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(Не)обикновените животни
Чавдар Черников
(Не)обикновените животни... Би било вярно да се каже, че животните и взаимоотношенията между тях описани в книгата са необикновени и уникални, но все пак мисля, че скобите са на място, защото всичко, което се случва в живата природа е 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 царство.
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Книга
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Търсете книгата по книжарниците на веригата ‘Пингвините’ в
цялата страна.
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Културно-историческите
паметници на България
Бенковски
Копришщица

Г

аврил Груев Хлътев е роден в китното и проспериращо градче Копривщица през 1843 година. В историята
остава по – известен  с името Георги
Бенковски, име което се превръща в символ
на природния гений и невероятните организаторски способности на българина, на
пламенната любов към народ и свобода и на
непреклонната воля за победа на всяка цена.
През 1876 година Бенковски се присъединява към действията на дейците от Гюргево
при подготовката на Априлското въстание.
Развива сериозна по своите мащаби дейност
в Четвърти революционен окръг с център в
Панагюрище. Изключително активен, умел
организатор и невероятен лидер Бенковски
бързо успява да се утвърди като фактически
най – авторитетния ръководител на революционния окръг. Това не е никак чудно като
имаме предвид веруюто на революционера,
че „никой не ще ни помогне, ако не си помогнем сами”. Верен на това свое виждане
Бенковски създава и най – боеспособната и
харизматична военна част на българските
въстаници, а именно легендарната Хвърковата чета. След избухването на въстанието,
което сякаш по знак на съдбата се случва в
родния му град – Копривщица, Георги Бенковски начело на своята Хвърковата чета
започва безсмъртния си път из селата и градовете, нивите и горите на Четвърти революционен окръг.  Където и да отидела четата тя
носела на българите надежда за скорошното
избавление от петвековния ярем и вяра в си6
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лата на българина сам да извоюва свободата
си. След няколко дни на чутовни подвизи и
сражавайки се срещу многократно превъзхождащия ги противник българските въстаници губят живота, но не и честта си. Върху
пепелищата и кървищата, върху страдание-

то и мъченическата смърт на българите се
възстановява българската държава. Показателни в това отношение са пророческите
думи на самия Георги Бенковски, който виждайки изгорените до основи български села
и зверствата, извършени от редовната турска
армия и от башибозука, казва: „Моята цел е
постигната вече! В сърцето на тирана аз отворих такава люта рана, която никога няма
да заздравее!”. Тези думи показват, че самият
Бенковски напълно е разбирал, че без саможертва Освобождението е немислимо и неосъществимо. Самият Бенковски пада убит
от куршумите на турска потеря, предаден
от свой сънародник, в Тетевенския Балкан.
Той и неговите съратници, всички знайни
и незнайни герои и героини от онази вече
далечна 1876-та година пожертваха всичко
което имаха в името на България. Тяхната
саможертва не бе напразна. България възкръсна като феникс от пепелта по – малко
http://nauka.bg
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от две години след края на въстанието. Георги Бенковски и останалите организатори и
участници в Априлското въстание заслужиха вечна слава и не случайно са сред най –
често споменаваните и най – почитани български герои.
Има няколко паметника, които са свързани с Георги Бенковски, като тук ще обърнем внимание на този в родния му град
Копривщица. Самият паметник се намира
малко над бащината къща на българския
революционер и е изработен по проект на
скулптора Христо Танев и архитект Петко
Татаров през 1971 година. Поставен е във
връзка с отбелязването на стогодишнината
от Априлското въстание през 1976 година.
Високата 11 метра композиция представя
Георги Бенковски с оръжие в ръка, препус-
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нал на своя верен кон в битката за народ и
свобода. Конят е стъпил върху пет камъка,
които символизират петте века турско робство и върху камъните са издълбани думите
на Бенковски: „Ставайте, робове! Аз не ща
ярем!”. От повечето части на Копривщица
може да се види монументалната композиция, като по този начин се създава усещането, че Бенковски и днес закриля своя роден
град. Този паметник символизира смелостта,
непреклонността, жертвоготовността и силата на българина и е едно от местата, където можем да усетим духа на пролетта от 1876
година. Попитахме го какво го привлича в
българските традиции и култура.

„Ставайте, робове!
				
Аз не ща ярем!”

НАУКА

Св. Св. Кирил и Методий
София

Родени в Солун през първите десетилетия
на IX век двамата братя Константин – Кирил
Философ и Методий имат огромно значение
за историята не само на нас българите, но и
на доста други европейски народи. Най – важният принос на двамата братя е създаването на глаголицата и защитата й в спора с
привържениците на триезичната догма. Все
още се водят разгорещени спорове по въпроса за етническия произход на Солунските
братя. Днес тези спорове изглеждат все по –
безпредметни. На базата на съществуващите извори не може с точност да се определи
етническия произход на Кирил и Методий,
но това в крайна сметка се оказва и ненужно.
Каквито и да са били Светите братя в крайна

сметка тяхното дело дава плод първо в България и именно от нашата държава се разпространява сред други европейски народи.
Споменът за това никога не е напускал българите, доказателство за което са следните
слова, записани в Бориловия синодик: „На
Кирила Философа, който преведе Божественото писание от гръцки език на български
и просвети българския род, новият втори
апостол, през царуването на Михаила и православната царица Теодора, неговата майка, които укрепиха божествената църква със
свети икони и утвърдиха православието, вечна му памет. На неговия брат Методия, архиепископ на Моравия Панонска, тъй като
и той много се потруди за славянската книhttp://nauka.bg
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га, вечна му памет.”. Друг интересен факт,
свързан с налагането на новата азбука е Брегалнишката мисия, която някои учени все
още приемат за легендарна. Аргументите им
обаче не са кой знае колко убедителни, тъй
като ако боравим с техните методи, то ние
можем да обявим коя да е от мисиите на двамата братя за легендарна, несъществуваща
или прекалено хиперболизирана и разкрасена от техните житиеписци. Споменатата
Брегалнишка мисия предхожда неуспешния
опит за налагане на глаголицата във Великоморавия и най – вероятно представлява първи опит за употреба на новата азбука. Не можем да не отбележим факта, че този първи
опит е направен в българските земи. По тази
причина не бива да се изненадваме, че именно България става център на тъй наречената „славянска цивилизация”, като българските творци успяват да преведат огромна
част от богослужебните текстове от гръцки
и след това разпространяват тези текстове
сред близки и по – далечни новопокръстени
народи. България става проводник на православието за останалите славянски народи.
Във връзка с написаното до тук искаме веднъж завинаги да заявим, че езикът, на който
са творили всички ученици на Св. Св. Кирил
и Методий в България, както и творците от
цар Симеоновия кръг по времето на „Златния век”, е старобългарски, а не църковно –
славянски, славянски или какъвто и да било
друг. Всички текстове в България са писани
на старобългарски, език който става официален за цялата държава след Преславския
събор от 893 година. Тогава сърбите все още

10

http://nauka.bg

не са имали истинска държава, а русите не
са били християни, за „македонците” да не
говорим. Споровете по този въпрос са чисто
конюнктурни и политически, а не научни и
по тази причина трябва да бъдат прекратени.
Делото на Св. Св. Кирил и Методий кара
папа Йоан Павел II да ги обяви за покровители на Европа. Българският народ много
преди това действие на римокатолическия
първосвещеник е възприел Светите братя като крепители и покровители. По тази
причина в почти всяка българска църква
има икона на Солунските братя или поне на
един от тях. Има и редица паметници издигнати в чест на Първоучителите. Тук ние ще
разгледаме паметника им в София, разположен пред Народната библиотека, носеща
тяхното име. Проектът на този паметник е
дело на Владимир Гиновски и е бил избран
чрез конкурс през 1963 – 1965 година. Издигнат е през 1972 година и според всеобщото
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Още много млад Евтимий се отдава на служба на Бога и поема по пътя на монашеския
живот, привлечен от личността на Теодосий
Търновски, един от идеолозите на исихазма
и изключително влиятелна фигура не само
в средновековна България, но и в целия православен свят. Обиколил редица манастири сред които и някои от най – известните
Светогорски обители, Евтимий се завръща в
своята Родина в най – трудните за нея времена около смъртта на цар Иван Александър и разпадането на единната българска
държава на множество царства, княжества и
други по – малки териториални владения.
Българската държава е отслабена в най – неподходящия момент, тъй като по това време
на Балканите се появява нов, много опасен
враг, чиято крайна цел е завладяването на
полуострова. Османците започват своите
походи срещу християните на Балканите и
първи под ударите им попадат българите.
В такава сложна обстановка след смъртта на
патриарх Йоаникий II Евтимий сяда на патриаршеския престол в Царевград Търнов.
мнение е сред най-добрите постижения на
българското монументално изкуство. Фигурите на Св. Св. Кирил и Методий са високи
4,2 м. и излъчват мъдрост, целеустременост и
спокойствие, качества присъщи на българите от които все повече се нуждаем в днешния
забързан свят.

Патриарх Евтимий
София

Свети Евтимий Търновски или патриарх Евтимий, както най – често го наричаме, е тази
най – светла и могъща фигура, която разсича мрака на толкова тежкия за нас българите
XIV век. Този храбър, мъдър, непреклонен,
велик човек и до днес ни дава упование, кара
ни да се гордеем, че сме българи и изпълва
със смисъл стиха „Не на мъртъвци, не върху
кости се крепи България, а на духа на своите светци” от една популярна песен на една
още по – популярна българска рок група.
http://nauka.bg
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От този момент той се превръща в безспорен
лидер на българския народ и последен крепител на духа му. Патриарх Евтимий разгръща сериозна по мащабите си културно
– книжовна дейност и оставя произведения,
оказали огромно влияние не само върху българския народ, но и върху останалите православни народи по света. Най – впечатляващо
от всичко обаче е участието на българския
патриарх в защитата на столичния град от
озверелите османски пълчища на султан Баязид Йълдъръм. Цар Иван Шишман бяга от
столицата, абдикира от защитата не само на
Търново, но и на България и българския народ. В този много тежък миг през пролетта на
1393 година на бойниците, около крепостните стени и в целия Царевград става ясно, че
последният защитник на столицата ще бъде
истинският водач на българите – патриарх
Евтимий. Най – високопоставеният български духовник, който
е и исихаст по убеждение, изоставя кротостта и смирението
присъщи на клирика
и грабва меча, за да
защити своя роден
град, столицата на
своето царство и своя
народ. Патриарх Евтимий осъзнава, че
като пастир на българите и Божи служител
не може да остави поверения нему народ
в ръцете на вълците
- агаряни. Тримесечната обсада на града
завършила на 17 юли
1393 година, когато
османските пълчища
нахлуват в крепостта
при неизяснени обстоятелства, като най
– вероятно българската столица е превзета в резултат на предателство. Така или иначе цялата аристокрация,
12
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всички знатни граждани са убити, а едничък
патриарх Евтимий чудодейно е спасен, както
твърди легендата от Бог, за да бъде изпратен
на заточение, където и умира най – вероятно
в началото на XV век. Макар и да не успява да
спаси столицата и държавата патриарх Евтимий с действията си
отправя много важно
послание към всички
българи: ценете най –
много от всичко своята собствена държава
и пожертвайте дори и
най – святото в нейна
защита! Точно така
постъпва
големият
български светец и
заради това и до днес
е един от най – светлите примери за нас
българите.
Всички гореспоменати заслуги на патриарх Евтимий го превръщат в един от най
– тачените български
светци. Издигнати са
паметници в негова
чест, в редица черкви има негови икони,
много улици и булеварди носят името му. Тук ние ще се разгледаме паметника на патриарх Евтимий в

НАУКА

Паметникът на Свободата е известен още
като Паметника на връх Шипка и е част от
националния парк – музей Шипка. Посветен

днешната столица на България – София. Той
се намира в центъра на града на кръстовището на булевард Патриарх Евтимий и улица Граф Игнатиев. Статуята е изработена от
скулптора проф. Марко Марков и е поставена тържествено през 1939 година. Последният патриарх на Второто българско царство е
представен в цял ръст и държи кръст, а на
постамента е изписано „Евтимий – патриархъ Търновски”. Когато човек се загледа в
скулптурата може да усети святостта, смирението и добротата на светеца, но наред с
това се чувства и една невероятна твърдост,
твърдостта превърнала патриарх Евтимий
в крепител на българската народност и на е на българските опълченци, които чрез подвига и саможертвата си предрешават изхода
православната вяра.
от Руско – турската война и доказват, че българите заслужават свободата си.

Паметник на Свободата
Шипка

Драматичните събития около връх Шипка, останали в паметта на нашия народ като

http://nauka.bg
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Шипченска епопея, се разиграват между 9 и
14 август 1877 година. Значението на тази
битка за изхода на войната е огромно. По
същото време Западният отряд на руската
армия е обсадил Плевен, но все още няма
сериозни изгледи за успех срещу много добре укрепилата се и многочислена армия

14
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на Осман паша. Това дава основание на турското командване да реши, че може с един
– единствен удар да сложи край на войната
и да прогони русите и техните съюзници. За
целта Сюлейман паша е предислоциран от
Албания в Тракия и се отправя на север, като
целта му е да достигне Плевен и да нанесе

НАУКА

ция. Нашите бойци са около 7500, т.е. почти
четири пъти по – малко от османските сили.
Въпреки това благодарение на огромната
си храброст, жертвоготовност и родолюбие
българските опълченци отблъскват турските пълчища на 9 и 10 август. На 11 август настъпва кулминацията на битката при връх
Шипка. От 4 часа сутринта до около 22 часа
вечерта османците непрекъснато атакуват
българската позиция по всички възможни
удар в гърба на руската армия, обсаждаща направления. Въпреки това нашите опълграда. За да стигне до Плевен обаче корпу- ченци не се пречупват и използват всичко,
сът на Сюлейман трябва да премине Стара планина. Има няколко старопланински
прохода през които турските войски могат
да преминат, но Сюлейман паша избира да

форсират Шипченския, за да покаже на българите, че не заслужават свободата си и че все
още са роби. Това е и най – голямата грешка
на този самонадеян османски офицер. На 9
август 27-хилядната турска армия предприема атака срещу защитаваната почти изцяло
от българското опълчение Шипченска пози-

което им е под ръка за защита на святата
бащина земя и за свободата. Тази свобода,
която бе платена с кръвта на мъчениците от
Априлското въстание. Българските опълченци не се свенят да хвърлят в боя дори и падналите си другари, което показва, че българинът е страшен за османците не само жив,
но дори и след смъртта си. Такава смелост,
такава ярост и такава воля за победа османhttp://nauka.bg
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ците преди това не
са срещали. Именно
заради това те губят
и в този свой отчаян опит за превземането на прохода.
В следващите дни и
седмици те ще се опитат отново да преминат през прохода,
но това вече е почти
невъзможно, понеже
руската армия съсредоточава сериозни
военни ефективи на
позицията. Това дава
възможност да бъде
напълно блокиран
Плевен, което в перспектива довежда до
падането на тази
стратегическа османска позиция след което руското настъпление
за малко повече от месец успява да достигне
до Одрин. Войната е спечелена. Днес когато
обърнем поглед към онези величави събития
от 1877 – 1878 година ясно открояваме едно
сражение, което можем напълно уверено да
твърдим, че предрешава изхода на войната.
Това без съмнение е битката за Шипка, битка по време на която българското опълчение
показва, че нашият народ не само заслужава
свободата си, но е готов и способен да я извоюва със собствените си ръце. След като и
враговете ни признават, че никога не са воювали срещу толкова свиреп противник, кой
има правото да каже, че свободата ни е дадена даром, а не извоювана?!
Българските опълченци остават завинаги в
нашата история. С невероятния си подвиг те
са пример за всички нас и по тази причина
почитта и преклонението пред тях започват
непосредствено след Освобождението и продължават до днес. На мястото, където те са се
сражавали и геройски са загивали днес има
величествен паметник. Първият му камък е
поставен на 26 август 1922 година, а монументът е открит тържествено на 26 август
16
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1934 година лично от държавния глава на
България – цар Борис III. Проектът за паметника е на архитект Атанас Донков и скулптора Александър Андреев, а в изработката
на огромния бронзов лъв (8 метра дълъг и
4 метра висок) се включва и скулпторът Кирил Шиваров. Самият паметник е висок 31,5
метра и представлява голяма кула с формата
на пресечена пирамида. Над входа на тази
кула стои споменатия по – горе бронзов лъв,
като вечен символ на България и българското. Във вътрешността на кулата е подредена
музейна експозиция свързана с боевете на
Шипка и историята на българското опълчение, а от върха й се открива невероятна панорамна гледка към Балкана. Интересно е да
се отбележи, че средствата нужни за построяването на паметника са събрани от целия
български народ, като знак на признателност към героите сражавали се, за да я има
България. Паметникът на Свободата днес е
едно от онези места, който всеки българин
трябва да посети и да носи винаги в сърцето
си. Там на славния връх всеки от нас получава нагледен урок по патриотизъм и родолюбие.

