този момент 
Азербайджан става все по стабилна и сигур-
на както за живеене така и за икономически 
взаимоотношения с други държави. Нача-
лото на партньорството между съвременен 
Азербайджан и България се полагат през не 
толкова далечната 1995 година при визита-
та на националният лидер и президент на 
Азербайджан Гейдар Алиев в България. В 
България познават творчеството на Низами 
Гянджеви, Шах Исмаил Хатаи и като цяло 
културата на Азербайджан. Интересно е 
също побратимяването на градовете Шеки и 
Габрово.

Центърът за български 
език и култура 
към славянския 
университет в баку, 
азербайджан 
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Може да отбележим също, че  „Пътят на 
коприната” е минавал по днешните тери-
тории на двете държави. Това също може да 
го отнесем към един исторически дискурс 
в отношенията между България и Азербай-
джан. „Оттук произлиза и общия интерес да 
се възстанови този път в новите исторически 
условия, на една нова основа, а геополитическото 
разположение на нашите държави има решаващо 
значение за практически работи по възстано-
вяването на пътя, което ще бъде за благото на 
двата народа. Взаимният интерес на държави-
те е довел до активно сътрудничество във всич-
ки области, включвайки образованието.” Това 
може да се прочете в сайта на Славянският 
университет в Баку [1].

Славянският университет в Баку е създаден 
през 2000 година от самият президент на 
страната Гейдар Алиев. Той умира през 2003 
година и го наследява неговият син насто-
ящият президент Илхам Алиев.

Славянският университет е създаден на ба-
зата на „Институт за руски език и литерату-
ра”, който е функционирал в Баку над 50 го-
дини. Самият институт има дълга история, 
като е създаден през 1946 година и в начало-
то е давал дипломи за учители, които да пре-
подават руски език и литература. 

През 1959 година института е преобразен 
от „Институт по руски език и литература” в 
„Институт по чужди езици”. Не след дълго 
през 1972 година е възстановен „Института 
по руски език и литература” до 2000 година.

До 2000 година института има две направле-
ния, които се въвеждат през 1996 година, те 
били: обучение на учители по руски език и 
литература и обучение на професионални 
преводачи на английски, полски и българ-
ски.

През 2000 година института се превръща в 
„Славянски университет в Баку” или Бал-
канския славянски университет; Baku Slavic 
University на английски, а на азербайджан-
ски е „Bakı Slavyan Universiteti”.

През 2000 г. с указ на президента Алиев име-
то на института е променено и самата промя-
на може да означава, че Азербайджан е поел 
към едно нова начало и се дистанцира от 

Русия както в политически така и в психоло-
гически аспект. С други думи Азербайджан 
е станал достатъчно независим, за да може 
да не разчита на руският език и литература. 
Във всички статии и материали, които чета 
за образованието и в частност за „Славян-
ският университет в Баку” навсякъде пише, 
че Азербайджан е отворена за целият свят и 
„иска да изгради отношения с други страни 
извън границите на бившия Съветски съюз” 
[2].

В самият университет се преподават следни-
те езици:  руски, английски, полски, украин-
ски, български, чешки, турски, гръцки език 
и др.

Това говори за нуждата от квалифицирани 
кадри, които да могат да бъдат на световно 
ниво, които да работят и да са конкурентно 
способни икономически, географски, соци-
ално, политически и културно.

Днес Баку е уникален образователен и кул-
турен център, а в частност Славянският уни-
верситет извършва изследвания и работи 
върху проучването на славянските езици и 
духовните ценности. Университетът осигу-
рява обучение и квалификации не само за 
Азербайджан, но и за различни държави от 
Източна Европа. [4]

Самият университет има образователен и 
културен център на Русия, Украйна, Гър-
ция, България, Полша, Турция, Германия, 
Франция, Беларус и Чехия. [3]

Ние ще се спрем на „Център на българският 
език и култура”. Открит на 7 октомври 2004 
година от президента на Република Бълга-
рия Георги Първанов, той функционира 
под патронажа на посолството на Република 
България в Република Азербайджан.[5]

Един от първите открити центрове в универ-
ситета е този на България, но това не е пър-
вото посещение на български президент в 
Славянският университет. През 2002 година 
на 26-31 октомври президента на Република 
България (1990-1997) Желю Желев посещава 
университета и е удостоен с титлата «Доктор 
хонорис кауза». Той самият казва за универ-
ситета следното „Оставам с прекрасни впечат-
ления от ректора г-жа Абдулаева, от преподава-
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телите и студентите на Бакинския славянски 
университет. Това е колкото предизвикателна, 
толкова и красива инициатива. За мен беше ис-
тинско удоволствие да бъда една седмица в ком-
панията на тези хора.

Гордея се, че съм «Почтен доктор» на такъв пре-
красен университет.

Желая му успех и голям просперитет!” [6]

С титлата «Доктор хонорис кауза» е бил удос-
тоен и президентът Първанов при визитата 
си през 2004 година, когато и официално 
открива културният център. Неговите думи 
за при откриването на центъра са следните: 
„Радвам се, че мога да участвам в откриването 
на Центъра по български език и литература. 
Вярвам в неговото утвърждаване като средище 
за духовно общуване, като един от стимулите 
за развитието на приятелството между Бълга-
рия и Азербайджан, като един от факторите на 
междурегионалното взаимодействие!”

„Центърът беше открит от българския прези-
дент Георги Първанов. Центърът за български 
език и култура способства за популяризирането 
на българския език, културата и историята на 
България и е насочен към развитие на култур-
ните връзки между Азербайджан и България, ра-
боти за приобщаване на младежта към култу-
рата, образованието, просветата, науката на 
двете държави, както и за усъвършенстване на 
учебния процес в областта на българистиката” 
– това са думите на София Шигаева – дирек-
тор на Центъра за български език и култура 
към Славянския университет в Баку, Азер-
байджан.[10]

През 2005 година извънредният и пълно-
мощен посланик на Република България в 
Азербайджанската Република Иван Палчев 
(2004-2008) е прочел лекция на тема „Бълга-
рия по време на преходния период – 1990-
2005”. Това е специална лекция, която е ор-
ганизирана от клуб „Посланически час” в 
рамките на културният център.

През 2006 година „Центърът за български 
език и култура” е посетен от председател 
на фондация „Славяни” Захари Захариев, 
председател на Съюза на българските писа-
тели Николай Петев и председател на Съюза 
на българските журналисти Милен Вълков. 
В своята визита (40-то Народно събрание на 
Република България (2004-2009)) председа-
теля на Народното събрание на Република 
България Георги Пирински е посетил и бъл-
гарският център. [7]  Той пише „С най-добри 
пожелания за успешно развитие и ползотворна 
дейност на Центъра за български език и култура 
на Славянския университет в Баку”.

В следващата година на 11-13 ноември 2007 
г. на официално посещение на министър-
председателя на Република България г-н 
Сергей Станишев в Азербайджанската ре-
публика [8], посещава и българският цен-
тър, като оставя следните слова „Благодаря 
много за топлото посрещане в Славянския уни-
верситет. Пожелавам на Всички преподаватели 
и студенти да пазят и развиват желанието и 
упоритостта в изучаването на България и бъл-
гарски език!”.

На 27 юни 2008 година се е състояла среща 
на студенти със заместник-председателя на 
Държавната агенция за младежта и спорта 
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Михаил Балабанов, директора на национал-
ния център „Европейски младежки програ-
ми и инициативи“ – Иван Модев, члена на 
Либерална младежка асамблея в София и 
Георги Балчев, председателя на Младежкото 
движение за права и свободи в София, както 
и с Борис Михайлов и други.

През 2009 година културният център има 
няколко посещения и доста интересен жи-
вот още от началото на годината. На 8 ап-
рил е имало среща на студенти с омбудсма-
на на Азербайджанската република Елмира 

Сулейманова с гости от България доктор 
Връбка Орбецова, Атанаска Ценкова и дру-
ги. Двадесет и осми същия месец е имало 
среща на студенти с главния секретар на 
Община Варна Михаил Куликов и начални-
ка на отдел «Спорт» в Община Варна Боян 
Атанасов. Май месец същата година от клуб 
„Посланически час”  канят гост извънред-
ният и пълномощен посланик на Републи-
ка България в Азербайджанската Република 
Васил Калинов. Неговото послание към сту-
дентите изучаващи български език и кул-
тура е много патриотично и показва колко 
силна е българската култура „Благодаря Ви, 
че избрахте съдбата да носите България в душа-
та и сърцето си”.