НАУКА

Левски

Раковски. В сръбската столица младият Васил се включва в готвената от Раковски ПърСофия
ва българска легия и по време на военните
Васил Левски, Дякон Игнатий, Апостолът тренировки получава прозвището Левски. В
на Свободата, Васил Гигин. Това са само мал- Легията Васил Кунчев развива не само физика част от имената използвани от или свърз- ческите си качества и бойните си умения, но
вани с Васил Иванов Кунчев, един от най – докоснал се до идеолог като Раковски той завеликите българи.
Човек
посветил
цялото си съществуване на борбата за извоюване
на Свободата и за
възстановяване на
българската държава. Едва ли има
българин,
който
да не знае биографията на Васил
Левски. По тази
причина смятам в
следващите редове
да не се спирам на
нея, а да маркирам
онези
моменти,
които превръщат
Левски в един от
най – обичаните и
почитани наши сънародници. Освен
това ми се струва
важно днес да си
припомним някои
от най – важните
завети на Апостола.
Героичният път
на Васил Иванов
Кунчев започва когато той напуска
своята монашеска
служба и се отправя към Белград,
привлечен от призива на бащата на българското национал- почва да оформя своите възгледи за национоосвободително движение Георги Стойков налноосвободителното движение. Провалът
http://nauka.bg
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истинският връх в делото на Апостола, това
е и неговият най – важен завет за нас, неговите потомци. Ако искаме да постигнем нещо,
ако искаме да я има България, ние трябва да
се обединим да работим заедно, тук в нашите бащини земи и като не разчитаме на помощ от никоя чужда сила. Левски прекрасно
е разбирал, че Свободата върви ръка за ръка
с Независимостта. Тъжно е, че днес мнозина българи кичат стените си с портрети на
Апостола, бият се в гърдите, че следват заветите му, а всъщност слугуват на чужди господари. Но да се върнем към делото и заветите
на Васил Левски. Много фрази на Апостола
са постоянно цитирани и много българи
се опитват чрез простичките му изречения
да възпитават в родолюбие и патриотизъм
своите деца. Наистина макар и да не е бил
публицист, поет или писател Левски се откроява като един от най – ярките български
умове и гласът му трябва да бъде чут. Извън
най – популярните фрази на Апостола ми се
ще да се спра на две, който са по – рядко спона Първата българска легия и последвалите
неуспехи на четата Панайот Хитов, на която Левски е знаменосец, и на Втората българска Легия в Белград, карат Апостола да
преразгледа своите идеи за освобождението
на България. Той разбира, че ние българите
не можем и не бива да разчитаме на чужди
сили за извоюването на собствената си свобода. Левски разбира, че единствено от самите
нас зависи възстановяването на българската
държава. По тази причина от 1868 година
той започва обиколки из българските земи,
чиято крайна цел е да се организира целия
народ за едно мощно всенародно въстание,
което да строши петвековния ярем и да постави Османската империя и европейските
Велики сили пред свършения факт на извоюваната българска независимост. Благодарение на обиколките си из Българско Левски
създава най – голямата и добре организирана българска националноосвободителна
организация, която той нарича Вътрешна
революционна организация (ВРО). Това е и
18
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ският народ крепне и благоденства, тогава и
повечето българи ще бъдат щастливи и ще
живеят спокойно. Когато обаче народните интереси са заменяни от някакви други
това се отразява негативно на мнозинството
българи и води до тежки времена за народ
и държава. Втората фраза на Левски, която
ми се ще по – често да си спомняме е от едно
писмо до Панайот Хитов: „Чисто народният
менавани, но определено заслужават нашето внимание. Първата е от писмо на Левски
до неговия дългогодишен съратник Христо
Иванов – Големия и гласи: „Народната работа стои над всичко”. Не личните, партийните, класовите, съсловните, общочовешките
или каквито и да било други модерни или
вече не чак толкова модерни интереси са
най – важни, а народните. Когато българ-
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сен от турските власти Апостолът на свободата на 6 февруари 1873 година. Паметникът
е изработен по проект на чешкия архитект
Антонин Колар и представлява висока 13
метра гранитна колона. Основната част от
колоната е изработена от италианеца Абрамо Перукели. В най – широката част на колоната е поставен бронзов барелефен портрет
на Васил Левски, който е изработен или от
Йозеф Страховски или от Рудолф Вайр. Под
барелефа стои надпис: „На великия бълг.
Апостолъ на свободата – Василь Левски –
Признателното Отечество”. Паметникът е
официално открит на 22 октомври 1895 година. Днес мнозина българи показват почитта си към Апостола, като на годишнината
от неговото обесване поднасят венци или
цветя на паметника. Този монумент е може
би най – важният и най – знаковият от всички посветени на Левски, тъй като е поставен
на мястото, където насилствено е прекъснат
неговия жизнен път, за да поеме Апостола по
пътя към безсмъртието. Днес той живее във
всяко българско сърце.
човек се бори, докато може…, ако не сполучи…, трябва да умре в народната си работа”.
Тези простички, но изпълнени с такава твърдост и мощ слова на Апостола трябва да ни
бъдат пътеводна светлина. Днес когато все
повече се опитват да подменят ценностите
ни, трябва да се върнем към корените си и
да разберем, че най – достойно живее онзи,
който се посвети на по – висша цел, а каква
по – висша цел може да има от добруването
на българския народ?
Васил Левски многократно печели различни допитвания за най – обичания, най – великия, най – почитания българин. По тази
причина не бива да ни учудва огромният
брой паметници на Апостола из цялата страна. Неговото име носят множество образователни институции, спортни отбори, улици и
т.н. Тук ние ще спрем погледа си на паметника Левски, който се намира в сърцето на
столицата ни. Монументът е поставен близо
до мястото, на което се предполага, че е обе20
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Дядо Йоцо
Очин Дол

Дядо Йоцо е литературен герой от разказа „Дядо Йоцо гледа” на патриарха на българската литература Иван Вазов. Произведението е публикувано през 1901 година в
сборника „Видено и чуто”. Този кратък разказ може да бъде определен категорично за
един от върховете в родната ни литература,
тъй като въздействието му е изумително.
Историята се върти около дядо Йоцо, който
ослепява на 64-годишна възраст, като по същото време започва Руско – турската освободителна война. Така този старец, живеещ в
малко и изолирано планинско селце в Стара планина, някъде над Искърската клисура, не успява да зърне с очите си свободата.
В годините след Освобождението селото на
дядо Йоцо остава някак в страни от големите промени, които се случват в Княжеството,
и старецът започва да търси по всеки възможен начин „българското”, както той нарича

свободна България. Слепият мъж копнее да
усети някаква промяна, да чуе нещо ново,
да се докосне до свободата. В началото обаче
не промяната не е осезателна и за него свободата се изразява единствено във фразата:
„Няма турци вече”. По – късно обаче дядо
Йоцо „вижда” свободна България в лицето
на околийския началник, чиято ръка целува

от радост, както и в образа на единствения
войник от селото, който е видял столицата,
княза и най – важното служи в българската
армия. Вниманието, въодушевлението и искрената радост с които дядо Йоцо слуша историите свързани с развитието на свободна
България, с живота в столицата, с армията и
т.н. са трогателни и олицетворяват една от
най – чистите форми на патриотизъм в нашата следосвобожденска литература. Това
е патриотизма на обикновения човек, на се-
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ния си час.
Не са много често срещани паметниците
посветени на литературни герои. Във врачанското село Очиндол обаче може да  бъде
открит един такъв – на дядо Йоцо. Монументът се намира на края на селото на една
канара надвиснала над река Искър и споменатата във Вазовия разказ железница. Проектът за паметника е дело на скулпторите
Моника Игаренска и Георги Тишков, а цялостната идея и основните средства са осигурени от Огнян Христов Петров, роден в
селото. Скулпурата на дядо Йоцо е висока 5
метра, изработена е от бял врачански камък
лянина, на този българин, който е основна и е поставена през 2005 година. Около паединица в тогавашното общество. Този па- метника ежегодно се организира и празник
триотизъм е заразителен със своята искре- с названието „Де е българското?”. По този
ност, дълбочина и мощ. Дядо Йоцо, бидейки начин още веднъж се утвърждава патриотисляп и по този начин откъснат от ежеднев- змът, олицетворен от Вазовия герой и се дава
ните грижи, възкликва по адрес на своите възможност на много българи да се докоснат
съселяни: „Ще рече човек, че те са слепци, до искрената любов към Родината, така присъща на балканджиите.
а аз гледам“. Слепият балканджия разбира,
че злободневието, междуличностните кон- „Ще рече човек, че те са слепци,
фликти и низките страсти са обладали част
					
а аз гледам“
от българското общество и не му позволяват
да проумее свободата и да й се радва пълноценно. Подобно за жалост е положението и
в днешна България. Мнозина наши сънародници не оценяват това, което имаме и
или се опитват всячески да емигрират или
плюят по всички българско. За разлика от
тези персонажи дядо Йоцо винаги „гледа”
позитивно. В последните години от живота на слепия старец, олицетворението на
„българското” става железницата, минаваща
през Искърското дефиле. Тази железница за
стареца става символ на свободна България
и всеки ден той ходи до една скала от където маха, когато влакът преминава покрай селото. Железницата е символ на промяната,
на свободата да твориш, на възможността
да надмогнеш всички проблеми в името на
една по – висша цел. В края на разказа става ясно, че дядо Йоцо „вижда” по – добре от
своите съселяни колко значимо нещо е свободата и заради това той я поздравява до сет22
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Кордопуловата къща
Мелник

Кордопуловата къща, наричана също Цинцарова, се намира в Мелник, най – малкия
град в България, и е обявена за паметник на
културата от национално значение. Всъщност това е най – голямата запазена до днес
къща от епохата на Възраждането на целия
Балкански полуостров. Според някои сведения днес е и втората по големина къща в
цяла България. Построена е в далечната 1754
година от мелнишката фамилия Кордопулови. Къщата има много интересен и сравнително рядко срещан план, като най – характерна е голямата изба, която е издълбана
в скалата под и зад къщата. Тази изба може
да побере между 250 и 300 тона висококачествено мелнишко вино, което отлежава в
чудесни условия. Освен избата впечатляващи са жилищните, сервизните помещения
и гостната. Кордопуловата къща е изключително богато обзаведена, като в нея могат да
се видят венециански стенописи, уникална
дърворезба на таваните, чудесни стъклописи и ръчно изработени мебели от масивно
дърво. Огромен интерес предизвиква и приемната (или гостната) зала, която има 24 прозореца, разположени на два реда по 12, обърнати към четирите посоки на света. Долният
ред прозорци са типично български и са
характерни за възрожденското ни строител-

ство. Съчетавайки най – различни елементи
и техники при изграждането си: български,
гръцки, средиземноморски, ориенталски и
т.н. Кордопуловата къща е изключителен
паметник, който може да ни разкрие много
подробности за бита на богатите християни в Османската империя, а и на Балканите
като цяло в периода на Възраждането. Освен
това къщата е свързана с един типичен за нас
българите отрасъл, какъвто е винопроизвод-
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ството. Най – голямата бъчва за божествената амброзия в избата може да побере 12,5
тона вино. Дори и само от тази гледна точка
Кордопуловата къща е един изключително
интересен паметник, които ни разкрива редица подробности за винарството в този изключително плодороден български край. Но
къщата привлича не само със своите изби, но
и с цялостния си интериор и екстериор, които ни карат да се потопим в света на възрожденските българи, свят в който надеждата за
освобождение и достоен живот започва все
по – уверено да си проправя път, свят в който
семейството и традициите са били опора на
обществото. Всеки българин може да почувства полъха на онова време в красивия Мелник и в Кордопуловата къща и да се замисли
за някои от пороците на днешното ни забързано ежедневие.

къща през ХХ век. По време на Балканската
война отстъпващата турска армия убива последния жив собственик на къщата от Кордопуловата фамилия. Макар и грък по етнически произход Манолис Кордопулис или
Манол Кордпулов, както е наричан понякога, е бил привърженик на българската идея
за освобождение на Македония, която тогава
била изцяло под османска власт. След убийИнтересна е и историята на Кордопуловата ството къщата минава в ръцете на Цинцаровия род, като и до днес този великолепен
дом, изпълнен с толкова история, е в ръцете
на българи – семейство Паспалеви. Самата
къща е реставрирана в периода от 1974 до
1980 година от екип под ръководството на
архитект Георги Лабов. Днес Кордопуловата
къща е превърната в къща – музей, като наред с това много активно се използват избените й помещения, където отлежават някои
от най – добрите мелнишки вина.