Юни месец е белязана с визита на ректора 
на Университета за национално и световно 
стопанство Борислав Борисов и началник 
на кабинета на ректора Илиана Драганова.  
При своето посещение се подписва договор 
за сътрудничество и съвместна дейност меж-
ду Бакинския славянски университет и Уни-
верситета за национално и световно стопан-
ство.
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Същият месец се е състояла среща на сту-
денти с главния директор на Главна дирек-
ция „Политика за младежта” на Държавната 
агенция за младежта и спорта на България 
Ирена Каракачанова, директора на дирек-
ция „Европейска координация и междуна-
родна дейност” Николай Иванов, главните 
специалисти на Главна дирекция „Политика 
за младежта” Иван Иванов и Николай Пеев, 
регионалния координатор на Главна дирек-
ция „Политика за младежта” Христо Раев.

На девети ноември същата година се е ор-
ганизирала на студенти с преподавателят 
доц. Венета Янкова от Шуменския универ-
ситет „Епископ Константин Преславски” , 
което показва обвързаността на българският 
университет със Славянският университет в 
Баку. [9]

През 2010 година единственото посещение, 
което има центърът от България е гостува-
нето на доц. Снежана Томова и Веска Съева, 
които представят Департамента за езиково 
обучение на Софийския университет „Све-
ти Климент Охридски”.

В настоящата (2011) година през април ме-

сец се проведе среща на студенти със за-
местник-декана на Историческия факултет, 
Софийски университет Св. Климент Охрид-
ски, доц. Тодор Попнеделев и директора 
на Института за докторантски и постдокто-
рантски изследвания „Диалог Европа” доц. 
Костадин Грозев, който сам ни разказа за 
престоя и преживяванията в Баку. Той са-
мият е чел няколко лекции на тема „Българ-
ската историография след 1989: проблеми и 
перспективи”, „България на Балканите и в 
света по пътя на трансатлантическа сигур-
ност и европейска интеграция”, „Национал-
на, регионална и обща история: проблема 
на хронологията, методологията и работата 
с извори”. Провели са кръглата маса на тема 
„Национална и общоевропейска система на 
образованието: общи черти и особености”. 
От „Диалог Европа” са финансирали и от 
България са направили и занесли платна за 
изложба, която там нарекли „Българската 
държава и българите от древността до наши 
дни”. По този начин самият културен цен-
тър се обогатява като материална и култур-
на база. В приложението ще дам специално 
предоставени от доц. Грозев снимки от не-
говата визита в университета и в Центъра за 
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български език и култура.

В интервюто, което дава директорът на Цен-
търа за български език и култура към Сла-
вянския университет в Баку, Азербайджан 
г-жа София Шигаева пред агенция Фокус 
[11] се разбира, че в България ще дойдат 
преподаватели и студенти от Азербейджан 
в България. „Наши преподаватели ще ходят в 
България на лятна школа това лято, а оттам 
трябва да дойдат преподаватели, за да препода-
ват в нашия университет”.

Интересен е факта, че всички преподавате-
ли, които преподават там български език са 
идвали или веднъж или не са идвали в Бъл-
гария. Институт „Диалог Европа“ провежда 
лятна школа по българистика от 17 до 31 юли 
2011 г. в базата на ДАНО център в с. Мом-
чиловци.[12] В школата ще участва група от 
11 студенти и преподаватели от Центъра по 
български език, история и култура към Сла-
вянския университет в Баку, Азърбайджан и 
техни колеги докторанти и преподаватели 
от Софийски Университет.  

На тази школа бяхме поканени и ние от сп. 
“Българска Наука” като гост лектори. Запоз-
нахме се със студентите и им представихме 
нашето списание и дейностите, които раз-
виваме в областта на разпространението на 
науката и знанието. Очаквайте в следващия 
брой специална публикация свързана с ця-
лата школа и интервюта със студентите от 
Славянският университет, които проведох-
ме изцяло на български език. [13]

Беше ни разказано как при посещението в 
Баку студентите са рецитирали известни 
български стихотворения от видни българ-
ски автори. Освен това момичета са играли 
български народни танци, което говори за 
определена подготовка, знание и най-ва-
жното интерес към българската култура.

В интервюто, което агенция „Фокус” взимат 
от г-жа София Шигаева също се разбира, че 
самият център има един много голям и ам-
бициозен проект наречен „Българският език 
в Азербайджан”.  [11]

Целта на проекта е читателите да се запозна-
ят със славяно–тюркски езикови контакти в 
миналото и днес. Проектът ще информира 

за началния етап и по-нататъшното развитие 
на българистика в Азербайджан, дава пред-
става на двата народа за езика и културата. 
Целта на проекта е също така да се даде ин-
формация за научно-изследователска рабо-
та на катедрите в Бакинския славянски уни-
верситет. Особено място ще се отвежда на 
превода на класически литератури на двата 
народа. В проекта ще се говори и за между-
народните връзки на Бакинския славянски 
университет с български вузове. С тази цел 
в проекта са предвидени снимки, даващи 
представа за международни научно-методи-
чески връзки на Центъра за български език и 
култура в БСУ.

    В проекта ще се разглеждат и перспекти-
вите на основни научни и изследователски 
работи.

 Проекта ще се реализира във вид на редица 
научно-публицистични статии, в които ще 
бъдат разгледани периодите на развитието 
на българистика в Азербайджан. В интервю-
то г-жа Шигаева споделя още „Сега още се за-
нимаваме с него. Като перспектива смятаме да 
направим справочник за студенти, които след-
ват български език в „Странознание” за Бълга-
рия. Имаме идея и да напишем азербайджанско 
-български речник – и на двата езика. Подготвя-
ме разговорник на азербайджанско-руски-българ-
ски. Ще има и книга – как се развива българският 
език в Азербайджан в края на XX век и началото 
на XXI век, какъв интерес има към езика, какви 
връзки има между двете държави, има ли някакво 
свързващо звено между нас, някакви исторически 
условия.” [11]

Перспективата и стимулът за проекта са оп-
исание на сайта на университета[1].

    Днес все повече се разширяват обществено-
политически, икономически и културни връзки 
на Азербайджан със страните на световната 
общност, а едно от важните неща е развитие на 
отношения със страните от Източна Европа. В 
момента в Бакинския славянски университет 
на факултета „Международни отношения и 
Странознание” се подготвят висококвалифи-
цирани специалисти по различни страни, една 
от които е България. Изучаване на история, 
съвременен общественно-политически, соци-
ално-икономически и културен живот на тази 
държава придобива голямо значение във връзка с 
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разширяване на двустранните отношения меж-
ду Азербайджан и България. Затова всеки, който 
кандидатства за студент на факутета „Стра-
нознание (България)”, се нуждае не само от учеб-
на и научна, но и от специална справочна лите-
ратура.

Целта и задачите на проекта са: [1]

„Кратък справочник за студенти, които след-
ват във факултета „Странознание” (България) 
е предназначен основно за студенти от първи 
курс, които изучават България, за да получат 
обща информация за страната, нейното държав-
но устройство, конституция, история, култу-
ра, икономика, международни връзки на България 
с различни страни и международни организации. 
Предполага се публикуването на този справоч-
ник на азербайджански и руски езици.

    Към реализирането на проекта ще се привли-
чат преподаватели и студенти от факултета 
„Странознание” на Бакинския славянски уни-
верситет.”

Центърът популяризира българският език, 
културата и историята на България. Българ-
ският език в Славянския университет в Баку 
се изучава от 1996 година.

Центърът разполага с българска библиотека, 
която разполага с около 300 книги, учебни-
ци, учебни помагала, речници, художест-
вена литература, литература по история, 
религия, култура, икономика и български 
език. Освен книги библиотеката разполага с 
вестници и списания, също така и с аудио и 
видео касети както и CD и DVD дискове. Вся-
ка една книга може да се заеме и да се чете 
извън библиотеката, а някой са в достатъчен 
брой, за да се използват в образователният 
процес по време на различни занятия. Цен-
търът е оборудван и с най-модерно техниче-
ско оборудване.

В центъра функционират три секции: учеб-
но-методическа, научно-изследователска и 
културна.

Интересен е създаденият разговорен клуб на 
български език, който спомага за разговор-
ната реч на студентите. На всички учащи се 
дава възможност да говорят с други хора, на 
чийто майчин език е българският. От голямо 

значение е това, че на срещите със студенти-
те вземат участие посланика на Република 
България в Азербайджан, консула, военния 
аташе и други сътрудници на посолството. 
Темите на разговорния клуб са най-различ-
ни: икономика, политика, култура и други 
сфери на обществения живот. Тези срещи 
подпомагат студентите да се развиват не 
само речта, но и повече да узнаят за Бълга-
рия,  за нейните обичаи и традиции.

Проследявайки хронологично най-ключо-
вите събития, които са се случили през годи-
ните в Центъра за български език и култура, 
можем да кажем, че мероприятията провеж-
дани там са свързани с историята, културата, 
науката и политиката на България. 

Центърът поддържа активни контакти с по-
солството на Република България в Азербай-
джан, което спомага за посещенията на дър-
жавни дейци и представители на обществе-
ния и културния живот на тази страна при 
техните визити в Баку. Центърът взема ак-
тивно участие във всички мероприятия, ко-
ито се провеждат от посолството.

Освен това, за приобщаване на българите, 
живеещи в Азербайджан, към нашата култу-
ра в центъра всяка година се празнува Но-
вруз байрам. Провеждането на такива меро-
приятия спомага за взаимно проникване на 
двете култури.

Директорката  споделя още, че имат нужда 
от български преподаватели в центъра, раз-
казва, че са имали такива, но са си отишли. В 
момента таи надежди, че от Софийски Уни-
верситет като партньор и в частност близки-
те отношения на Историческия факултет ще 
им осигури такива кадри в най-близко бъде-
ще.

В центъра работят двама/трима души като 
изследователски екип, лаборант, оператор и 
един директор - г-жа София Шигаева.

Може би най-интересният въпрос, които от 
цялото интервю на агенцията[11] е „Има ли 
интерес към българския език и култура от стра-
на на студентите в Баку?”

Отговорът на директорката е следният: „Да, 
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естествено. При нас български език се изучава в 
два факултета – „Международни отношения и 
регионознание” и „Право”. В момента се обуча-
ват над 30 студенти от Азербайджан в двата 
факултета. Имаме и студенти, които изуча-
ват магистратура българистика.”

Азербайджан се развива много бурно в кул-
турно отношение. Това заключение го пра-
вим както на базата на изложените до сега 
факти така и на това, че това е една от дър-
жавите, която не просто взе участие в таз 
годишната Евровизия[15], но и спечели със-
тезанието. Интересен е фактът, че домакин 
тази година на „Световния форум за диалог 
между култури” се е провел в Баку. [14]

Азербайджан е страна на кръстопът, тя е и 
член както на Организацията Ислямска кон-
ференция, така и на Организацията за си-
гурност и сътрудничество в Европа.

По време на своята визита в Азербайджан 
министърът Вежди Рашидов е имал среща с 
президента Илхам Алиев на която са подпи-
сали първият рамков документ между Бъл-
гари и Азербайджан, който регламентира 
основните области на културно сътрудни-
чество. По време на разговора между двама-
та президента на Азербайджан е споделил 
„Очакваме да видим на наша сцена български ав-
тори, творци и състави”.
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В католическото и православното из-
куство темата за Възкресение Гос-
подне се предава по почти сходен 
начин основно чрез два сюжета: 

„Възкресение на Исус Христос” и „Слизане 
на Исус Христос в ада”. Разликата в трети-
рането на образите на изток и запад идва 
главно от по-голямата свобода, която имат 
западноевропейските творци. Отсъствието в 
четирите канонични евангелия на конкрет-
но описание и на двете сцени дава простор 
на въображението на тези творци при ин-
терпретацията на изображенията, които ма-
кар и с религиозен сюжет, като израз не се 
различават много от светската живопис. За 
разлика от колегите си от лоното на Рим-
ската църква, православните иконописци 
открай време се придържат към определени 
канони при рисуване на стенописите и ико-
ните в черквите, които канони се спазват и 
при създаване на миниатюрите в ръкописи-
те с църковно съдържание.

Възкресение Господне в западноевропейско-
то изкуство

На практика за Възкресението на Исус Хрис-
тос най-много се говори в Евангелие от Ма-

тея, гл. 27 и 28: „ На другия ден, след петъка, 
събраха се първосвещениците и фарисеите у 
Пилата и казваха: господарю, спомнихме си, 
че Оня измамник още приживе бе казал: по-
дир три дни ще възкръсна; затова заповядай 
да се запази гробът до третия ден, да не би 
учениците Му да отидат нощем да Го открад-
нат и да кажат народу: възкръсна от мъртви-
те. И последната измама ще бъде по-лоша от 
първата. Пилат им рече: имате стража; идете 
завардете, както знаете. Те отидоха, та завар-
диха гроба със стража и запечатаха камъка. 
И като мина събота, на разсъмване, в първия 
ден на седмицата, дойде Мария Магдалина 
и другата Мария да видят гроба. И ето, стана 
голям трус: защото Ангел Господен слезе от 
небето, пристъпи, отвали камъка от вратата 
гробни и седеше върху него; видът му беше 
като светкавица, а дрехата му - бяла като 
сняг; и пазачите, уплашени от него, се раз-
трепериха и станаха като мъртви. Ангелът се 
обърна към жените и им рече: не бойте се; 
зная, че търсите разпнатия Исуса; няма Го 
тук: Той възкръсна, както беше казал; дой-
дете, вижте мястото, дето е лежал Господ, и 
идете скоро, та обадете на учениците Му, че 
Той възкръсна от мъртвите, и ето, преварва 
ви в Галилея; там ще Го видите.” (бел. 1)
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„Възкресение Христово”, картина от Джовани Белини, 1475 г., Музеен център 
Берлин-Далем.
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Като пример как западноевропейските ху-
дожници интерпретират сведението на Ма-
тея, е дадена картината на италиянския ху-
дожник Джовани Белини. На нея се виждат 
празната пещера, която е служила като гроб 
на разпнатия Христос, с падналата плоча, 
която е запушвала входа. Войниците-пазачи 
се чудят, как погребания е излязъл от гроба, 
а в далечината идват двете Марии, водени 
от Ангела Господен. За да има картината по-
голям ефект, Белини е нарисувал във виси-
ните възкръсналия Христос със знамето на 
Възкресението. 

Западните художници са били вдъхновени и 
от събитието „Христос слиза в ада и извежда 
душите на праведниците”, наричано накрат-
ко Descensus Christi ad inferos или Christ‘s 
Descent into Limbo. Второто наименование 
посочва конкретно мястото в ада, където е 
слязъл Христос: Лимбо. Такива сюжети са 
изобразили на фрески или картини худож-
ниците Пиетро Лоренцети (1320), Джото 

ди Бондоне (1320-25), Андреа ди Бонайуто 
(1366-1368), Фра Анджелико (1437-46), Ан-
дреа Мантенья (около 1470-75), Бенвенуто ди 
Джованни (1491), Доменико Бекафуми (1535) 
и др. Като правило в изображенията, начело 
на праведниците, извеждани от ада, е пред-
ставен първият човек Адам, който най-чес-
то е с Ева. И двамата са рисувани като хора, 
вече на стари години.

За слизане на Христос в ада не се споменава 
в нито едно от четирите канонични еванге-
лия. От книгите на Новия завет с въпросното 
събитие кореспондират единствено думите 
на свети апостол Петър в Първото му събор-
но послание: „Понеже и Христос, за да ни 
заведе при Бога, веднъж пострада за грехове-
те ни, праведник за неправедните, бидейки 
умъртвен по плът, но оживял по дух, с който 
Той, като слезе, проповядва и на духовете, 
които бяха в тъмница.”(2)

Според богословите „тъмница” е царството 
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Андреа ди Бонайуто, 1366-1368 г.



 http://nauka.bg 111

на мъртвите - ада, който образно казано, е 
място, лишено от светлина. В християнство-
то под „ад” се разбира особеното състояние 
на грешните души, които са лишени от об-
щение с Бога, т. е. лишени са от неговата 
светлина и от блаженство.