Фотография: Благой Анев
Текст: Антоан Тонев
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Представяне на Антоан Тонев

А

нтоан Тонев е възпитаник на Националната гимназия за древни
езици и култури „Константин Кирил Философ” и на Софийския
университет „Свети Климент Охридски”,
където в момента е докторант по история.
Историята е негова страст и негово хоби от
ранните му детски години, а сега се занимава професионално с нея, което няма как да
не го прави щастлив. Все по – рядко се случва човек да си изкарва прехраната със своето
хоби, но при историците това е факт.
Младият докторант е впечатлен от уникалното културно – историческо наследство на
България и е ангажиран с идеята за неговото популяризиране и запазване. Освен това
като всеки българин той търси онези места,
които да повдигат националното му самочувствие и да го карат да се гордее със своя
произход. Такива места той открива навсякъде из българските земи, а често и далеч извън пределите на днешна България. Антоан
Тонев приема присърце поканата на Благой
Анев да се включи в неговия много амбициозен проект и се заема със задачата да създава
кратки очерци за паметниците, попаднали
пред обектива на талантливия фотограф.

си. Надявам се очерците да накарат читателите да се замислят над повдигнатите въпроси, но не се стремя да им предложа готови
отговори.

Какво е значението на паметниците
днес?

Значението им е огромно като започнете от
чисто дидактическата, даскалска ако щете,
функция и свършите с формирането на човека като патриот, родолюбец и гражданин.
Паметникът, както личи и от самото значение на думата, е място където да си спомним, да осмислим нещо, да потърсим поука
за себе си и в крайна сметка да станем по –
добри.

Кой е най – сериозният проблем пред
който са изправени българските
паметници?
Трудно бих могъл да отговоря кой е най – сериозният, но ми се струва, че има три главни
проблема: недостатъчната популярност на
редица паметници, пълната безстопанственост и окаяното състояние в което се намират
някои монументи и откровено вандалските
и непростими посегателства върху други.

Попитахме Антоан Тонев какво го е
накарало да се включи в проекта ос- Каква цел си поставяте с участието
вен приятелството му с Благой Анев. си в този проект?
На първо място много ме впечатли идеята да
се създаде нещо като архив или регистър на
българските паметници. Днес имаме все по –
осезаема нужда от това. На второ място ми се
иска да дам своя отговор на въпроса: „Защо
трябва да се види този паметник, какви поуки ни носи?”. Оставям всеки от читателите
след като прочете моите кратки очерци да
намери отговора на този въпрос сам за себе

Заедно с уважаваното от нас списание „Българска наука” да популяризираме българските паметници, за да може колкото се може
повече наши сънародници да се докоснат до
българското. Надявам се, че благодарение
на тази инициатива ще извадим от забвение
редица български паметници и ще улесним
родолюбивите българи да открият подходящи места за посещение в красивата ни Родина.
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ЦЕНТЪРЪТ ЗА БЪЛГАРСКИ
ЕЗИК И КУЛТУРА
КЪМ СЛАВЯНСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ В БАКУ НА
ГОСТИ В БЪЛГАРИЯ.
снимки

Костадин Грозев ;

Н

текст

Петър Теодосиев

а 21 юли част от редакцията
на „Българска Наука” беше
в „Норвежката къща”(с.
Момчиловци), където се
проведе лятната школа по българистика.
В нея взеха участие 11 студенти от
Центъра по българистика на Славянския
университет в Баку - столицата на
Азербайджан. Проектът се организира и
финансира от Института за докторантски

и постдокторански изследвания „Диалог
Европа” при Софийския университет
„Св. Кл. Охридски”. Научен ръководител
на школата от българска страна е доц.
Костадин Грозев, а от азербайджанска София Шигаева, директор на азерския
център, открит през 2004 г. с подкрепата
на българското посолство. (подробна
информация за центъра публикувахме в
предния 39-ти брой).
Администраторите на БГ Наука говорят за
проекта “Българска Наука”
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През 14-те дни, които прекараха в България,
студентите – 7 момичета и 3 момчета
ще усъвършенстват българския си език,
ще слушат лекции от университетски
преподаватели и докторанти към Института
по съвременна политика, икономика
и култура на България и страните от
ЕС. “Българска Наука” взе участие в
програмата, като им представи дейността
си и самото списание. Участие взе и Райчо
Райчев от Сдружение “Циолковски”
представяйки програмата “Космически
предизвикателства”. Като заедно отидохме
и до Обсерваторията Рожен. Учени от
БАН разказаха на участниците за това
как работят телескопите и каква точно
научна работа се извършва там. Част от
запознаването им с българската култура
е изучаването на народни танци и песни,
с които ще се представят пред жителите
на Момчиловци при получаването на
дипломите си.

Българският език на студентите от Баку
е на много високо ниво. Дори студенти
изучаващи български от една година
нямат проблем да общуват свободно на
нашия език. Взехме интервю от няколко
студенти и директорката на центъра в Баку
София. Едно от интересните неща при
взимането на интервютата беше, че една от
студентките (Фатима) записваше отговорите
на своите колеги на чист български език.
Самото интервю се проведе в неформална
обстановка и беше като разговор, в който
всички се забавлявахме и обсъждахме както
България, така и сътрудничеството между
Азербайджан и България.
Ще предам в максимална степен
автентичния стил, в който са записани
отговорите на студентите. Целта е да се
види доброто ниво на владеене на езика.
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Фатима , 19 г.
- Какво учиш?
Уча Българско региознание от три години, сега
ще съм четвърти курс. Изучаваме историята,
културата, литературата…всичко за България.  
Ние сме осем човека в групата, които учим
български език. Отделно има още десет, които
учат за преводачи – те са десет. Първи курс
също са десет студента.
- Защо записа тази специалност?
Много съм чувала за България и исках да науча
повече, за това го уча.
Доволна ли си от образованието което
получаваш?
Много е интересно, много български гости
имаме – политици, учени и др. видни българи,
които ни говорят за България.
Каква е перспективата след завършване
на университета с тази специалност и
владеенето на български език?
Мечтая да стана посланик! Знам, че няма
много места. Може във външно министерство,
консулството, посолството или в българска
фирма.
-

- Знаеш ли други езици и какви са те?
Знам английски, немски, руски, български и
азерски.
Началното образование получих на руски, като
азерския го знам от вкъщи. В Азербайджан
всички говорят на руски и азерски.
За първи път ли си в Българи и тук
по-различно ли е от предварителната
представа, която си имала? Искаш ли пак да
се върнеш тук?
В България е по-добре отколкото очаквах. Наймного ми харесват хората и природата.
С най-хубави впечатления, ще похваля всичко.
Искам, много искам пак да дойда в България.
( няколко дена след взимането на интервюто
в разговор ми каза „Не искам да се връщам в
Баку. Много харесвам България.”)
-

Какво мислиш за другите центрове в
университета в Баку, къде има най-много
перспектива?
Турския е най-перспективен. Намирането на
работа е по-лесно.
-
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Чешкия е най-зле, няма перспектива, няма
контакти и няма развитие.
- Имаш ли любимо българско произведение?
„Бариерата” на Христо Христов по повестта
„Бариерата“ на Павел Вежинов.
Обичам да чета български народни приказки.

Зулфия, 18 г.
- Какво учиш?
Завършила съм музикална гимназия с цигулка и
пиано, а сега съм първи за втори курс Българско
региознание.
- Защо записа тази специалност?
Обичам тази държава [България], езика
прилича на руски и ми е по-лесно. (Обаждат
се, че езика ни приличал на турски.) От една

НАУКА
година го уча и много ми харесва. Много ми
харесва и това, че нашата преподавателка
ни дава много информация за България, за
изкуството, природата и т.н.
Каква е перспективата след завършване
на университета с тази специалност и
владеенето на български език?
Министерството на външните работи ми
е целта – там да работя. Мисля да видя
прекрасна природа. Една от моята цел е да
науча български перфектно, да разговарям с
българите свободно.
-

За първи път ли си в Българи и тук
по-различно ли е от предварителната
представа, която си имала? Искаш ли пак да
се върнеш тук?
Много се уморих от пътя на идване. Тук имаме
готова програма за всеки ден и това много ми
харесва, много нови хора срещаме и всички са
доброжелателни и гостоприемни.
Нямаме много свободно време. Събота и неделя
ще ходим на пикник в планината и нямам
търпение вече.
Искам да се връщам още и още в България, като
се надявам след една година пак да дойда.
-

сфера.
За съжаление не познавам. Имам идна
приятелка, тя работи като лаборантка в
българския център (в БСУ) и организира
различни мероприятия.
Знаеш ли други езици? Българския не
прилича ли на руския език?
Граматиката е най-трудна. Не прилича на руска
граматика.
Знам азерски, турски, руски, английски,
български и малко немски и френски.
Ходила съм в Русия, Турция, Грузия, Арабски
емирства, Франция и България.
-

За първи път ли си в Българи и тук
по-различно ли е от предварителната
представа, която си имала? Искаш ли пак да
се върнеш тук?
Да, за първи път идвам. Чува само от
преподаватели, колеги. Само добри неща, зная
че в момента има криза.
Много е красива България, в нашата страна
също има подобни села и климат.
Искам, много искам да видя София. Също
Варна и Златни пясъци, моя леля беше във
Варна и е много доволна.
Искам да се върна в Момчиловци през зимата.
-

Какво мислиш за българския език и имаш ли
любимо наше произведение?
В началото ми беше трудно и много грешах
– нямаме много практика ми е трудно да го
говоря.
Любимата ми книга е „Хитър Петър”, също така
„Хаджи Димитър”, „Върви народе възродени” и
др.

Какво мислиш за другите центрове в
университета в Баку, къде има най-много
перспектива?
Турския е най-перспективен. Намирането на
работа е по-лесно.
Чешкия е най-зле, няма перспектива, няма
контакти и няма развитие.

Улдуз, 20 г.

- Имаш ли любимо българско произведение?
Много обичам да чета на български. Пейо
Яворов „Хубави очи”

-

- Какво учиш?
Също студентка съм от трети за четвърти
курс. Факултет международни отношения
и българско регионознание в Бакинския
Славянския Университет (БСУ)
Защо записа тази специалност? Познаваш
ли друг, който я е завършил?
Може би затова, че за последните 2-3 г.
стана развива контакти между България и
Азербайджан. Има малко специалисти в тази
-

-

София , 27 г.
- Какво образование имаш?
Аз съм завършила средно училище,
после бакалавър и магистър в Славянския
университет в Баку.
Магистратура завърших през 2006 г., а от 2007
г. работя в СУБ като директор на Център за
български език и култура.
http://nauka.bg
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- Защо записа тази специалност?
Защо…така се случи просто. Исках да уча
хуманитарни науки, международни отношения,
а регионознание е част от международните
отношения.

- Знаеш ли други езици и какви са те?
Руски, азерски, български, английски, разбирам
турски и татарски. В Азербайджан има татара,
аз самата съм татарка.

- Каква ти е основната дейност в центъра?
Основната ми работа е директор на центъра,
а преподаването на български език е второ.  
Преподавам български език и външна политика
на България.

Идвала ли си друг път в България и кое ти е
правило най-силно впечатление? Плануваш
ли следващо посещение в България?
Да, през 2002 г. дойдох за пръв път, тогава бях в
Шумен. Тогава се разхождахме  много, ходихме
до Плиска, Преслав, Мадара, Побити камъни,
Велико Търново.
През 2009 г. дойдох за три месеца на
специализация в София по покана на Институт
„Диалог Европа”. Тогава също посетих някои
градове в България, Пловдив, Велико Търново,
Балчик, Варна и др.
През 2010 г. бях на докторски семинар в
Пампорово, а след това две седмици в София.
Сега (21.07.2011 г.) съм като ръководител на
група студенти в лятна школа по българистика

Колко човека работят по специалността
след като завършат центъра с български
език?
По принцим…практически малко хора си
намират работа по специалността. Само още
едно момиче, работеше тук, посолството
на Азербайджан. Сега работи в нашето
министерство на външните работи.
-
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тук в Момчиловци, Родопите.  Всеки път имам
нови и хубави впечатления за България.
Искам да продължа обучението си тук в
България, искам да взема докторска степен.
- Имаш ли любимо българско произведение?
„Бай Ганьо”, „Хитър Петър”, „Гераците”…,
много са. Също така в центъра пеем много
български песни и играем хора.

Райчо Райчев изнесе лекция за обучителната
програма “Космически предизвикателства”.

http://nauka.bg
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НОРВЕЖКАТА КЪЩА
(DET NORSE HUS)

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

Център за Доброволчески, Академичен
Научен и Образователен Туризъм
(ДАНО Център)
Center for Scientific, Academic, Volunteer,
Educational Tourism (SAVE Center)
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развитие на устойчивия туризъм в
кон текста на връзката между климатичните 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, развитие 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 устойчивия туризъм в България и да го въведе в икономическия профил на региона.

К

ато директор на Западнонорвежкия изследователски център
съм много щастлива, че мога да
поздравя ДАНО Центъра за неговото
откриване. ЗНИЦ работи отдавна за

Нямаме готови рецепти за бъдещето
на туризма в България. Екипът ни ще
разчита и в бъдеще на подкрепата на
местните хора и опита на норвежките ни приятели. Научихме много и
обикнахме добронамерените u прагматични хора от страната на фиордите. С всички вас, приятели, споделяме
днешния си успех.
Проф. Румяна Михнева, директор,
Национално движение Българско
наследство и Център ДАНО
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Пожелавам на ДАНО Центъра
много успехи.
Агнес Ландщад, директор на Западнонорвежкия изследователски център

Гости на Смолян и Родопите, центърът в с. Момчиловци е пример за възможностите на партньорството, за
потенциала на планината и надеждата да решаваме проблемите на местните жители.
Благодарим на Кралство Норвегия за
финансирането на този проект, защото в него виждаме сериозен ресурс за
динамизиране на местната
икономика.
Дора Янкова, кмет на Община Смолян.

НАУКА

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 Райково - Рожен, отклонение при с. Соколовци.
Учебна част: оборудвани са три семинари зали зала „Норвегия“ - 6о места; зала „Фритьоф Нансен“ - 20 места; зала „Викинг“ - 12 места.
■ Хотелска част: места за настаняване на групи 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 телевизор. Сградата е със свободен достъп до интернет от всяка точка.
В селото има многобройни семейни хотели, които също предлагат места за настаняване на индивидуални и групови туристи. Повече информация за това има на www.momchilovtsi.info.
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Проектът “Създаване на ДАНО/ГЕО туристически център, с. Момчиловци” (BJSTO
2008/113964) е реализиран от Национално
движение „Българско наследство” (НДБН) с
партньори Община Смолян и Западнонорвежкия 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 неправителствена организация в обществена полза, чиято мисия е популяризиране в Югоизточна
Европа и България на иновативни политики
за устойчиво развитие и норвежкия опит за
отговорно отношение към ресурсите на планетата.
Екип на проекта: проф. Р. Михнева, К. Георгиева, И. Го-дев, И. П. Гротте, арх. Ю. Йорданов,
В. Михнев, Т. Босе-ва; Консултанти и изпълнители: СОЛИМ АР-България ООД, SAVE Travel
Alliance. Реконструкция по проект на арх. Стефка Стоянова с изпълнител НИВЕЛ ООД; Участници в дейности на проекта и доброволци: Т.
Марева, М. Никова, арх. Т. Михайлов, Е. Величкова, А. Пеева, М. Цветкова, И. Цветков, Н. Бояджиев, 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. Кутела, с. Смилян, студенти от Университетския
колеж на Согндал, СУ „Св. Кл. Охридски”, кметове, професионални и граждански общности
от обл. Смолян, читалища, формални и неформални 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, кметството на Лустер и Согндал, туристическите
информационни центрове в Согнефиорд и администрацията на областта; Гръцките общини партньори на български родопски градове от
36
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Авдира, Ксанти и Марония също ни съдействаха.
Неформалните ни контакти и разговори с жителите 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. Рингстад и В. Янчовска от „Иновация Норвегия”.