При католиците нещата със слизането на 
Христос в ада са допълнително изяснени в 
древния Апостолски символ на вярата (при-
ема се, че той влиза в действие между ІІ-ІV в.). 
В него се казва: „Вярвам в Бога Отца Вседър-
жителя, Творец на небето и земята. И в Исуса 
Христа, единородния Негов Син, нашия Гос-
под: Който е заченат от Дух Свети и е роден 
от Дева Мария, Който пострадал при Пилат 
Понтийски, бил разпнат на кръст и бил по-
гребан, Който слязъл в ада и в третия ден е 
възкръснал от мъртвите, Който се възнесъл 
на небесата и седнал отдясно на Бога Отца 
Всемогъщия. Който отново ще дойде да съди 
живите и мъртвите.” (3) 

В Катехизис на католическата църква се дава 
допълнително тълкуване на въпроса „Хрис-
тос слезе в ада”. В глава втора на катехизиса, 
член пети, се определя: „Честите твърдения на 
Новия завет, според които Исус „възкръсна от 
мъртвите”, предполагат, че преди Възкресение-
то Той е пребивавал в обиталището на мъртви-
те. Това е първото значение, което апостолска-
та проповед дава на слизането на Исус в ада: Исус 
позна смъртта като всички хора и се отправи 
към тях с душата си в обиталището на мърт-
вите. Но той слезе като спасител, прогласявай-
ки Благата вест на душите, които бяха там 
задържани. Писанието нарича обиталището на 
мъртвите, където мъртвият Христос слиза, 
Шеол или ад, защото тези, които са там, са ли-
шени от възможността да виждат Бога. Тако-
ва е състоянието на всички мъртви, нечестиви 
или праведни, в очакване на Изкупителя, което 
не означава, че тяхната участ е една и съща... 
Следователно, слизайки в ада, нашият Господ 
Исус Христос освободи най-напред онези, които 
очакваха Спасителя в лоното Авраамово. Исус 
не слезе в ада, за да освободи осъдените, нито пък 
да разруши проклятието над ада, а да освободи 

праведните, живели преди Него... Слизането в 
ада е изпълване до краен предел на евангелската 
вест за спасението.”( 4)

Как реално католиците от Средновековието 
са си представяли мястото, където е слязъл 
Христос след смъртта си и какво се е случило 
там, разбираме от Данте Алигиери в първата 
част „Ад” на неговата „Божествена комедия”. 
В този ад, съставен от няколко кръга, в 
които са пребивавали душите на мъртвите 
според прегрешенията им, първият кръг е 
бил именно въпросният Лимбо (или Лимб, 
от латинското limbus - край, граница). „Не 
викове отчаяни тук чух като онез, що мъка зла 
разпаля; въздишки поразиха моя слух, кои отвред 
възнасяха се стройни и стигаха далеч кат ропот 
глух” - описва звуковото си усещане за това 
място поетът Данте. И продължава: „Тълпи 
разнообразни, многобройни, от всеки род, жени, 
мъже, деца, тук сливаха гласа си в жалби знойни.”

Придружаващия Данте дух на Виргилий 
пояснява, че в „усойната клисура” на ада 
тъгували душите на хора, които не са 
извършили грехове или злини, а просто не 
са били кръстени, тъй като са се родили, 
живели и умрели, преди да се роди Христос. 
Затова и не са познали истинския Бог и са 
живели в заблуждение. На въпроса на Данте, 
дали е имало някой от „измъчващите се в 
тъга”, който досега да е възлязъл в небесата 
сам или с чужда помощ, Виргилий разказва 
случка, станала малко преди самият той 
да се появи там, която е всъщност именно 
слизането на Христос в ада. В мерена реч 
Виргилий описва случилото се:

„Мъж мощен адските врата отвори 
и тука стъпи с трясък, чийто ек 
из дън основа целий Ад повтори. 

По негов зов тръгнаха първий человек, 
злочестий Авел, кой от брат загина, 
Ной, Мойсей, Аврам, кой живя цял век, 

Давид, Израйл с дванайсетте си сина, 
Исак, Рахила. С слава озарен, 
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повика той от тъжната долина 

и много други йощ, и рай блажен 
дари на всички с свойта мощна сила.” 

В откъса се подразбира, че „мъж мощен” е 
Христос, а „първий човек” - Адам. Споменават 
се също така някои от патриарсите и 
пророците от Стария завет. 

В картините на художниците, рисували 
Christ in Limbo, освен Адам и Ева, могат да 
се различат образите и на други библейски 
личности, приемани за праведници: Авел, 
Сид, пророците Мойсей, Давид и Исайя; 
Йоан Кръстител и Симеон Богоприемец. 
На картината на ди Бонайуто групата на 
праведниците се предвожда от Адам и Ева, а 
зад тях се виждат Авел с агнето, Ной с ковчега 
(до него е жена му, другият човек оцелял 
след потопа), Мойсей със скрижалите, Йоан 
Кръстител, сочещ с ръка възкръсналият 
Месия. По всичко изглежда всеки образ 
от групата има свой библейски прототип, 
само трябва да се познава добре, писаното в 
Стария завет.

Споменатите персонални конкретизации, 
включително и наименованието Лимбо на 
мястото, където са пребивавали душите на 
непокръстените праведници, имащи в минус 
записан само първородния грях, са извън 
тълкуванията на Катехиз на католическата 
църква и не са официални виждания на 
същата. Откъде са се появили въпросните 
конкретни лица, ще стане ясно по-нататък.

Възкресение Господне според 
каноните на православната църква

Същите два сюжета, свързани с Възкресението 
на Исус Христос, се представят в православната 
иконопис по строго определени канони, 
посочени в иконографските наръчници, 
наричани ерминии. Така в ерминията на 
Димитър (Дичо) Зограф по въпроса за самото 
Възкресение се дават следните указания: 
„Гроб, плочата е отметната и на нея седи ангел 

с бели дрехи. Над гроба е Христос, гол, препасан 
само долу, а друга червена дреха се развява през 
рамото и ръцете му. В лявата ръка знаме, с 
дясната благославя. Десният крак е малко свит, 
а левият е пуснат право долу до гроба. Наоколо 
облаци, а между тях силно сияние излиза от 
Христос. Около гроба има войници - едни спят 
като мъртви, други гледат нагоре към него, с 
ножове и копия, едни с бради, други без бради, с 
воински шапки. Около гроба - зелена трева, хълм 
от дясната страна с къщи и кули.”

Икона „Възкресение Христово”.

Показаната тук икона „Възкресение 
Христово” напълно съответства на написаното 
в ерминията. В последната описанието на 
сцената за Възкресението продължава с 
включване в сюжета на идващите с миро към 
гроба Богородица и Мария Магдалена. Този 
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момент не е възпроизведен на показаната 
икона. Интересно е, че за мироноските в 
ерминията е посочено, че те трябва да са 
вдясно на композицията - както е в картината 
на Джовани Белини: „От дясната страна иде 
Богородица с миро и Мария Магдалена и другите, 
които бяха на разпятието и на погребението. 
Ангел с пръст показва [надпис]: „Какво вие с 
мъртвите недоумявате, че е възкръснал жив от 
гроба.”(5)

В ерминията на Дичо Зограф се дава 
описание и на композицията „Сошедствие 
(слизане) в ада”: „Ад. Около ада - каменлива 
планина и от двете страни - високи хълмове. 
Долу в ада разтворени счупени врати и 
ключовете счупени. Вътре се виждат дяволи. 
Над ада стои Христос, с дясната ръка извежда 
Адама. Адам е на колене и гледа нагоре. С лявата 
ръка извежда Ева - и тя е на колене, - вдигайки я 
за дясната ръка. Адам и Ева са стари. До Адама 
е Йоан Кръстител, който обърнат към другите 
им показва. От дясната страна са праотци 
и пророци и от лявата страна пак праотци и 
пророци. Адът е черен. Под Адам и под Ева има 
ковчези със счупени капаци.”(6)

В друга една ерминия, съставена от Върбан 
Г. Коларов, има допълнителна информация 
към същия сюжет: „вратата потрошена и 
Христос стъпил на тех с десница дръжи Адама, 
с левица Ева и пак от десно Предтеча и Давид 
близо него и други праведни царие с корони от 
лево Иона, Исаиа и Еремиа пророци и праведни, 
Авел и други много, вси с венци и около Христа 
свет бел и много ангели.” (7)