НАУКА

Между романтиката, буквализацията и
пазара на изкуство

В Националния природонаучен музей отваря врати Райската градина, удобно разположена в най-новата зала на музея
Художникът Роберт Баръмов представя „BG
PARADISE” - цикъл инсталации, които ще се
състоят паралелно в София (НПМ) и Пловдив
(галерия Дяков) на 17 и 18 септември.

В музея ще бъде представено “Романтично изкушение” - мултимедийна инсталация, която
кани зрителите да станат част от авторската интерпретация за райска градина. Както в
библейската история всяка двойка е изкушена
да заеме своето място и да си направи собственоръчно сувенир от събитието във вид на фотография.

Заповядайте на откриването на 16-ти септември от 17.30 ч., на бул. Цар Освободител 1, когато авторът ще разкаже повече за своя проект
на чаша вино, преди да замине за Пловдив.
В прикачените файлове ще намерите представяне на работата на художника от проф.
Свилен Стефанов и фотографии от инсталацията, а на линка: http://tranzit.dir.bg/load.
php?id=u48pW9two8gV82xM964394 - файл с
видеоклип.
С тази проява Националният природонаучен
музей кани творците с новаторски дух, да
разпознаят в това наше ново кътче мястото на
бъдещите си изложби.

http://nauka.bg
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Силвия Тошева
отговорник връзки с обществеността на НПМ

Р

оберт Баръмов доскоро бе познат
на ценителите на съвременното
изкуство предимно като график.
Неговите творби традиционно биват свързвани с виртуозност на изпълнението и висока професионална грамотност на
процеса на графичен печат. Но тези емблематични за неговото авторско присъствие
композиции, изпълнени с метафори и причудливи образи, през последните години
сякаш отстъпват място на един болезнено
конкретен социален реализъм, опредметен
чрез средствата на инсталацията и мултимедията.
Тази донякъде изненадваща метаморфоза
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стартира на 16 септември 2011 г., в сътрудничество с пловдивската галерия „Дяков” с
пректа „BG PARADISE – елитно изкуство на
всяка маса във всеки дом”. Тези предимно
инсталационни произведени се разполагат
по улиците на града, но умишлено не отбягват и музейната среда и съвсем неслучайно
инсталациите „Романтично изкушение” и
„Резервация” се случват паралелно и в пространството на Националния природонаучен музей в София.
Очевидно е, че тъкмо мултимедийната
инсталация „Романтично изкушение” има
едновременно гранично и ключово значение в процеса на създаване на последните
работи на Роберт Баръмов. Тя е нащо като
семантична връзка между работата му на
график и желанието му да експериментира
в нови изразни полета. Пред седналите (на
специално инсталирана за целта градинска
пейка) посетители на музея е дигитално

НАУКА
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прожектирана една от емблематичните графични работи на художника. Тя представя
някаква „райска градина”, в която жирафи,
слонове и лъвове сюрреалистично съжителстват със стари автомобили, а в небето
лети хеликоптер. Но тази голяма композиция изведнъж се превръща в мултимедийно
произведение чрез птиците, неочаквано
прелитащи през небето на иначе видимо
ръкотворното (в най-класически смисъл)
графично изображение. Тук романтиката
има двойнствена кодировка, доколкото е
неясно дали това не е една софистицирана
и лъжлива илюзия. Зрителите би трябвало
да се разпознаят като изкушени от романтиката на една неземна градина, която
обаче е по-скоро бутафория на самата себе
си, доколкото е населена и с автомобилни
останки. Всяка двойка влюбени, седнала на
пейката получава и сувенир от събитието.
Но тези остъци от романтични изкушения
сякаш контрастират с другите пределно
директни като послание творби на Роберт
Баръмов. В тях романтика просто няма.
Едва ли случайно “Home, Sweet Home” е
подробна и обстоятелствена инсталация.
Скулптурна фигура на просещо мърляво
момченце е поставена до чисто бял контейнер за боклук, на който пише „Хладилник”.
Идеята, е че това всъщност не е хладилен
шкаф, нито дори място за храна, а именно
кофа за отпадъци, която е единствената
алтернатива за вече споменатото дете. Подобен буквализъм е преднамерено търсен и
в работата „Бял Мерцедес ме преследва...”,
която очевидно е провокирана от текста на
една известна нашенска чалгия.
Акцията “Резервация” е сборна финална
илюстрация на представените в нощта на 19
септември събития и е съпътствана от акция
в Интернет. Тук спекулацията със стойностите е двустранна. През 2010 г. Кольо
Карамфилов превръща салфетки в изкуство, а тук Баръмов се пита дали обратният
процес – на отпечатаните върху салфетки
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графики не унищожава уникалната аура на
творбата, или пък е рядък шанс за успешна
инвестиция? Тук се разполага още един от
важните репери в неговото мислене. В един
свой текст, може би напълно утопично, авторът разиграва сценарий за пазар на изкуството в България: „В Интернет българските
потребители се обединяват, за да достигнат
привилегиите за пазаруване, каквито има
отделният западен колекционер, заявяващ
определени количества. Той купува тиражи,
заплащайки авторски хонорар и печатни
разходи. Спадането на себестойността при
закупуване на тиражи е полезно както за автора, получаващ цялостно възнаграждение  
за своята работа, така и за колекционера,
който, притежавайки много бройки от една
творба има възможност да я разменя с други
колекционери (собственици на други тиражи) и да контролира цените на галерийния
пазар, добавяйки си сериозна печалба. За
съжаление в България, поради финансовата
несъстоятелност на потенциалните потребители, подобен модел е възможен само при
обединяване на усилията”.
Простотията и бездуховността като проблем на съвременния българин преследва
(като бял „Мерцедес”) зрителят във всяка
от новите работи на Роберт Баръмов. Очевидно е, че днешния човек е преследван
ежеминутно от бит и звукова среда, които
автоматично го поставят на много нисък
стадий на умствено развитие. Повече от
ясно е, че тъкмо поради отчитането на тази
степен на човешко развитие авторът вижда
смисъла на своята работа в извеждането на
една преднамерена „буквална илюстрация”
на съвременната социална реалност в държавата. Това съща е възможна стратегия – от
романтичното, през директно социалното,
до футурологията на арт пазара у нас. Ясно
и въздействащо.
Проф. д. изк. Свилен Стефанов
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Лунни проби в Националния природонаучен
музей
Автор: Ст.н.с. Светослав П е т р у с е н к о

П

реди 40 години астронавтите Майкъл Колинс, Нийл
Армстронг и Едуин Олдрин
стъпват на Луната с космическия
кораб „Аполо-11“. Те правят множество
снимки, събират лунни образци и проби и
монтират научна апаратура за дистанцион
но наблюдение.
Следват други мисии по програмата НАСА
с космическите кораби „Аполо“ - 12, 14,
15, 16 и 17, с които на Земята са донесени
около 400 кд лунни проби за научни изследвания, които се съхраняват в базата на
агенцията в Хюстън
През януари 1975 г., при среща с тогавашния председател на БАН акад. Ангел
Балевски и директора на Националния
природонаучен музей (НПМ) акад. Иван
Костов, американският посланик Мартин
Ф. Хърст подарява от Президента на САЩ
Джералд Форд уникален дар - лунен скален
къс. Той е поставен в прозрачна сфера и заедно с българския трикольор е съпроводен
с неговото обръщение:

„Този къс е част, от скала, взет от лунната
долина на Тавър Литроу. Подаръкът е символ за
единството на човешките стремежи и носи на
деждите на американския народ за мирен свят.
Това знаме на вашия народ е занесено на Луната
с американския космически кораб по време на
мисията „Аполо-17“ през декември 1972 г.
Образецът представлява среднозърнест
базалт, подобен на тези от много райони на
Земята, но се отличава с повишено съдържание на титан в главните скалообразуващи минерални компоненти [1]. Подаръкът
е признание на България за приноса й в
изучаване на Космоса. Той беше изложен в
една от залите на музея, заедно с документални снимки от първото „посещение“ на
„Аполо-11“ на Луната.

Посланикът на САЩ Мартин Ф.Хърст (в ляво)
предава на акад.Ангел Балевски американската
лунна проба
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Мисията на „Аполо-17“ на Луната е не
само последната (шеста по ред), но е и с
най-дълъг престой - от 7 до 19.XII.1972 г. В
нея участва и първият геолог космонавт
д-р Харисън Шмит, който извършва важни
геоложки наблюдения. Той дава данни за
характера на лунната „почва“, определена
като реголит, представляваща нееднороден прашест материал, с отделни несортирани зърнести частици, достигащи 1-2
mm. Образуван е в резултат на импактен
(ударен) метаморфизъм. Д-р Шмит описва

НАУКА
базалтите от древния вулкански период,
чиято възраст впоследствие е определена
на около 3,9 млрд. години. Д-р Шмит съби
ра най-голямата представителна лунна
проба - около 380 kg [2]. Този материал даде
възможност на НАСА да предостави лунни
проби за изследване в престижни научни
центрове [2], а на някои музеи подари отделни образци. В седалището на ООН в Ню
Йорк също е изложен голям лунен скален
къс, като символ на човешкия прогрес.

и стъкла, както и скални частици, предимно
от базалти, малко габро и анортозити, шлаки и брекчи [4].

На 21.I.1975 г. Академията на науките на
СССР предаде на БАН част от съветска лунна проба („Л-1633”) за изследвания в нашите институти (фиг. 3). Пробата е доставена
от междупланетната автоматична станция
„Луна-16” и е взета от североизточния район на Морето на изобилието, който е един

Лунният релеф е осеян с множество кратери с различни размери, свидетелстващи за
ранна вул- канска активност. Има и такива,
образувани от ударното действие на метеорити, обуславящи импактен метаморфизъм. Това се потвърждава от наличието
на минерала коесит, характерен за метеоритните кратери и на Земята [2]. В резул
тат на този процес, по-рано образуваните
материали и скали се разтопяват и лунното вещество многократно се преобразува.
Повишава се количеството на труднотопимите елементи - магнезий, хром, титан и
алуминий, а намалява това на алкалните [1,
2].

Американската лунна проба, доставена с
космическия кораб “Аполо-17”

Съветската лунна проба “’Луна- 16”

от древните „морски” части. Автоматично
устройство сондира лунната повърхност на
дълбочина 35 cm и изважда сондажна проба
с тегло 101 g. България получава проба от
дълбочина 33 cm с тегло около 1 g [3, 4].

* Неотдавна НАСА съобщи, че космическата сонда LCROSS е установила “значителни количества замръзнала вода” в близост
до южния полюс на Луната[5].

Лунната проба бе изследвана в лабораториите на Геологическия институт на
БАН от научните сътрудници Ив. Бонев,
Г. Станишева-Василева и В. Арнаудов,
а в началния етап и с участието на Св.
Петрусенко от Националния природонаучен музей. Консултации и напътствия за
работа с този уникален материал получихме от д-р Л. С. Тарасов u д-p Н. Д. Хисина
от Геохимическия институт в Москва.
Капсулата с пробата бе разпечатана, а съдържанието и представлява реголит от не
еднороден прашест материал с отделни поедри микрочастици, с тъмносив до черен
цвят. С помощта на специални микросита
тя бе сепарирана на 6 фракции, с размери от 0,074 до 0,900 mm като най-едрата бе
съставена от 20 частици, с размери 0,9-2,0
mm. Общото тегло на пробата е 940,1 mg.
Ограниченото количество и извънредно
малкият размер на зърната (не повече от
няколко микрона) бе използвано за диагностициране с най-съвременни методи и апаратури. Извършени бяха: рентгеноструктурен анализ, електроннорентгенови микроанализи, наблюдения в сканиращ електронен микроскоп и др. От получените данни
се установи, че тя съдържа мономинерални
фрагменти от плагиоклаз, оливин, пироксен, илменит, шпинел, метеоритно желязо

В лунните проби са установени 34 минерални вида. Преобладават пироксени,
оливин, илменит, плагиоклаз (битовнит,
анортит), кварц, триди- мит, коесит, малко
сулфиди, самородно Fe и др. [1, 2, 4]. Тези
минерали дават представа за генетичните
процеси, които са ставали и продължават
да се извършват на Луната и позволяват
да се сравнява минералният и скалният
състав на Земята и Луната, да се установят особеностите в генезиса им в среда без
атмосфера. Липсват водосъдържащи минерали, като амфиболи, слюди, зеолити и
глини.
Само на Луната са установени минералите армоколит FeMgTi4010 (наречен в чест на
американските астронавти Н. Армстронг,
Е. Олдрин и М. Колинс), транквилитиит
Fe8(Zr,Y)2Ti3Si3024 (от латинското име на
Морето на Спокойствието „Tranquilitatis
Mare“) и пироксфероит Fe7Si021. Някои лунни видове се отличават от тези на Земята с
повишено съдържание на Ti3+ и Cr2+ [1, 2]d.
Лунните проби, подарени на НПМ, са
изложени в отделна витрина, в която се намират и два редки минерала: армстронгит
(CaZrSi6015.2,5H20) от Монголия (на името
на първия човек, стъпил на Луната, Н.
Армстронг) и гагаринит (NaCeCaF), в чест
http://nauka.bg
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Как да управляваме правенето
на научни открития
Автор: Ахмед Зевайл
Ahmed Zewail –
носител на Нобелова награда по
химия за 1999 г.
„За изследванията
му върху преходните състояния на
химическите реакции, използвайки
фемтосекундна
спектроскопия”.
Зевайл е създател
на ново направление в химията,
т.нар. фемтохимия. Той е член на
Комитета от съветници по научни и технологични въпроси на Президента Барак Обама.
Статията е публикувана в (кн 2, 2011) сп.
„Светът на Физиката” издавано от Съюз на
Физиците в България. Може да прочетете
целият брой на: http://wop.cointech.net/
bg/02br_2011.pdf