Като знаем, че първоначалната информация 
за съставянето на българските ерминии е 
вземана от гръцките такива, съвсем резонно 
идва обстоятелството, че на указанията 
за изографисване на „Сошедствие в 
ада” напълно съответства стенописът в 
църквата „Христос Спасител” в квартала 
Хора (Полята) в Истанбул (днес музей 
Кахрие джами). Интересно в случая е, че 
над въпросната композиция стои надписа 
„HANACTACIC (АНАСТАСИС)”, което 
означава Възкресение Господне (от гръцки: 
„ana” - горе и „stasis” - ставане). Това показва, 
че византийската църква под Възкресение е 
разбирала събитията, свързани със слизането 
на Христос в ада!
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„Слизане на Христос в ада” е 
Пасхалната (Великденската) икона 
в православието

Фактът, че Възкресение Господне се иден-
тифицира със слизане на Христос в ада, е 
присъщ не само за византийската църковна 
живопис. По този повод руския дякон Ан-
дрей Кураев пише: „В православната ико-
нография няма икона на Възкресение Хри-
стово! Познатото на всички ни изображение 
на Христос в белоснежна риза, излизащ от 
гроба със знаме в ръка - това е късна като-
лическа версия, появила се едва в следпетро-
во време в руските храмове. Традиционната 
православна икона не изобразява момента 
на Възкресението Христово. Съществуват, 
обаче, немалко икони, надписът на които 
казва, че пред нас е „Възкресение на нашия 
Господ Исус Христос”, а реалното изображе-
ние все пак разказва за събития, имали място 
ден по-рано - във Великата Събота. Пасхал-
ната икона на Православната църква е ико-
ната „Слизане в ада”.

Дякон Кураев обяснява популярността на 
слизането на Христос в ада и приемането на 
този сюжет като по-представителен за Ве-
ликден - с по-голямата църковна значимост 
на сцената, спрямо едно излизане на Хрис-
тос от гроба, предавано според известията 
на евангелист Матей. „На иконописеца е необ-
ходимо да свърже Възкресението на Христос със 
спасението на хората - пише дяконът. - Разпнат 
в петък и Възкръснал в неделя, Христос в събота 
се намира в ада, за да изведе оттам хората, да 
освободи пленниците.”(8) 

Православната църква счита „Слизането 
на Христос в ада” за един от Дванадесетте 
големи църковни празника и сцената винаги 
намира място в икони, в които са изобразени 
дванадесет, осем или дори само четири от 
големите празници.

„Дванадесетте големи църковни празници”, 
стеатитова икона със сребърен обков от ХІV-
ХV в. „Възкресение - Анастасис”, всъщност 

„Слизане в ада”, е третото изображение от 
ляво надясно на третия ред. (Повреденото 

изображение е „Благовещение”.)

Сюжетът „Слизане на Христос в 
ада” е заимстван от апокриф

На фона на съвсем оскъдните евангелски тек-
стове, споменаващи за слизане на Христос в 
ада по време на възкресението му, логично 
стои въпросът: откъде тогава литераторите 
имат сведения, за да разказват за освободе-
ните от Спасителя души на праведниците, а 
художниците рисуват конкретни портрети 
на библейски личности, изведени от преиз-
поднята. Отговорът е еднозначен: от апок-
рифните евангелия. Тази тема е неудобна за 
правоверните християни, но факт е, че както 
картините на западните художници, така и 
поясненията в православните ерминии, на-
пълно отговарят на описаното в „Евангелие 
от Никодим”.
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Апокрифното „Евангелие от Никодим” е 
създадено доста по-късно от четирите кано-
нични евангелия и затова не е причислено 
към книгите от Новия завет. Приема се, че 
отделните части на това евангелие са съста-
вени през ІІІ - ІV в. До нас са дошли различни 
негови версии, като най-богата на сведения е 
латинската. В пълния си вид евангелието се 
състои от две части. В първата се разказва за 
съда на Пилат над Исус Христос, смъртта на 
последния и последвалите я чудеса. По-къс-
но към деянията на Пилат е прибавен апок-
риф за слизането на Христос в ада.(9)

На съвременен български език е публикуван 
един от славянските преводи на „Евангелие 
от Никодим”, който очевидно е имал за пър-
воизточник най-ранния гръцки вариант на 
съчинението. В този ранен вариант се казва: 
„Когато Исус умря на кръста, църковната заве-
са се раздра на две, земята се разтресе, камъни-
те се разпаднаха и се разтвори земята, откри 
се пропаст, дълбока до произподнята на ада. И 
гробовете се разтвориха и някои възкръснаха из 
мъртвите, които самите евреи споменават и 
ги наричат праведници: и праведните патриар-
си Аврам, Исак и Яков и други мнозина с тях. 
Някои се явиха за час и пак станаха невидими, 
както свидетелстват мнозина в Юдея, видели 
всички онези пророци и праведници, които по-
читат преди три хиляди и петстотин години. 
Земята се тресе от 6-я час през деня до 9-я в 
петък. По-късно в събота вечерта се чу гръм от 
небето, яви се светкавица, седем пъти по-светла 
от слънчевото сияние. Още в полунощ дойдоха 
мъже с висок сан, облечени с пресветли одежди 
и казаха: „Христос бе разпнат и възкръсна! Въз-
лезте на небето, всички праведници които сте 
поробени в ада!”(10)

В разширената версия на „Евангелие на 
Никодим” в глави 18 - 25 е добавено това, 
което са написали двамата сина на Симе-
он Богоприемец, духовният учител, който 
посрещнал четиридесетдневния младенец 
Исус в Йерусалимския храм, когато роди-
телите му го довели, за да бъде представен 
на Бога. Тези двама сина - Херин и Лентий, 

били починали, но след смъртта на Христос 
на кръста, те възкръснали и написали неза-
висимо един от друг една и съща история 
за случилото се в ада (преизподнята) малко 
преди и след появата на Христос там..

В тази история се споменават имената на 
Адам, на пророците Йсайя, Давид, Авакум, 
Михей; на сина на Адам - Сид, на Симеон 
Богоприемец и Йоан Кръстител. Предтечата 
след смъртта на Исус Христос на кръста, се 
появил в преисподнята и възвестил на пре-
биваващите там, че идва Синът Божи, за да 
посели във висините „отдавна седящите в 
мрак и смъртна сянка”. Казва се и още: 
„Царят на славата, могъщият Господ със Сво-
ята сила надделя смъртта, и хващайки дявола, 
[го] завърза и го предаде на вечна мъка, и увлече 
в Своето пресветло сияние нашия земен баща 
Адам и пророците, и всичките светии, пребива-
ващи [в ада]... И каза Господ, простирайки Сво-
ята ръка: „Елате при Мен, всички мои светии, 
понеже имате образ, подобен на Моя - вие, които 
заради дяволското дърво [с плодовете на греха] 
бяхте осъдени на смърт. Днес виждате: дявол-
ското дърво Аз осъдих на смърт”. Когато [Той] 
каза така, всичките светии бяха под ръката Гос-
подня. И държейки Адам за дясната ръка, Господ 
му каза: „Мир на тебе с всичките твои деца” 
[всички праведни хора]. Адам преклони колена в 
краката Господни и просълзен каза молитва: „Ще 
Те превъзнасям Господи, понеже ме вдигна и не 
позволи на моите врагове да се веселят над мен. 
Ти си моят Господ Бог, аз се стремях към Теб и 
Ти ме излекува, и изведе от ада моята душа, и ме 
избави от падащите в бездната...

Също и всички Негови светии, преклоня-
вайки колене в краката Господни, в един 
глас казаха: „Дойде Избавителят на вековете! 
Изпълни се възвестеното от преди чрез закона и 
пророците. Избавил ни със животворящия Свой 
кръст и чрез кръстната смърт слязъл при нас, 
ти ни избави, Господи, със Своята сила от смър-
тта на ада. Понеже си начертал на небесата 
надписа на Твоята слава, и си издигнал надписа 
на изкуплението, Своя кръст си поставил на зе-
мята, победата на кръста в ада, Господи, е знак, 

ХУМАНИТАРИСТИКА
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тъй като смъртта вече няма власт”. И прости-
райки Своята ръка, Господ направи кръстен знак 
на Адам и на всички Свои светии. И държейки 
дясната ръка на Адам, излезе от Ада и всички 
светии последваха Бога.”(11)

По-интересни изображения на 
„Христос слиза в ада” в България

Впечатлението при историческия преглед на 
сюжета „Христос слиза в ада”, е, че повече 
от изображенията, срещани в България, са от 
малко по-друг вид от описания в двете ерминии. 
Специалистите групират различните познати 
изображения на сюжета в няколко различни типа. 
Показаният стенопис от черквата в Истанбул 
е от последният по-време, най-късен тип. При 
него Адам и Ева са симетрично разположени 
спрямо Христос, който гледа напред. При по-
ранните изображения Адам и Ева са един до друг, 
от лявата или дясната страна на Христос. Той е 
хванал с едната си ръка дясната ръка на Адам, а в 
другата държи кръст или свитък.

Обковка на четвероевангелие с изображение 
на „Христос слиза в ада”, описано като 
„Възкресение Христово”. Майстор Иван 
Златар и сина му Георги, 1660 г.

ХУМАНИТАРИСТИКА

Трисъставен кръст-реликварий от ІХ-Х 
в., намерен в Плиска. Външното тяло е с 

изображение на Богородица с дванадесетте 
апостола (в средата), Възнесение Христово 

(горе). Слизане на Христос в ада (долу). В 
долната сцена възкръсналият Христос подава 
ръка на Адам и Ева, зад него двама възкръснали 

праведници излизат от гроба, под краката 
на Христос е Сатаната, предаден в човешки 

образ. Светлите контури зад Христос са 
счупените врати на ада.
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„Слизане на Христос в ада”, стенопис в Боянската църква, 1259 г. Вдясно от Христос са Адам, Ева и 
Авел; вляво - Йоан Кръстител и трима библейски царе. 
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Кога и къде са били предприети пър-
вите опити да се използва затворе-
ната в парата енергия за придвиж-
ване на кораба, които го направили 

по-независим от природните условия и кои-
то осигурили редовни връзки по море?
Изминали са вероятно много хилядолетия 
от времето, когато е бил открит начинът за 
получаване на огън чрез триене, до изобре-
тената от Херон Александрийски (около 120 
г. пр. н. е.) машина, привеждана във върте-
ливо движение вследствие на изтичаща от 
нея водна пара. И са изминали отново още 
почти две хиляди години, докато била съз-
дадена парната машина — първото приспо-
собление за превръщането на топлината в 
действително полезно механично движение.

В историята на техниката пръв Архимед 
използвал силата на парата за практически 
цели. През 215 — 212 г. пр. н. е. по време на 
обсадата на Сиракуза римските кораби по-
паднали под огъня на неизвестно оръдие 
— парен топ архитронито, създаден от ве-
ликия учен. Главната заслуга на знамени-
тия изобретател на универсалния двигател 
— парната машина — Джеймс Уат била, че 
използвал отделен кондензатор (в машините 
на англичаните Томас Себери (1705 г.) и То-
мас Нюксмен (1683 г.) парата кондензирала в 
самия работен цилиндър), което позволило 
да се увеличи коефициентът на полезното 
действие на машината 2,7  пъти!
Един от най-ранните регистрирани успеш-
ни опити да се използва механичната сила 
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за движение на кораба бил извършен през 
1783 г. в Лион, Франция. Плавателен съд, по-
добен на шлеп, дълъг 45 м и обзаведен с хо-
ризонтална парна машина, която завъртала 
бордовите гребни колела, се оказал способен 
да се придвижва и което е важно, срещу те-
чението на Рона. Този кораб получил спо-
лучливото име «Пироскаф» (от гр. «пирос» 
— огън и «скафос» — кораб), а неговият изо-
бретател и проектант Клод Жофроа д‘Абан 
бил признат за инициатор в използуването 
на силата на парата за движение на кораби-
те.
Много опити за използуване ма механич-
ната сила при корабите били предприети в 
САЩ през 1784 г. Джеймс Рамзей изпробвал 
по р. Потомак парен катер, дълъг 24,4 м, с во-
дометен движител, при който силата, движе-

ща катера, се създавала от изтласкваната от 
него водна струя. Опитът на Рамзей не бил 
особено сполучлив.
По-голям успех имал Джон Фич. През 1877 г. 
неговият трети парен катер «Иксперимънт» 
се движел вече със скорост 6,5 възла. Но той 
бил. . . с греблов движител. Едноцилиндрова-
та машина, с диаметър на цилиндъра 55 см и 
с огнетръбен парен котел, привеждала в дви-
жение три гребла на кърмата, направени във 
формата на «пачи крак», които осигурява-
ли на корабчето, дълго 18 м, една прилична 
скорост. То извършвало деста време редовни 
рейсове по р. Делауер от Филаделфия — на-
долу по течението до Уилмингтън и нагоре 
— до Трентън, но малцина се осмелявали да 
пътешествуват с  него.
В това, че катерът е бил с «проверен от вре-
мето» греблов движител, няма нищо необик-
новено. Движителят от този тип съществу-
вал вече от много хиляди години. В Англия, 
наричана тогава «нация на мореплаватели», 
първият параход се появил през 1788 г. Този 
плавателен съд бил рожба на Патрик Милър 
и Уилям Саймингтън. Катерът плавал по 
шотландското езеро Далуингтън със скорост 
5 възела. Неговата парна машина е запазена 
и се намира в лондонския музей на науката.
Като не постига успех в родината си, Дж. 
Рамзей заминава за Англия, където през 1792 
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г. строи парната лодка «Колумбия мейд». В 
качеството на движител отново се използва 
водометно устройство. Лодката можела да 
развива скорост 4 възела.
И за да завърши разказът за създаването на 
онзи сигурен параход, «сьрцето» на който е 
парната машина, ще се наложи за малко да 
надникнем в началото на XIX в.
През 1802 г. в Англия било построено парно-
то корабче «Шарлота Дъндас»с дължина 17 
м и мощност 12 к. с. — първият влекач и пър-
вият кораб с кърмово гребно колело. Новост 
при него била монтираната парна машина 
с пряко действие, т. е. с директна предавка 
от буталния прът на коляновия вал, без ко-
билица. Този влекач, който плавал по канала 
Фортъв Клайд, бил построен от англичанина 
Уилям Саймингтън. Известно е, че на него се 
е качвал станалият по-късно знаменит аме-
риканец Робърт Фултън, който твърде мно-
го допринася за официалното признаване  
на  парното корабоплаване.
Благодарение на солидната финансова под-
крепа от страна на своите приятели Фултън 

успял да построи парахода «Норд ривър 
стимбоутъв Клермън», който намерил при-
ложение в практиката и бил обзаведен с пар-
ната машина на Джеймс Уат. На 4 септември 
1807 г. този параход започнал редовните си 
рейсове по река Хъдсън между Ню Йорк и 
Олбани — главня град на щата Ню Йорк. 
Парната машина с мощност само 18 к. с. вър-
тяла две бордови гребни колела с диаметър 
4,7 м, всяко от които имало по осем лопатки, 
широки 1,2 м. Водоизместването на парахо-
да било 79 т, дължината му 43,3 м, ширината 
на корпуса 4,3 м, височината на борда 2,1 м, 
газенето около 0,6 м (данните се отнасят за 
времето преди реконструкцията). Скоростта 
му достигала 4,6 възла.
Ще отбележим, че първата в Света редовна 
железопътна линия била открита в Англия, 
18 години след като започнали редовните 
рейсове на парахода на Фултън.
Но заслугите на Фултън са значително по-
големи и не се изчерпват със създаването на 
първия в историята на корабостроенето из-
годен в търговско отношение параход. Както 
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знаем, той пръв е открил метода за взаимно 
обвързване на корпуса, машината и греб-
ните колела, т. е. направил е откритие, кое-
то промишлената революция непременно е 
изисквала и което от своя страна пък е изис-
квало умение да се пресметне точно силата 
на съпротивление на бъдещия, още несъ-
ществуващ кораб. Никой преди Фултън не 
е поставял по този начин въпроса за практи-
ческото пресмятане на  хидродинамичното 
съпротивление!
Първия рейс по море извършва параходът 
на американеца Джон Стивънс — «Феникс», 
дълъг 31,4 м, с бордови колела. През юни 
1809 г. той преплавал разстоянието меж-
ду Ню Йорк и Филаделфия, а после дълго 
време поддържал линията по река Делауер 
между Филаделфия и Трентън,
По същество първите рейсове па параходите 
са били опитни. И едва през 1839 г., почти 
половин век след създадения от Фултън ко-
раб, английският параход с гребни колела 
«Сириус», дълъг 63,4 м, с мощност 320 к. с. 
прекосил с 40 пътници на борда Атлантиче-
ския океан при непрекъсната (забележете, 
непрекъсната) работа на парната машина. 