П

азете се от твърде пряка намеса
в администрирането на науката.
Историята ни учи да ценим ролята на
любознателността на учения.
При неотдавнашното ми посещение на страните
от югоизточна Азия един министър-председател
ме попита: „Какво трябва да се направи, за да
получим Нобелова награда?” Аз отговорих
веднага: „Инвестирайте във фундаментални
изследвания и привлечете най-добрите умове.”
Подходът към научните изследвания базиран
на любопитството на учения в съвременния
свят става все по-старомоден и все повече се
подценява. Има хора, които считат, че по-добри
резултати могат да се постигнат чрез едно „поздраво” управление на изследванията. Като че

ли ние можем да предскажем бъдещето?! Аз
намирам, че подобни възгледи са едно нещастно
неразбиране, което обаче се отразява негативно
върху финансирането на изследванията. Аз
непрекъснато чувам, особено в развиващите
се страни, че: ”Приложните изследвания са
това, от което имаме нужда.” Няма нищо лошо
ако в една страна има научни изследвания,
които са ориентирани към решаването на
определени задачи или научни програми,
такива като космическите изследвания или пък
разработването на алтернативни източници
на енергия. По време на моето посещение
като официален пратеник на американското
правителство по въпросите на научните
изследвания аз наблягах на това, че без солидни
инвестиции в обучението на научни кадри и в
създаването на фундаментална база за научни
изследвания, страните няма да придобият
необходимия потенциал за правенето на научни
открития и иновации. А иновациите са, които
ще оформят бъдещето на развиващите се
страни.
Има множество примери за научни открития,
при които движещ мотив е любопитството на
учения. През 1976 г., моята първа година на
преподавател в Калифорнийския технологичен
институт (Калтех) в Пасадена, аз имах разговор
с вече възрастния Ричард Файнмън относно
една негова теоретична статия по квантова
оптика. Статията беше публикувана преди 20
години. Но в нея се съдържаше ключът към
провеждането на експерименти, които биха
позволили да се визуализира взаимодействието
на лазерното лъчение с веществото. С усмивка
Файнмън ми разказа, че в тази своя статия
той просто е искал да отговори на някои чисто
фундаментални
въпроси на теоретичната физика. Един поизвестен пример е създаването на лазера от
Чарлз Таунс (Авторът пропуска имената на
http://nauka.bg
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руските учени Николай Басов и
Александър Прохоров,
които заедно с Чарлз Таунс
получиха Нобеловата награда по
физика за 1964 г. за създаването
на оптичните квантови генератори
– лазерите.). По време на честването
на 50-годишния юбилей на това
откритие, състояло се в Париж
през това лято, Таунс отбеляза,
че в началото той бил движен
единствено от фундаменталните
въпроси на микровълновата
спектроскопия и от това как
може да се усили светлината. На
въпросното честване аз самият
разказах, че любопитството беше
онова, което ме водеше в моите
изследвания по фемтосекундна
химия и че това любопитство
ме доведе до създаването на
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четиримерната електронна
микроскопия, визуализираща
материята в пространството и
времето и до получаването на
Нобеловата награда за 1999 г..
Квантовата механика,
теорията на относителността и
дешифрирането на генетичния
код са открития, направени
отново поради любопитството
на учените. Такива са и редица
революционни технологии.
Ядрено-магнитната томография
е резултат от любопитството да
се разбере какво е поведението
на спина на електрона в
магнитно поле. Транзисторът е
резултат от любопитството на
учените относно поведението на
електроните в полупроводници.
Тези открития бяха последвани

НАУКА
от бум на електрониката и информационните
и медицинските технологии, които днес
съставляват гръбнака на съвременната
икономика и на глобалните комуникации.
Любопитството се отплаща!
По какъв начин да стимулираме извършването
на подобни изследвания в наши дни? За това
е необходима атмосфера на сътрудничество
между учени, работещи в различни области и
създаването на съвместни колективи. Но не
чрез тежки управленчески структури, тъй като
творческите личности и бюрократите не могат
да работят в хармония.
Съществува ли формула за добро управление на
правенето на открития? Отговорът е в следните
три най-важни неща.
Първо. Най-важни са хората участващи в
изследването. Трябва да се даде приоритет на
задълбоченото и вдъхновяващо образование.
Научните изследвания трябва да привлекат
най-добрите млади умове. Без подходящите хора
огромните сгради и масивното финансиране
няма да даде много.
Второ. Атмосферата на интелектуален обмен е от
първостепенна важност за изкристализирането
на идеите. Отклоняването на вниманието на
учените от техните изследвания към писането
на обемисти и многобройни проекти или пък
превръщането им в администратори е началото
на края. Съвременните научни институции
са станали толкова сложни и обемисти, че
традиционните модели на финансиране трябва
да се преразгледат.
Трето. Без необходимите ресурси твърде малко
може да се направи, независимо колко способни
са изследователите. Очевидно, науката се нуждае
от инвестиции за строителството на научни
инструменти и за наемането на необходимия
брой компетентни специалисти. Страните и
институциите, които обезпечават необходимата
инфраструктура и необходимото финансиране
ще бъдат местата, в които се извършват големите
открития. Но подобна подкрепа трябва да следва
визията на творческите учени, а не трябва да се
строи само за да се привлекат пари или пък да се
насочват изследователите в модните за момента
области, като нанотехнологиите.
Управниците на много развиващи се страни

искат да открият пътя за достигането на нивото
на иновации на развитите страни. В отношение
на науката те често пренебрегват ключовата
роля на фундаменталните изследвания и на
обучението на кадри. За съжаление подобни
тенденции се промъкват вече и при развитите
страни. Политическите лидери трябва да
осъзнаят, че именно търсенето на ново знание
движи иновациите и че без него младите
студенти няма да бъдат привлечени към
професията на учения.
Аз бях щастлив да прекарам последните 30
години от моята кариера в една институция,
която вярва в ценностите за които говорих погоре. Въпреки натиска за промени аз се надявам,
че Калтех ще продължи да съхранява своята
уникална култура, ще продължи да бъде, по
думите на моя колега и предишен президент на
Института Дейвид Балтимор – едно „село на
науката”.
Да се съхранява знанието е лесно. Да се предава
знанието също е лесно. Но да се добива ново
знание не е нито лесно, нито е доходоносно
в краткосрочен план. Фундаменталните
изследвания обаче са доказано доходоносни
в дългосрочен план, и което е особено важно,
те са онази сила, която обогатява културата на
всяко общество с разум и базисни истини.
Превод: Динко Динев
Nature, v.468, 18 November 2010, p. 347
Статията е публикувана в (кн 2, 2011) сп.
„Светът на Физиката” издавано от Съюз на
Физиците в България. Може да прочетете
целият брой на: http://wop.cointech.net/
bg/02br_2011.pdf
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Официален отговор на ИЯИЯЕ отностно
статията “Реконструкция, скъпо платена
(от бюджета) амбиция” на доц. И. Пенев
доц. д-р Димитър Тонев, Директор на ИЯИЯЕ
В брой 33 на сп. „Българска Наука” бе публикуван материал от доц. Илия Пенев със заглавие “Реконструкция,
скъпо платена (от бюджета) амбиция”, като автора разказва за историята, реализацията и промените,
които е претърпял ядреният реактор ИРТ-2000 към института ИЯИЯЕ към БАН. Може да се запознаете
подробно с материала от тук: http://www.nauka.bg/m/сп-българска-наука-33

Р

ъководството на ИЯИЯЕ се запозна
с твърденията на доцент д-р Илия
Пенев, изложени в неговата статия
“Реконструкция, скъпо платена
(от бюджета) амбиция”. Предварителният
анализ показа, че част от тези твърдения са
неоснователни и не отразяват вярно решенията и действията на ръководството на
ИЯИЯЕ и БАН, свързани с изследователския
реактор ИРТ-София. Следва да се отбележи,
че тези решения са приемани след обсъждане на представените обосновки и доклади и
винаги досега са били в подкрепа на реконструкцията на реактора като научно-експериментална и учебна база.
Реконструкцията протича с отчитане на динамично променящата се нормативна база
за пускане в действие и редовна експлоатация на ядрени съоръжения в България и
се изпълнява под надзора на Агенцията за
Ядрено Регулиране и Министерството на
околната среда и водите.
Ръководството на ИЯИЯЕ счита, че в своята
статия доцент Илия Пенев излага лично
мнение и схващания за работата в областта
на ядрените изследвания и ядрената енергетика у нас. Той посочва обаче и редица
тревожни факти свързани с провеждането
на реконструкцията на реактора и нейното
финансово осигуряване, които са обект на
провеждания понастоящем финансов одит.
Ръководството на ИЯИЯЕ и Председателят
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на БАН наредиха извършване на внимателна проверка на финансовата отчетност по
проекта, за резултатите от която научната
общественост ще бъде надлежно уведомена.
От друга страна, трябва да се отбележи, че
с реконструкцията на предишния изследователски реактор в такъв с по-ниска мощност могат да бъдат спестени около 80% от
цената за построяване на изцяло нов изследователски реактор със същите параметри.
Според г-н Данас Ридикас, ръководител
на мисията на МААЕ, която инспектира
състоянието на работата по новия реактор
(21-24 март 2011), построяването на напълно
нов реактор с мощност 200kW би струвало
около 80 милиона евро, а дострояването на
такъв върху вече изградена лицензирана
площадка около 30 милиона евро. В случай
на реконструкция на съществуващия изследователски реактор в София, по наши данни, това би струвало значително по-малко.
Такъв реактор би бил безценен за науката,
образованието, медицината, енергетиката и
селското стопанство в нашата страна. Световният опит на страните с развита ядрена
енергетика показва, че използването на
изследователския реактор за обучение и
специализация на кадрите е задължително
условие за осигуряване на необходимата
квалификация и знания в ядрената област.
Изследователският реактор е национална
база за развитие и съхранение на ядрената
наука, знания и култура. Сред приложени-
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ята на реактори с ниска мощност е
получаването на медицински радионуклиди, облъчване на материали
за изучаване на особености в структурата и свойствата им възникващи
в радиационна среда, неутронният
активационен анализ – чувствителен
аналитичен метод за едновременно
определяне на елементи и следи от
тях в различни проби и образци от
органични и неорганични съединения, археологични обекти, медицина, полицейско дознание и др.,

неутронната радиография – ефективен метод за образна диагностика на различни обекти, поместени
в метални или други обвивки, за
хомогенност и наличие на вътрешни
пукнатини и структурни дефекти.
За планираната програма за научни
и приложни изследвания със сноповете на изследователския реактор
ще бъде представена по-подробна
информация в близко време.
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Проект “Почети ми”

Сдружение „Щастливо дете“ и „Българска Наука“ разработват проект в
сферата на неформалното
образование с цел разширяване и обогатяване знанията
на младежи в неравностойно
положение и по-конкретно
на незрящи.

бъдат записани на 1000
диска (CD), във формат,
достъпен за незрящи. CDтата ще се разпространят в
училищата за слепи в София
и Варна, в структурите на
Съюза на слепите, сред много организации, работещи с
деца с подобни проблеми.

Проектът е насочен към подПроектът е спечелен по про- помагане на децата и младеграма „Младежта в действие“ жите с увредено зрение, като,
дейност „Младежки инициа- чрез улесняване на достъпа
тиви“ - http://www.youthbg. им до подбраните материаinfo
ли, цели приобщаването им
към неформалното образоОсновна част от проекта е
вание, запознаването им с
доброволци да прочетат на
научна и научно-популярна
глас и запишат 20 статии, съ- литература, и в крайна сметобразени с учебния материал ка подпомагане на образоваи подходящи за младежи от
нието и интеграцията им.
16 до 18 годишна възраст.
Призоваваме всички, които
Идеята на проекта „Почети
искат да участват в проекта
ми“ е започната още преди
да пишат тук или да се свърдве години от списание „Бъл- жат с нас на имейл
гарска Наука“ www.nauka.bg admin@nauka.bg
със съдействието на незрящи, Нека помогнем...участвай в
които боравят с интернет.
проекта и направи добро!
Прочетените статии, ще
http://nauka.bg

51

НАУКА

Европейска нощ на учените – 23.09.2011 г.
Европейската нощ на учените ще се проведе на 23 септември 2011 г.
едновременно в София, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора, Бургас.

О

тново ще има много изненади,
игри, награди и забавления, защото науката е магия, а учените противно на всеобщото схващане,
умеят да се забавляват. Елате и се убедете
лично!
За шеста поредна година на 23 Септември
в България ще се проведе Европейска нощ
на учените - ежегодно събитие, което се
провежда в един и същи ден в цяла Европа
и се осъществява с финансовата подкрепа
на Европейската комисия по Седма Рамкова
програма за научни изследвания и технологично развитие, подпрограма „Хора“.
През изминалите години стремежът на
екипа беше да насочи общественото внимание към различни области на науката:
физика и технологии (2006); археология и
история (2007); биология, химия и екология
(2008); астрономия (2009). През 2010 година
акцентът беше поставен върху ролята на
изследователите в науката и индустрията
за технологичното развитие в подкрепа на
политиките на ЕС за повишаване на икономическия растеж и качество на живот. Събитията през изминалите години бяха успешни и високо оценени от обществеността и
най-вече от младите хора, на които винаги
се предоставят разнообразни възможности
за участие.
В контекста на Международната година на
химията, Европейската нощ на учените 2011
в България ще се проведе под мотото: „Учените и химията в подкрепа на икономиката
и обществото“. Тази година се отбелязват
100 години от удостояването с Нобеловата
награда по химия на Мария Склодовска-
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Кюри - първата жена Нобелов лауреат и
първия учен, удостоен два пъти с Нобелова награда, което е повод да се отбележи и
приносът на жените в науката. През 2011 г.
се навършват и 100 години от създаването
на модела на атома от Ръдърфорд - откритие, променило представите ни за структурата на заобикалящия ни свят и оказало
огромно влияние върху напредъка на различни по характер човешки дейности и
върху развитието на икономиката и качеството на живот в съвременното общество.

Официален сайт:
http://www.cys.bg/2011/recses/
Програма:
http://www.cys.bg/2011/recses/program.html

http://nauka.bg
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Инвестирайте в своето успешно
кариерно развитие
ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ул. “Сердика” № 4
В идеалния център на София Ви предлагаме нашите курсове с висококвалифицирани
преподаватели
КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
120 часа – 200 лв.
Справки и записвания – тел. 987 31 67
КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ
Справки и записвания – тел. 973 37 65
GSM 0885566291

Курсове за подготовка за First Certificate of English,Certificate of Advanced
English,Proficiency Certificate
Ускорен курс, подготовка за FCE, CAE, CPE
Август, септември
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късометражен филм на
Олга Господинова

“Защо?”- този така често задаван от малките деца въпрос бива все по-рядко и по-рядко срещан
с отминаването на годините и попадането ни в света на възрастните. Всекидневните срещи на
всеки един от нас с множество неща, които не разбираме, ни прави все по-малко любопитни, все
по-склонни да приемем това, което не знаем като ненужен факт. Филмът представлява всичко
онова, с което се сблъскваме през един ден - от рутинните действия като миенето на зъби сутрин
до сложните физични закони, които правят небето синьо. Зад всяко едно наше действие и всеки
един предмет, който използваме, се крие интересен факт, за който може би дори на подозираме.
Дотолкова сме свикнали със заобикалящата ни среда, превозните средства, техниката, която
използваме и прочее, че преставаме да обръщаме внимание на гениалните идеи на създателите
им и не се питаме как всъщност работи даденото устройство или дори самото ни тяло. Филмът
цели да покаже, че човек е способен да открива нови и неподозирани неща всеки ден. Леките и
неангажиращи, но все пак интересни факти не затормозяват зрителя с прекалена информация и
имат за цел да заинтригуват дори хората, които смятат науката за скучна.
Идея и изпълнение (снимки, монтаж) - Олга Господинова
В ролите:
Катерина Попова
Камелия Ангелова
http://www.youtube.com/watch?v=R2plVJU7TTA
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Уилтънският диптих и
владетелският церемониал в
средновековна Англия
Автор: Вера Атанасова

Н

астоящата работа
беше вдъхновена от една
средновековна творба на
изкуството с изтънчен
стил, богатство на палитрата и майсторство
на техниката – Уилтънският диптих.
Целта на настоящата работа е да
покаже как идеите за властта, церемонията
и изображенията са част от монархическата
пропаганда на средновековния владетел.
Работа се състои от четири части.
В първата част се описва развитието на
средновековната идея за власт и владетел.

Втора част фокусира идеята за кралска
власт върху възгледите на една определена
личност – английския крал Ричард II.
Трета част се занимава с владетелския
церемониал в периода на управление на Ричард.
Обръща внимание на неговите елементи –
коронация, миропомазване, клетва, за да може
да направи връзката межу идеята за власт и
нейната публична показност.
Четвърта част показва мястото
на изображението на Уилтънския диптих
в рамките на визуалното представяне на
концепцията за „свещена кралска власт“.
На база проучения материал, ще се
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опитаме да отговорим на въпроса какво ни
показва картината на Уилтънския диптих.
В следващите няколко броя ще
публикуваме всички части, като започнем с:

Власт и владетел в
средновековна Англия
За да разберем защо една велика
историческа промяна се е осъществила,

трябва да проучим времето и
обстоятелствата, при които тя се е
случила и не само да ги представим, но
да покажем историческото им значение,
както за миналото, така и за бъдещето.1
Средновековното разбиране за власт и
владетел ще са основен обект на изследване
в следващите страници на настоящата
работа, като по-обстойно ще се спрем на
промените в английската политическа
мисъл в периода IX–XVI век. Но преди да се
запознаем със ситуацията в средновековна
Англия, трябва да се върнем малко по-назад
във времето, за да проследим как процесите,

Фиг. 1 Външни панели на Уилтънския диптих
1

Berman, H.J. Law and revolution: the formation of
the Western legal tradition, p. 403.
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протичащи на Континента в периода II–IX
век повлияват Британското кралство и в
каква посока насочват неговото развитие.

1. Римската империя и
„варварските“ нашествия

В периода между II и V век сл. Хр. в
историята е отбелязана вълна от нашествия
на германски племена по териториите
на Римската империя. В традиционната
историография тези набези са представени
като истинска „катастрофа“ за империята,
„катастрофа“ по-скоро за консервативните
аристократични източници, отколкото за
по-скромни фигури като представителите
на държавните канцеларии. Едно покритично вглеждане в събитията показва
тяхната преувеличеност. Нашествия
наистина е имало, но силата на племената
не е била толкова голяма, че да причини
големи щети на империята. През този
период в империята има множество
вътрешни междуособици, а нашествията на
„варварските“ германски племена донасят
само смут и разделение. В края на III век
натискът им е спрян, а в IV век голяма
част от тези племена се оказват легално
живеещи на териториите на империята, но
не са „завладени“ насилствено. Сключват
договорни отношения с нея – чрез т.нар.
федос, племената стават наемници или
федерати, т.е. нейни съюзници – наемна
войска. Историята на наемната римска
войска може да се проследи още от епохата
58

http://nauka.bg

на Античността, когато Рим е република.
В началото войската се е състояла от
римски граждани, но постепенно с
увеличаването на териториите на Рим и
превръщането му в империя, войската
престава да бъде италийска, а се попълва
от мъже от новозавладените територии
извън италийските – тракийци, сирийци,
дори араби. Римската държава е станала
достатъчно богата, за да може да плаща на
наемници като германите, чието основно
препитание е войната. През IV век е от
взаимен интерес размирните племена да
служат на Рим. Така германските племена
стават войска на държавата и по този начин
получават определени права и задължения.
Римската империя им дава определени
земи по териториите на лимеса, които
продължават да са нейна собственост.
Имат право на usum (ползване) според
закона на hospitalitas (гостоприемство).
Получават също опеката на Рим и
част от военната плячка, а в замяна се
задължават да бранят римските граници
от по-северните германи. През V–VI век,
вследствие на естествения процес на упадък
на държавната администрация в Западната
част на империята, функциите на войските
се увеличават. Усвоили римските традиции
и закони, те поемат администрацията
в свои ръце, организират териториите
по римски образец и установяват нова
политическа стабилност. Тези народи
не са единични наемници, а са цели
племенни групи. Техният водач се нарича
крал, като под това понятие трябва да се
разбира суверен, а не независим владетел.
Кралят е водач на народа, на войската, а
не собственик на територията. Той служи
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на римската държава. Всички длъжности
са поверени на негови приближени, които
той избира по роднинска или васална
линия. Средновековните кралства не са
възприемани като отделни държави, а като
организми по публично право.
С Миланския едикт от 313 г.
християнството е признато за легална
религия на територията на Римската
империя, а малко по-късно става и нейна
официална религия. Християнизацията на
народите в земите на Римската империя
се осъществява в течение на няколко
века. Процесът започва първо от найвисшите слоеве на обществото – краля
и аристократите, а оттам и останалото

население. В края на VII век всички
английски кралства официално са приели
християнската религия и англо-сакските
крале започват да я налагат със закони�, а
до края на IX век християнството достига и
най-северозападните части на континента,
дори започва да се разпространява в
Източна Европа.
Целият този процес води до
християнизиране на традиции и обичаи,
наследство от древни цивилизации и
тяхното адаптиране към монотеистичната
религия. Древни египетски и персийски
вярвания навлизат в гръцката философия.
Около древните идеи се изгражда
християнската философия за владетел

Фиг. 2 Вътрешни панели на Уилтънския диптих
http://nauka.bg
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и държавата. В тях откриваме личността
на господаря като одушевен закон, като
подражание и представител на Бога.�

Завоевателят отдава цялата земя на Англия
под аренда на своите лордове, при условие,
че ще му осигурят армия от около 5 000
рицари. Те пък отдават голяма част от
своята земя на подчинените си, в замяна
на известен брой от тези рицари. Всеки
2. Средновековна Англия
от рицарите трябва да служи поне 40 дни
годишно на краля на собствени разноски.
Дългът за снабдяване с рицари е неделима
В ранното средновековие английската
част от земята, за която се казва, че се
кралска власт достига една от найподдържа за рицарска служба. Владението
забележителните си характеристики –
или феода, не може да бъде разделено на
сливането на публична и частна сфери на
части така, че върховният лорд да бъде
живот. Това означава, че кралят комбинира
лишен от рицарската служба или други
в своята личност способности, които пофеодални „такси“.3
късно ще бъдат разглеждани като отделни.
От една страна той е публична фигура,
През XI – XII век на феодалната
владетел, който е отделен от подчинениете
система се придава ново измерение. В
си. От друга, той е частен лорд, собственик
периода 1066 – 1154 кралският двор се
на земя, като неговото управление има
състои не само от феодално събрание от
характеристиките на лордската власт.
кралски арендатори, а също и от група
Втората способност намира израз в
кралски чиновници, които администрират
понятието, което се използва за описание
делата на короната из кралството.
на земята, принадлежаща на кралската
Владетелят избира т.нар. „върховен съдия“,
длъжност. Познато е като владение –
който да го представлява и да изпълнява
от латинското dominicus, еднолична
службата на регент при неговото отсъствие,
собственост, лично владение на краля.
което се случва често, защото англоСлед норманското завоевание
през 1066 г. в Англия, вследствие на
феодализацията, териториалният аспект
на кралската власт придобива нова форма.
Ражда се доктрината, че цялата земя на
Англия е собственост на краля. Земята
е отдадена „назаем“ на норманските
рицари и по този начин те стават васали
на краля. Така се свързват публичните и
частни аспекти на кралската власт.2 Уилям
2

Джеймс, Ед. Европейският север през Ранното средновековие,
В: сб. Човекът и Средновековието, с. 247.
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норманските крале прекарват много повече
време в Нормандия, отколкото в Англия.
Когато Хенри II се възкачва на
трона през 1154 г. Англия е разделена
политически на локални единици (окръзи
и ширства) и феодални единици (манори).
Всяка локална единица се управлява от
съвет от целия народ или всички свободни
мъже. Феодалните единици представляват
манори (имения с годподарска къща),
оглавявани от своя феодален лорд.
3

Рънсиман, Ст. Византийската теокрация, с. 42-44.
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Лордовете на манора са подчинени и
арендатори на по-висши лордове, а те от
своя страна – на главния лорд – краля.
Бюрократичният апарат е слабо развит. Не
съществуват постоянни административен,
юридически и законодателен апарат,
които да функционират самостоятелно
и да регулират локалните и феодални
проблеми. Извънредни са случаите
на кралско правосъдие, не съществува
постоянно правосъдие, което да се
упражнява от професионални съдии.
Липсата на постоянна съдебна система се
свързва с отсъствието на идеята за кралската
власт като законодателна институция.
Кралете не считат за свое задължение
постоянно да издават нови закони.

3. Политическо богословие

В основата на кралската
институцията е преданието, наследено
от библейски времена: кралете са лица,
поставени от Господ. Кралят упражнява
своята власт по Божия милост, Dei gratia,
той е наместник на самия Бог, vicarius
Dei. През XII век кралската доктрина е
оспорена от претенцията на папата да бъде
медиатор между хората и Бог. Кралете
се противопоставят на това, защото се
възприемат като директно управлявани
от Господ и голяма част от заобикалящите
ги изображения, а също и церемониите
дават визуален израз на тази гледна
точка. Понятието за свещено е най-ясно
артикулирано в жеста на помазване, който е

централен за коронацията.4
Богословската идея за Църквата
(християнското общество) като corpus
mysticum, чиято глава е Христос, е
прехвърлена в държавата, където кралят
е главата. Оттук идва и сравнението
на владетеля, като глава на държавата,
с Христос, като глава на Църквата.5
Религиозният момент в политическата
теория черпи своята сила от текстовете на
Светото писание. Думите на апостол Павел
предзадават тълкуването на властта като
Божия повеля: „няма власт, която да не е от
Бога, и колкото власти има, те са отредени
от Бога“�. В тях откриваме и заръката за
подчинение на властта: “всеки човек да се
покорява на властите, които са над него“�, и
още: „който се противи на властта, противи
се на Божията наредба“�. Поданиците
трябва да се подчиняват на този, който
притежава властта – кралят, чиято земна
власт е дадена от Бога – „покорявайте се
заради Господа на всяка човешка власт,
било на царя като върхивен владетел, било
на управителите като пратени от него…,
защото това е Божията воля“�. Кралят и
неговите поданици скрепяват отношенията
си чрез взаимна клетва, която има силата
на договор. Клетвата на владетеля напомня,
че въпреки превъзходството му над
неговите подчинени, той също така има и
задължения към тях. В Библията се казва:
„владетелят е Божий служител за твоята
полза“6. Той трябва да се грижи за своите
подчинени, да им служи, като осигурява
4

Saul, N. The Three Richards: Richard I, Richard II and
Richard III, p. 22 – 23.

5
6

Berman, H.J. cit, 440-441.
Saul, N. cit, p. 23.
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благополучието и въдворява мир в
кралството. За изпълнението на служебните
си задължения, кралят е отговорен
единствено пред Бог.7 Поданиците трябва
да почитат владетеля, а също и Бога, да
отдават „кесаревото на кесаря, а Божието
на Бога“8. Неподчинението на заръките на
владтетеля е считано за неподчинение на
Божията повеля.
Подобно на Христос, който
притежава две природи, владетелят
притежава „двойна личност“9. Връзката
на интерпретациите за владетеля, като
сложен конструкт от две тела, с двете
природи на Богочовека е видима. По този
начин се осъществява прехвърляне на
богословски идеи в политическата сфера
– характерен елемент за политическата
средновековна мисъл, който все пак има
своята дълга история. Кралят е образ на
небесния Помазаник, а по този начин и на
Бог и в този смисъл той има същата власт,
каквато и Христос. Божествената благодат
и двете природи, обаче са неразривно
свързани с церемонията по помазването
– кралят придобива тези божествени
характеристики едва след своето встъпване
във власт.10 Характеристиките на владетеля
и властта, които представихме по горе,
отговарят на началния период на развитие
на политическата мисъл, т.е. до около X–XI
век. Тези идеи са ясно изразени в трактатите
на неизвестен нормански философ от XII
век.11 От това изследователите извеждат, че
7
Канторовиц, Е. Двете тела на краля. Изследване на
средновековното политическо богословие, с. 30.

8
9
10
11
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записаните концепти за власт и владетел
постепенно еволюират, за да изградят
късносредновековната политическа мисъл
на Англия от XV–XVI век и да оформят
метафората за Двете тела на краля. Според
тази концепция владетелят има две тела –
политическо и физическо, които придобива
в момента на своето встъпване във власт.
Неговото физическо тяло притежава всички
човешки характеристики – то е подобно
на телата, които притежават всички хора смъртно, подвластно на болести и старост.�
От друга страна, владетелското политическо
тяло има божествени характеристики. То
се състои от политика и управление, не
може да бъде видяно или докоснато, то е
безсмъртно и не зависи от личността на
владетеля.� То се предава от владетел на
владетел и по този начин се осигурява
неговата продължителност.12 Двтете тела
са съединени в едно корпоративно цяло –
тялото на краля.13 Но за за юристите често
настъпват трудности при определянето
на точните граници на политическите и
физическите правомощия на кралското
тяло, имайки предвид съвършеното
единство на двете заедно и способностите
на всяко едно поотделно. Единственият
начин за разделяне на телата, е смъртта –
тази на физическото тяло. От своя страна
държавата е представена чрез метафората
на човешкото тяло, където всяка обществена
прослойка отговаря на определена
част от човешкото тяло и има точно
определени функции.14 Това разбиране е
много характерно за периода на късното

Римляни 13:1
Римляни 13:1
Римляни 13:2
Петър 2:13-15
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Римляни 13:4
Saul, N. cit., p. 24.
Матей 22:21
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Средновековие.