Това е станало възможно, след като през 1834 
г. бил изобретен повърхностният конден-
затор (в него охлаждащата задбордна вода 
вече се смесвала с отработената пара), кой-
то премахнал необходимостта периодично 
(след всеки 3 — 4 дни) да се гасят пещите 
за почистване на котлите и съответно да се 
спират машините. През същия ден, в също-
то пристанище и под същия флаг пристиг-
нал и отплавалият няколко дни по-късно от 
Англия колесен параход «Грейт Уестърн» 
— първият парен кораб за редовни рейсове 
през Атлантика.
Тези рейсове показали предимствата на па-
рата. Изместването на ветроходите дори от 
линиите за далечно плаване започва през 
1881 г., след 42-денонощния рейс на пара-
хода «Абърдийн» от Англия до Австралия 
само с едно спиране за зареждане с въглища. 
На него била монтирана парна машина с 
тройно разширение и котли с високо наля-
гане. Пет години след този рейс общият то-
наж на съществуващите в света параходи се 
изравнил с тонажа на ветроходите. И скоро 
цялото земно кълбо било опасано с параход-
ни линии.
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Ако от нещо не съм се интересувал 
като пионер, това беше „корабо-
моделизъм” и „авиомоделизъм”. 
Не си спомням точно, но май при-

чината беше, че в търновския Дворец на пи-
онерите по мое време нямаше такива кръжо-
ци. 

Като колекционер на картички не пропус-
нах обаче, да се снабдя с тези, с модели на 
световноизвестни кораби, издадени през 
1987 г. от бившето Държавно издателство 
„Септември”. Моделите на старите кораби 
са изработени от наши изтъкнати корабо-
моделисти, чиито имена успях да открия в 
интернет, като все още занимаващи се с това 
хоби. Аз имам 14 картички, направени по 
диапозитиви с номера от Д-26840 до Д-26853. 
Вероятно са всичките, издадени тогава. 

Снимките са на Росен Донев, който е напра-
вил много успешна фотосесия. Погрижил се 
е да намери подходящите фон и осветление, 
за да изпъкнат не само целите кораби, но и 
техните детайли. 

Два от корабите („Лесингтън” и „Сан Фе-
ликс”) са представени с по два фотоса. „Ла 
Корон” (в общо три фотоса), е моделиран от 
двама различни автори, като по всичко из-
глежда единият от тях (Ст. Чанев), показва 
два различни модела на този кораб 

Модел „Ла Роял”, мащаб 1:100. Автор з.м.с. 
Петър Велчев.

Модел „Санта Мария ”, мащаб 1:50. Автор 
з.м.с. Стойчо Василев.
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българсКи модели на 
стари Кораби 
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Модел „Ла Корон”, мащаб 1:250. Автор з.м.с. 
Стойчо Славов.

Модел „Ла Корон”, мащаб 1:150. Автор з.м.с. 
Станчо Чанев.

Модел „Ла Корон”, мащаб 1:150. Автор з.м.с. 
Станчо Чанев.

Модел „Голден Хинд”, мащаб 1:100. Автор А. 
Иванов.

Модел „Сан Феликс”, мащаб 1:100. Автор з.м.с. 
Неделчо Шишков.

Модел „Св. Павел”, мащаб 1:100. Автор з.м.с. 
Неделчо Шишков.

ТЕХНОЛОГИИ
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Модел „Сан Феликс”, мащаб 1:100. Автор з.м.с. 
Неделчо Шишков.

Модел „Берлин”, мащаб 1:50. Автор з.м.с. 
Стойчо Славов.

Модел „Лесингтън”, мащаб 1:100. Автор м.с. 
Денчо Денчев.

Модел „Джордаш Вашингтон”, мащаб 1:75. 
Автор з.м.с. Димитър Петков.

ТЕХНОЛОГИИ
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ТЕХНОЛОГИИ

Модел „Лесингтън”, мащаб 1:100. Автор м.с. Денчо Денчев.

Модел „Конституцион”, мащаб 1:250. Автор з.м.с. Станчо Чанев.
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Пистолетът Coonan .357 Magnum е 
първият полуавтоматичен пис-
толет от този калибър, който е 
пуснат в продажба. Появява се на 

пазара през 1983 г. и е произведен от фир-
мата American Coonan Arms Company, щата 
Минесота, САЩ. Външният му вид твърде 
ясно показва, че за негов прототип е използ-
ван Colt 1911 - A1 или Government. Най-съ-
ществената разлика, която се забелязва още 
от пръв поглед е, че Соопап е произведен 
от неръждаема стомана, докато Colt по това 
време все още не произвежда пистолети от 
този материал. При първия модел, по-късно 
наречен Model A, затворният механизъм е 
от надеждния тип Browning/Colt. Констру-
иран е само с едно заключващо ребро, което 
е на горната страна на цевта точно пред па-
тронника. На долната страна на патронника 
е поставена подвижна връзка, която дава въз-
можност на цевта (след произвеждането на 
изстрел и след като тя се е придвижила мал-
ко назад заедно със затвора) да се наклони 
леко надолу, с което се предотвратява закли-
няването между цевта и затворния блок. 
Фирмата определя Model B, въведен през 
1986 г., като усъвършенстван модел. Използ-
ва се затворна система „Браунинг-FN“ (както 
при модела High - Power), която се състои от 
две заключващи ребра - по едно на долната 
и горната страна на цевта, които влизат в съ-
ответните жлебове на затворния блок. Кон-
струкцията на пистолета е съобразена с висо-
кото налягане на газовете, създаващо се при 
патроните .357 Magnum. Например наред с 

другите конструктивни решения в горната 
задна част на патронника е поставена ос, ко-
ято влиза в допълнителен канал на затвор-
ния блок. По този начин се предотвратява 
въртене на цевта, причинено от въртеливото 
движение на куршума. При конструирането 
е помислено и за удобството на стрелеца при 
боравене с оръжието, като ударното чукче 
е малко и закръглено, а задната най-горна 
част на ръкохватката е значително удълже-
на назад - така наречената боброва опашка. 
Това дава възможност ударното чукче при 
взвеждане да влиза удобно и безопасно в съ-
ответния прорез. През 1992 г. се появява нов 
по-къс модел - Coonan Cadet, също с калибър 
.357 Magnum. Изработен е от неръждаема 
стомана, има дължина 198 mm и маса около 
1120 g. Много скоро обаче, по причини от 
правен характер името му е променено на 
Coonan .357 Baby.

ТЕХНОЛОГИИ

Пистолети  

Coonan
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Пистолети CZ
Бивша Чехословакия е с дълга традиция в про-
изводството на огнестрелни оръжия. Още през 
1952 г. в конструкцията на пистолета CZ-52 
се използва цилиндрично-ролкова затворна сис-
тема, далеч преди германската фирма Heckler 
& Kochг да я приложи в някои от своите кон-
структивни решения. Този затворен механизъм 
е проектиран от чешкия оръжейник Будичовски 
- конструктора, създал известния пистолет 
Korriphila HSP-701. Пистолетът CZ-75 е въве-
ден през 1975 г. Разработката му се базира на 
модификацията High Power на FN-Browning, 
която е с единично действие на спусъка. Кон-
структорите на СZ-75 го променят на двойно 
действащ.
СZ-75

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
  
Калибър –  9 mm Para, 9x21 IMI или .40 S&W
Действие на спусъка – двойно действие 
Вместимост на пълнителя  –  13 патрона 
Затворен механизъм   –  система “Браунинг”
Маса – 1000 g 
Дължина – 206 mm 
Височина – 138 mm 

Дължина на цевта  – 120 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори –  фиксирани или регули-
руеми 
Дължина на мерната линия – 161 mm 
Външен предпазител  – предпазително 
лостче на лявата страна на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, полувзведено ударно чукче
  
ОСОБЕНОСТИ: 

• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата зад спусковата скоба
• Ключалка на пълнителя – двустранна 
зад спусковата скоба
• Материал на изработка   –  стомана
• Крайна обработка – оксидация, черно 
матово покритие или матово никелово по-
критие на затворния блок или ложата
• Чирени на ръкохватката – черен ком-
позитен материал или държво

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

ТЕХНОЛОГИИ
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Coonan .357 Magnum
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .357 Magnum (предлага се заме-
няем комплект за калибър .38 Special - без 
куршуми тип Wadcutter)
Действие на спусъка – единично действие 
Вместимост на пълнителя  –  7 патрона 
Затворен механизъм   –  система “Браунинг-
FN”
Маса – 1190 (незареден) g 
Дължина – 226 mm 
Височина – 150 mm 
Дължина на цевта  – 125 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори –  регулируеми мерни при-
бори тип Bo Mar
Дължина на мерната линия – 182 mm 
Външен предпазител  – предпазително 
лостче на лявата страна на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, полувзведено ударно чу-
кче, предпазител на ръкохватката (система 
„Колт”)
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата 
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна на ложата зад спусковата скоба
• Материал на изработка   –  неръжда-
ема стомана, предлага се и специален модел 
с ложа от сплав
• Крайна обработка – матова оксидация
• Чирени на ръкохватката – твърда гума
Вид предназначение: 
• Служебни пистолети 
• За бойна спортна стрелба „паркур”
• За стрелба по мишени

СZ 75 Compact
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  9 mm Para
Действие на спусъка – двойно действие 
Вместимост на пълнителя  –  13 патрона 
(Compact), 15 патрона (SC)
Затворен механизъм   –  система “Браунинг”
Маса – 920 g (Compact), 960 g (SC)
Дължина – 186 mm 
Височина – 128 mm (Compact), 138 g (SC)
Дължина на цевта  – 100 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори –  фиксирани 
Дължина на мерната линия – 141 mm 
Външен предпазител  – предпазително 
лостче на лявата страна на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, полувзведено ударно чукче, 
автоматичен предпазител на ударника (по 
специална поръчка)
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата зад спусковата скоба
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна на ложата зад спусковата скоба
• Материал на изработка   –  стомана
• Крайна обработка – оксидация или 
черно матово покритие 
• Чирени на ръкохватката – черен ком-
позитен материал или дърво
Вид предназначение: 
• Служебни пистолети 
• За бойна спортна стрелба „паркур”

ТЕХНОЛОГИИ
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СZ 75 Semi - Compact
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  9 mm Para
Действие на спусъка – двойно действие 
Вместимост на пълнителя  –  15 патрона 
(Compact), 15 патрона (SC)
Затворен механизъм   –  система “Браунинг”
Маса – 960 g
Дължина – 186 mm 
Височина –  138 g 
Дължина на цевта  – 100 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори –  фиксирани 
Дължина на мерната линия – 141 mm 
Външен предпазител  – предпазително 
лостче на лявата страна на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, полувзведено ударно чукче, 
автоматичен предпазител на ударника (по 
специална поръчка)
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата зад спусковата скоба
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна на ложата зад спусковата скоба
• Материал на изработка   –  стомана
• Крайна обработка – оксидация или 
черно матово хромово покритие
• Чирени на ръкохватката – черен ком-
позитен материал или дърво
Вид предназначение: 
• Служебни пистолети 
• За бойна спортна стрелба „паркур”

СZ 83
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .380 ACP или .32 ACP (модел CZ-
82 е и с версия 9 mm Макаров)
Действие на спусъка – двойно действие 
Вместимост на пълнителя  –  12 патрона 
(.380), 15 патрона (.32)
Затворен механизъм   –  система свободен за-
твор
Маса – 800 g
Дължина – 172 mm 
Височина –  127 g 
Дължина на цевта  – 96 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори –  фиксирани 
Дължина на мерната линия – 123 mm 
Външен предпазител  – предпазително 
лостче на лявата страна на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, полувзведено ударно чукче, 
автоматичен предпазител на ударника 
  
ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата 
• Ключалка на пълнителя – двустранна 
зад спусковата скоба
• Материал на изработка   –  стомана
• Крайна обработка – оксидация
• Чирени на ръкохватката – орехово 
дърво
Вид предназначение: 
• Служебни пистолети 

ТЕХНОЛОГИИ
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СZ 85
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  9 mm Para
Действие на спусъка – двойно действие 
Вместимост на пълнителя  –  15 патрона 
Затворен механизъм   –  система “Браунинг”
Маса – 1000 g
Дължина – 206 mm 
Височина –  138 g 
Дължина на цевта  – 120 mm 
Задръжка на спусъка – няма (модел CZ 85 
Combat е със задръжка на спусъка)
Мерни прибори –  фиксирани или регули-
руеми (при модел CZ 85 Combat)
Дължина на мерната линия – 161 mm 
Външен предпазител  – двустранно предпа-
зително лостче на ложата
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител 
на ударника 
  

ОСОБЕНОСТИ: 
• Затворна задръжка – двустранна на 
ложата 
• Ключалка на пълнителя – на лявата 
страна на ложата зад спусковата скоба
• Материал на изработка   –  стомана
• Крайна обработка – оксидация или 
двуцветно покритие
• Чирени на ръкохватката – черен ком-
позитен материал или дърво
Този специален модел CZ 85 Champion се 
предлага с калибър 9 mm Para или .40 S&W. 
Същият е с фабрично поставен компенсатор 
и със специален единично действащ състеза-
телен (настроен) спусък.
Вид предназначение: 
• Служебни пистолети 
• За бойна спортна стрелба „паркур”
• За стрелба по мишени
• За хазартна стрелба

ТЕХНОЛОГИИ
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СZ 100/ CZ 101
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  9 mm Para, .40 S&W
Действие на спусъка – двойно действие 
(DAO)
Вместимост на пълнителя  –  За CZ 100 - 15 
патрона 9 mm Para или 10 патрона . 40 S&W; 
За CZ 101 – 7 патрона 9 mm Para или 6 patrona 
.40S&W
Затворен механизъм   –  система “Браунинг”
Маса – 680 g (CZ 100), 670 g (CZ 101)
Дължина – 177 mm 
Височина –  126 g 
Дължина на цевта  – 95 mm 
Задръжка на спусъка – няма 
Мерни прибори –  фиксирани 
Дължина на мерната линия – 148 mm 
Външен предпазител  – няма
Вътрешни предпазители –  предпазител на 
затворния блок, автоматичен предпазител 
на ударника  
ОСОБЕНОСТИ: 

• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата 
• Ключалка на пълнителя – двустранна 
зад спусковата скоба
• Материал на изработка   –  затворния 
блок от стомана, ложата от композитен мате-
риал
• Крайна обработка – черно матово по-
критие 
• Чирени на ръкохватката – няма, ло-
жата и ръкохватката са монолитно отляти от 
композитен материал
На горната част на затворния блок зад про-
зореца за изхвърляне на гилзите е поставена 
специална кука, с помощта на която писто-
летът може да се опре към стабилен предмет 
и да се взведе и зареди както е хванат за ръ-
кохватката, без да участва другата ръка на 
стрелеца.
Вид предназначение: 
• Служебни пистолети 
• За хазартна стрелба

ТЕХНОЛОГИИ
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СZ Grand revolver
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 

  
Калибър –  .22 LR 
Действие на спусъка – двойно действие 
Вместимост на пълнителя  –  6 патрона
Затворен механизъм   –  барабанната ос
Маса – 870 g
Дължина – 265 mm 
Височина – 146 g 
Дължина на цевта  – 152 mm (при цев 6 инча)
Задръжка на спусъка – няма
Мерни прибори –  регулируем мерник съо-
бразно посоката на вятъра 
Дължина на мерната линия – 195 mm 
Външен предпазител  – няма

Вътрешни предпазители –  блокирана тяга, 
барабанът се блокира при взвеждане на 
ударното чукче  

ОСОБЕНОСТИ: 

• Затворна задръжка – на лявата страна 
на ложата 
• Материал на изработка   – ложата от 
сплав, цевта и барабана от стомана 
• Крайна обработка – оксидация 
• Чирени на ръкохватката – орехово 
дърво

Вид предназначение: 
• За стрелба по мишени

ТЕХНОЛОГИИ
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