4. Новата представа за власт

Основите на политическата мисъл
в началото на Средновековието се
намират в дългия период на преход между
Античността и Средновековието, т.е.
между III век и началото на VII век. През
VII век Западна Европа се регионализира и
кристалира в появата на кралства. Статутът
на християнството като единствена
религия на Римската империя, довежда
до дългосрочни радикални промени в
отнощението към политическия живот
на Държавата.15 Смята се, че новото
разбиране за краля като законодател,
възниква като резултат от преоткриването
на текстовете на римското право на
Юстиниан в последните години на XI
век и последващото развитие на новата
наука на римското право в европейските
университети.� Новата идея за кралската
власт включва за първи път през XII и XIII
век признаването на законодателната роля
на владетеля. Кралете започват регулярно
да издават закони, като основна част от
задължението на владетеля да поддържа
мира и да раздава справедливост. Кралското
законодателство се отделя от кралската
администрация, финанси, военни дейности
15
Канторовиц, Е. цит. съч., с. 59 - „Така ние трябва да

признаем [в лицето на краля] двойната личност – едната,
произтичаща от природата, и другата, от благодатта… Едната, чрез която, поради естеството на природата, той е съответен на другите хора; другата, чрез която, поради висотата
на [неговото] обожествяване и по силата на тайнството[на
освещението], той превъзхожда всички други. По отношение на едната йперсоналност, той е по природа индивидуален
човек; по отношение на другата си персоналност, той е по
благодат, Помазаник (Christus), сиреч Бого-човек“.

и политики.16
Папската революция от XII век
ражда новата концепция за кралска власт в
Западна Европа. Кралят вече не е върховен
глава на църквата. Епохата на „свещената
кралска власт“ постепенно залязва.
Папата в Рим става върховен глава – той се
намира не само над кралете, но и над найважния от всички суверени – императора.
За първи път император и крале се
възприемат като „светски“ владетели,
чиито основни задачи са поддържането ма
мира в техните кралства и раздаването на
справедливост. Намаляването на кралския
авторитет в църковно отношение се
компенсира с разширяване на светските
власти – родовата, локалната, феодалната
и градската. Разделението на духовна и
светска власт води до силно влияние на
териториалната идея за кралската власт,
според която кралят вече не е военен водач
на племето, а главен лорд във феодалната
йерархия. Преди той ръководи директно,
а сега го прави чрез своите чиновници –
целият народ или поне всички свободни
мъже на територията, на която е суверен.17
През XII–XIII век на Континента,
понятията за кралска власт получават
подкрепа от Римското право. В римската
традиция е известно разбирането за
владетеля като върховен законодател.
Кралят създава законите и поради тази
причина той не може да бъде подчинен
16

Канторовиц, Е. цит. съч., 61-62 – „Властта на краля
е властта на Бога. Тази власт именно е Божия по природа и кралска по благодат. Следователно кралят също е Бог
и Христос, но по благодат; и каквото върши, върши го не
просто като човек, но като такъв, който е станал Бог и Христос по благодат“

17

Канторовиц, Е. цит. съч., 59-71.
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на тях. Както казват юристите „волята на
владетеля има силата на закон“ или „кралят
е свободен от закона“.18 Поддръжниците
на кралския законодателен авторитет се
обръщат към римските текстове, за да
намерят неговото оправдание, самите
крале откриват в речника на римското
право много от термините на тяхното
собствено законодателство. Но аргументът
„от римското право“, както е наричан,
не е нищо повече от аргумент. Фактът,
че кралският законодателен авторитет
е най-влиятелен в Англия, Нормандия
и Сицилианското кралство, където
възраждането на римското право е послабо, отколкото на Континента, показва, че
причината и мотивацията за развиването на
законодателния авторитет на владетеля не
може да бъде търсено в преоткриването на
римската правна традиция.19 Във Франция,
страна в която римската правна традиция
процъфтява, властта на краля е подсилена
от визията за позицията му като създател
и поддръжник на закона едновременно. В
Англия, въпреки частичното асимилиране
на континенталните правни идеи след
норманското завоевание, римската правна
традиция никога не получава напълно
подкрепа. Законът на Англия е неписаният
закон на обичайното право – това тяло
от обичаи и закони, създадено от ритъма
18
Канторовиц, Е. цит. съч., с. 24 - „Защото кралят при-

тежава две тела, а именно физическо тяло и политическо тяло. Физическото тяло (ако бъде разгледано само по
себе си) е смъртно тяло, подвластно на всички преходности,
които идват от естеството или случая, на слабоумието на
младенчеството или на старостта, и на други подобни недостатъци, които
могат да имат и естествените тела на останалите хора.“

19

Канторовиц, Е. цит. съч., с. 24 - „Но политическото
му тяло е тяло, което не може да бъде видяно или докоснато, и се състои от политика и управление, и е устроено да
ръководи на народа, и да се грижи за общественото благо,
и това тяло е съвършено лишено от младенчество, старост и
други естествени недостатъци и слабоумие, на които физическото тяло е подвластно“

64

http://nauka.bg

на кралското управление. Владетелят е
неразделна част от този закон, като негов
приложител и поддръжник.20
Обичайното право е творение
на краля: претендирайки да гарантира
мира на всички в неговото кралство,
като върховен феодален сеньор, той
предлага на всички свободни хора достъп
до неговите дворове, за да регулират
споровете, отнасящи се до земята и
собствеността. Понятието „чиновник“ е
ограничено в Англия: всички, които са
обикновени служители на държавата,
подчинени са на обичайното право и
тяхната принадлежност към някаква
администрация не ги различава по нищо
от другите граждани, дори когато действат
в рамките на своите функции. Това се
отнася към различието между власт на
краля и държавна власт. Обичайното право
като закон за земята, който е привлякъл
към съда благородниците и джентрите21,
20
Канторовиц, Е. цит. съч., с. 28 - „Кралят има двоен

капацитет, понеже има две тела, едното от които е физическото тяло, което се състои от физически членове, които
има всеки друг човек, и в това си качество той е подвлатен на
сттрастите и смъртта, както и другите хора; другото е политическото тяло
и членовете му са неговите поданници, и той заедно с поданиците си
съставят Корпорацията, както каза Сауткот, и той е инкорпориран
с тях, и те с него, и той е главата, а те са членовете, и той
самостоятелно ги управлява; и това тяло не е подвластно
на страстите, както другото, нито на смъртта, защото по отношение на това тяло кралят никога не умира и неговата
смърт не се нарича в нашия закон (както се казва) „смърт
на краля“, но „предаване на краля“, като думата demise не
означава, че политическото тяло на краля е мъртво, но че има разделяне
на двете тела, и политическото тяло е прехвърлено и предадено – от сега
мъртвото или лишено понастоящем от кралско достойнство физическо
тяло – на друго физическо тяло. Така че тази дума означава „преместване“
на политическото тяло на това царство от едно физическо тяло към друго“

21

Канторовиц, Е. цит. съч., с.25 - „макар той [кралят] да
има или да взима земята във физическото си тяло, все пак
неговото физическо тяло е съединено с политическото му
тяло, което съдържа неговия кралски чин и достойнство; и
политическото тяло включва физическото тяло, но физическото тяло е по-малкото и с него е консолидирано политическото тяло. Така че той има физическо тяло, украсявано
и обилчано в чин и кралско достойнство; и той не притежава физическо
тяло, различено и отдалечено само по себе си от служенето и кралското
достойнство, но физическо и политическо тяло заедно неразделни; и
тези две тела са обединени в една личност, и съставят едно тяло, а не
множество – което е корпоративно тяло във физическото тяло et e contra
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осигурява по този начин докрай съгласието
на доминиращата класа за развитието
на една кралска власт, която в замяна
гарантира и определя условията за
увеличаване на социалната доминация над
аристокрацията.22
Основната политическа система на
управление в Западна Европа е монархията.
За разлика от Франция, в Англия тя не е
абсолютна, а се основава на уравновесеност
на властта между краля и неговите васали.23
От една страна, според разбиранията
на юристите, владетелят се намира над
закона, като негов създател. От друга
страна, поданиците му очакват той също да
спазва законовите норми. Разрешението на
този проблем идва с конституционалната
революция, представена от Магна Харта
(1215). Тя променя завинаги отношението
между крал и закон в Англия. Нейно
достижение е поставянето на кралската
институция под закона. Клауза номер 39
е най-важната от целия документ. Според
нея кралят има правото да налага запор
или дори отнема правото на владение на
всеки, без изключение според закона за
земята. Никой владетел не се осмелява
да се противопостави на този принцип.24
Правата, които кралят получава според
този документ, са негова привилегия. Това
е набор от правомощия, които кралят
физическото тяло в корпоративното тяло. Така че физическото тяло, чрез
това присъединяване на политическото тяло към него (което политическо
тяло съдържа служението, управлението и кралското достойнство) се възвеличава и чрез споменатата консолидация има
в себе си политическото тяло.“

22

В Библията е описано как всяка част изгражда тялото на
Христос и как всяка част е неразделна от останалите, а цялото образува
Христос – Кор. 12:12-27.

23

Canning, J. Histoire de la pensée politique médiévale
(300-1450), 3-4.

24

Berman, H.J. Law and revolution: the formation of
the Western legal tradition, p. 405.

е свободен да упражнява по собствена
воля - избор на чиновници и издигане
или сваляне на парламенти. Извън тези
правомощия, той се намира под закона.
Както пише Брактън� „кралят е под Господ
и под Закона“. За да бъдат изпълнявани
кралските заповеди, владетелят трябва
да даде добро основание на поданиците
си, за да му служат и да му се подчиняват.
Съществуват немалко причини, поради
които едните и другите се нуждаят от
взаимна помощ. За благородниците и
лордвете кралят е гарант на закона, който
им дава собственост. С добро управление от
негова страна, те се наслаждават спокойно
на приходите си и се обръщат към него
само за разрешаването на спорове или
търсят опека. По същия начин и кралят
има нужда от благородниците си, които са
негови съветници, командири на войските
му по време на война и основни агенти
на неговото управление на локално ниво.
Двете институции се нуждаят една от друга
и се намират във взаимна зависимост.
Авторите на правна литература
от този период отбелязват, че кралят
управлява в името на „всеобщото
благо“, а не действа според собствените
си интереси. Само тиранинът може да
действа по този начин, а по определение
това е човек, който се намира над закона.
Английският владетел се грижи за
благоденствието на своите поданици и
истинското измерение на неговата власт е
справедливостта. Действието за всеобщото
благо е християнски принцип, а тиранията
е престъпление срещу Бог. Важна роля в
кралското управление има съветът, който
http://nauka.bg
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кралят избира. Чрез неговата мъдрост
владетелят най-добре може да достигне до
Божията повеля, от което зависи качеството
на неговото управление.

5. Смесената конституция

В по-късна юридическа
формулировка Фортескьо25 отбелязва, че
английското кралство е dominium regale
et politicum – кралски и политически
доминион. То има „смесена“ конституция,
което го различава от съседите му.� Идеята
за „смесената“ конституция е стара
идея. В най-общата си форма, тя свързва
управлението на краля, аристократите
и обикновените хора. Позната още от
Древна Гърция, по времето на Омир,
Платон и Аристотел, Полибий я пренася
в Рим и открива в нея потвърждение
за успеха и просперитета на града.
Кулминацията на своето развитие, теорията
за смесената конституция достига при
Цицерон. В ранното средновековие,
никой от класическите текстове не е
достъпен на латински език, макар голям
брой коментари на автори, традиции,
феодални институции, да са сравними с
идеята за смесеното управление, никой
не съставя теория или независима
формулировка по тази тема.26 В началото
на XIII век, точно преди превеждането
на Политика, в писанията на английския
юрист Брактън относно Църквата, в
творбите на канонистите са дадени
25
Berman, H.J. cit., p. 405.
26
Berman, H.J. cit., p. 404.
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няколко забележителни формулировки
за основаването на монархията. Тя
игнорира терминологията на теорията
за класическата смесена конституция,
макар нейните формулировки да показват
сходство с нея. В момента, в който Политика
става достъпна, политическата реалност в
Европа вече не отговаря на традиционната
политическа теория. Мислителите на
средновековието се занимават със сложния
проблем да адаптират идеите на Аристотел
към съвременната им реалност.� Първият,
който го прави, е Тома Аквински.
За по-голямата част от
средновековните автори смесената
конституция възприема идеалната форма
на управление като един крал, ограничаван
от общността на гражданите. Представата
за средновековния свят, собствения им опит,
политическите наблюдения, усвояването
на класическата теория и средновековните
коментари, оказват влияние върху
средновековните мислители, за да
достигнат те до формулировката „смесена“
конституция. Малко от тях обаче използват
този нов термин и предпочитат по-скоро да
разискват границите на кралската власт.�
Фортескьо съживява различието
между кралско и политическо управление –
идея, която е така важна за Тома Аквински�,
и комбинирайки ги изгражда основата на
доброто управление. Подобно на Аквински,
Фортескьо прилага своето определение
към кралската власт и различава два
начина на изграждане на правото. Той
не разглежда политическото управление
като самостоятелна единица, а само в
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комбинация с кралското.27
По-късно теорията за смесената
конституция става централен елемент при
зараждането на модерната политическата
мисъл. През XVI век много англичани
мислят управлението по този начин – един
крал-монарх, Камара на аристократичните
лордове и Камара на демократичните
общности. Теорията достига своя апогей
при формалното приемане на модела на
смесената конституция от Чарлз I през
1642.28 Това очертава бъдещото развитие
на Англия като една от най-добре
управляваните държави.

27
28

Рецензия: Манол Глишев

Н

аучният ръководител (проф.
дфн. Калин Янакиев) не само е
доста авторитетен, но и случайно е редактор на „Двете тела на краля“
от Ернст Канторовиц, един абсолютно
фундаментален труд за политическото
богословие в Англия по времето на Ричард II.
Тук просто не са допуснати случайни
неща. Темата е много добре разпределена.
Заключението стига до много елегантен
и убедителен възглед върху изображението и внушението на Уилтънския дипти,
но не искам да развалям удоволствието
на никого от четящите с моите неумели
асоциации. Стилът на изложението и самият обхват на работата са впечатляващи. Погледът е широк, а изложението
е едновременно задълбочено и - според мен
- достъпно. Текстът предлага нещо като
епитоме на Огюстен тиери и Канторовиц, тоест е занимателен и обогатяващ.
Би било безочие да не призная, че съм възхитен. Не отричам, че съм пристрастен
(и с двете ударения) към тази проблематика, разбира се. Mога само да кажа, че за
съжаление възпитаник на ИФ не може да
напише тази работа. Моите възторжени
поздравления към авторката, г-ца Вера
Атанасова, която нямам удоволствието
да познавам. Прекрасно е, че в сп. „Българска Наука“ може да излезе толкова
качествен текст.

Saul, N. cit., p. 24.
Saul, N. cit., p. 24.
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Княз Владимир Черкаски строител на Нова България
Първа част
Автор: К. Гербов
Княз Владимир Черкаски - строител на
Нова България
Автор: К. Гербов

официалните документи: Канцелария за
граждански дела при главнокомандващия
на Действащата армия на Балканите. Същия
ден е утвърдена и секретна инструкция
за специалните задачи, възлагани на
изпълняващия новоучредената длъжност, а
на 21 ноември с. г. последвала нова заповед,

Една от характерните особености на Рускотурската освободителна война през 18771878 г. е обстоятелството, че при главното
командване на Действащата руска армия
(т. н. Главна квартира) е била учредена и
е функционирала специална канцелария
за гражданска организация и управление
на освобождаваните на юг от Дунава
земи. Нейната задача била, едновременно
с воденето на военните действия, да се
полагат и основите на новата българска
държава, като в освободените земи, с
помощта на местните национални сили,
на мястото на ликвидираната турска
администрация се изграждат нови
държавни институции. Ръководителите и
служителите на гражданската канцелария
могат да бъдат определени като истински
строители на Нова България, изпреварващи
по време дори тези, описани в книгата на
Симеон Радев.
Началата на гражданското управление към
руската армия са поставени официално
на 16 ноември 1876 г., когато с височайша
заповед на император Александър II, при
главнокомандващия Действащата армия
на Балканите е учредена длъжността
„ръководител по гражданските дела”, с
налични при него чиновници за поръчки
и специална канцелария, наричана в
68
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Княз Владимир Александрович Черкаски (18241878).
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с която на военното ведомство е обявено,
че за ръководител по гражданските дела
е назначен действащият статски съветник
(чиновник от пети клас) княз Владимир
Черкаски.
Всъщност княз Владимир Александрович
Черкаски още преди издаване на заповедта
за назначаването му на поста „ръководител
по гражданските дела”, вече бил
предложил организационната структура
и очертал основните задачи на новото,
неприсъщо за войсковите формирования
учреждение, и той самият се е отнасял с
голяма отговорност и високо съзнание към
неговата мисия. В докладната си записка
от 1 ноември 1876 г. до военния министър

Д. А. Милютин Черкаски пише: „Без да се
задоволява с победата и покоряването на врага,
руската армия трябва да остави здрави следи
в областта след своята победа. Русия поема
задължението да устрои и организира земите
и да ги напусне едва тогава, когато в тях бъде
въведен необходимият граждански ред”.
Макар и цивилно лице, ръководителят
на гражданските дела имал големи
пълномощия и бил непосредствено
подчинен на главнокомандуващия армията,
или както се е казвало тогава - имал е личен
доклад. Въпреки това, военното командване
в лицето на самия главнокомандващ и найвече на началника на Полевия щаб, се е
отнасяло резервирано към гражданската

Чернова на писмо на ръководителя на гражданската част при главнокомандващия
княз Владимир Черкаски до касиера на канцеларията му Тодор Бурмов. Писано в Горна
Студена през септември 1877 г.
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канцелария и нейния ръководител,
считайки че те ще бъдат пречка при
изпълнение на военните им задължения.
Тази била причината, две седмици след
преминаването на руските войски в
България, ръководителят на гражданските
дела и канцеларията му да се намират
все още в Румъния, въпреки че според
уставното положение мястото им било при
Главната квартира.
Но на 1 юли 1877 г., след като бил извикан
от специален куриер, княз Владимир
Черкаски пристигнал в Търново, последван
дни след това от помощниците си.
Оказало се, че в освободените от руските
войски територии възниквали безредици
между християнското и мюсюлманското
население, което налагало своевременната
намеса на гражданското управление
за организиране на административни
управления и местна полиция.
Сведения за резултатите от дейността на
княз Владимир Черкаски и неговата
канцелария можем да намерим в том 7 на
голямата „История на България”. Има
писани някои неща и в интернет. Аз няма
да ги повтарям, а ще се опитам да обърна
внимание върху по-малко познатото. Ще
представя два документа - докладни
записки на княз Черкаски до руския военен
министър Дмитрий Милютин.
Знаем колко много инициативи са били
предприемани от дейците на българското
националноосвободително движение: чети,
революционни комитети, въстания. И
всичките са били неуспешни. На практика
българските революционери не са успявали
да се обединят около тактиката, която
трябвало да се възприеме, за да може
подчиненият на Османската империя
български народ да се сдобие с
независимост. Имало и различни виждания
относно държавното устройство на
освободената страна. В един момент
разногласията по този въпрос са загърбени
и неговото решение е оставено за след
Освобождението. Милеещи за него, обаче,
едва ли Георги Раковски, Любен Каравелов,
Васил Левски, Христо Ботев, Стефан
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Стамболов, Георги Бенковски и другите, са
имали ясна представа за реалните
проблеми, които ще възникнат пред
България, ако да речем Априлското
въстание бе успяло и турците си бяха
събрали тогава багажа и бяха поели към
Турция.
Владимир Черкаски започва да мисли от
там, където свършват мислите на
българските революционни дейци. За него
победата на Русия над Османската империя
е била нещо несъмнено. Затова и пише:
„Когато 300-хилядната руска армия
премине Дунав, няма сила, която би могла
да я спре. Не е мислима никаква
дипломатическа пречка; иначе ще потръпне
цяла Русия.”
Тръгвайки от тази постановка княз
Черкаски развива в докладната си записка
от 1 ноември 1876 г. до военния министър
на Русия своите виждания за
организирането на гражданско управление
в България. Основните моменти в записката
са включени в споменатата инструкция от
16 ноември с. г., определяща задачите,
възлагани на изпълняващия длъжността
„ръководител по гражданските дела”.
Особено интересна е другата докладна
записка на Черкаски, също до руския
военен министър, която е представена в
Плоещ през май 1877 г. В нея виждаме
развити мислите на един руски политик за
целите и задачите на Руско-турската
освободителна война от 1877-1878 г.
Запознаваме се с разсъжденията около един
от въпросите, който от дълго време ни
вълнува: защо Русия е тръгнала да ни
освобождава.
Тъй като не съм професионален преводач,
вероятно преводът ми не е съвсем точен и
гладък. Старал съм се да предам все пак
смисъла на написаното от Черкаски.
Изложението в оригиналните записки,
макар и свежо като мисъл, е доста „тромаво”
като изложение. Написаното не е в такъв
изряден вид, каквото то би имало, ако
князът го бе дал на някой професионален
филолог да го редактира.
Докладна записка на княз Владимир
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Александрович Черкаски до военния
министър генерал-адютант Милютин, от 1
ноември 1876 г.
В скоро време се очаква откриване на
военните действия на Балканския
полуостров.
Тази война, чужда на завоевателните
стремежи, има за главна цел от една страна
- утвърждаване и разширяване на
политическата автономия на някои от
васалните земи на Турция, в една или друга
степен ползващи се вече от такава
автономия; от друга - действителното
подобряване на нравствения и материалния
бит на цялото угнетено днес християнско
население на Турция и в особеност на
славянските племена, били досега жертва на
пълния произвол на турската
администрация. Този особен, необичаен
характер на настоящата война усложнява в
значителна степен и задачата, чието
разрешение се възлага на руската войска.
Без да се задоволява с победата и
покоряването на врага, руската армия
трябва да остави здрави следи в областта
след своята победа. Русия поема
задължението да устрои и организира края,
и да го напусне едва тогава, когато в него
бъде въдворен достатъчен граждански ред.
От друга страна, очевидно е, че
пребиваването на руската армия в края след
победата над враговете, по много причини
не може да бъде продължено за
неопределено време. В полза на Русия е
изискването краят да бъде организиран
възможно по-бързо и възможно по-бързо в
него да се изявят заложбите на самобитната
местна администрация.
Но тази важна цел може да бъде постигната
само в случай, че още сега, незабавно, се
пристъпи към сериозно изучаване на място
на действителните условия при които
съществува краят, и ако организационните
работи, необходими за неговото трайно
гражданско устройване, бъдат водени
едновременно, и така да се каже, паралелно
с военните действия.
Положението на войската и на войсковото
началство ще бъде до известна степен

облекчено, ако според завземането от
армията на областите на Турция зад Дунав,
в тези области във възможно най-кратко
време бъдат постепенно организирани и
въведени в действие най-подходящите
местна администрация и устройство, в
замяна на предишното турско управление,
отменяно и помитано от успехите на
нашето оръжие.
Това се изисква за честта на Русия и е от
полза за самия край, поеман под високото
покровителство на руското правителство.
Жителите на края, разбира се, ще очакват и
ще се надяват, че след изгонването на
турците и придвижването на руските
войски напред, в тила на нашата армия ще
се въдвори по-добър ред от предишните
турски порядки, който ще е в състояние да
ги възнагради (жителите) за неизбежните
тежести, свързани с войната, и ще бъдат
предприети действителни органични
мерки относно обещаното материално и
нравствено подобряване на бита им.
Военното началство, потопено в
ежеминутните и неотложни военни грижи,
няма свободно време нито зорко да
наблюдава хода на местното управление в
тила на войската, нито още по-малко да
събира необходимите материали, а също да
изучава и подробно да отчита всичките
исторически и статистически условия на
края и своевременно да изготвя проект за
неговото окончателно гражданско
устройство, щателно съобразено с тези
условия. Всичките тези съображения водят
до мисълта за необходимост от учредяване
от самото начало на отделна канцелария
към главнокомандващия на армията, на
която да бъдат възложени гореуказаните
задачи, при това ръководена от висш
граждански чиновник, непосредствено
подчинен на главнокомандващия.
С оглед възможността да се регулират
действията на съществуващите на разни
места славянски комитети, имащи найразлични наименования, би следвало да се
възложи също изключително само на това
лице и на ръководената от него канцелария,
посредничеството между тези комитети и
всякакъв вид частна руска
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благотворителност - с местните за
Балканския полуостров безбройни нужди и
потребности, за чието задоволяване днес
разпокъсано се насочват действията на
гореказаните комитети.
Накрая, както в първоначалния период на
военните действия, който ще предшества
очистването от турското владичество на
някаква по-значима територия, където би
могло да бъде постепенно въдворявано
новото местно гражданско управление, така
и впоследствие - същото лице би могло да
приеме, съвместно със специално
назначеното по този предмет от военното
началство друго лице, грижите за набиране
и екипиране на доброволците в
предвижданите български дружини и за
образуване на местната българска военна
сила.
По този начин лицето, намиращо се при
главнокомандващия като ръководител по
гражданската част, според
непосредствените указания на
главнокомандващия и с помощта на
специалната канцелария за гражданските
дела трябва да ръководи както цялата
организация на местното гражданско
устройство и управление в областта, според
очистването й от турците, в това число и
всички текущи дела на това управление,
така също и всички подготвителни работи
за съставяне на проектите с положенията за
окончателното устройване на областта; с
други думи, цялата вътрешна гражданска
част: текуща и политическа.
Но за да може действително да се осъществи
успешно делото по правилното, постепенно
устройване на местното гражданско
управление и на местната организация, е
съвършено необходимо на
новопроектираното управление във
ведомството на главнокомандващия да се
придаде същественото условие за единство
на действията, без което е немислимо
никакво сериозно дело и при чието
отсъствие е по-добре то да не се
предприема. Затова, ако се счете за
действително неизбежно при
главнокомандващия да има дипломатическа
канцелария, отделена от останалите
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граждански дела, не влизаща в състава на
общата гражданска канцелария, то в крайна
сметка е съвършено необходимо да се
ограничи строго и безусловно нейната
дейност изключително само до чисто
дипломатическите сношения с признатите
от Русия правителства и техните
дипломатически агенти. Всичките без
изключение друг вид граждански и
политически дела, не влизащи в този ред на
сношения, трябва да бъдат напълно и
безусловно предадени в канцеларията за
гражданските дела, която в необходимите
случаи ще влиза за тях в преписка и
съглашение с щаба, приемайки заповедите
непосредствено от самия главнокомандващ.
Иначе в сношенията с местните жители и
местните граждански власти може лесно да
се въдвори вредно двувластие. Също така
може често да се срещне затруднение и за
самия щаб и военното управление: към кого
да се обръщат за съдействие по различните
видове дела и въпроси - към
дипломатическата ли канцелария, или към
лицето, състоящо по гражданските дела при
главнокомандващия; а всяко подобно
затруднение ще породи само безредие или
забавяне в изпълнението на законните и
неотложни искания.
Ръководейки се от гореизложените
съображения и с предположението, че
съществуването на отделна дипломатическа
канцелария би могло де се сметне за
съвършено неизбежно, проектираното
учреждение при главнокомандващия на
армията би могло да бъде устроено на
следните основания:
1. При главнокомандващия на
Действуващата армия има лице,
ръководещо гражданските дела.
Ръководителят по гражданските дела при
главнокомандващия на армията се счита,
според заеманото от него място, за найстарши от гражданските чинове в армията.
2. Ръководителят по гражданските дела при
главнокомандващия на армията управлява
канцеларията за гражданските дела. Към
него се полага помощник и няколко лица за
специални поръчения. Към Канцеларията
за гражданските дела има няколко
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деловодители и техни помощници.
Броят на лицата за специални поръчения
при ръководителя по гражданските дела, а
също и броят на необходимите в
канцеларията деловодители и техните
помощници, се определя и утвърждава от
главнокомандващия на армията, на основа
на опита; той се допълва постепенно според
действителната необходимост от
чиновници.
3. Ръководителят по гражданските дела при
главнокомандващия на армията се
назначава със специална височайша
заповед. Неговият помощник се назначава
чрез утвърждаване от главнокомандващия,
по предложение на ръководителя по
гражданските дела. Чиновниците за
специални поръчения и чиновниците,
влизащи в състава на канцеларията за
гражданските дела, се определят, уволняват
и преместват от място на място по
разпореждане на ръководителя по
гражданските дела при
главнокомандващия.
4. Ръководителят по гражданските дела при
главнокомандващия на армията приема
заповеди по поверената му част
изключително и непосредствено само от
главнокомандващия на армията. За найважните, подлежащи на неговото
ръководство дела, ръководителят по
гражданските дела докладва на
главнокомандващия на армията на основа
на специална инструкция. По същия начин
от него се представят за утвърждаване на
главнокомандващия на армията проектите
за местното устройство и необходимите
преобразования в края.
5. В канцеларията за граждански дела се
съсредоточават без изключение
гражданските и политическите дела по
устройството и управлението на
Заддунавския край според степента на
очистването му от турците. Затова
дипломатическата канцелария се
ограничава изключително само със
сношения с подлежащите правителства и с
техните дипломатически агенти. Впрочем,
от главнокомандващият на армията зависи,

ще бъде ли видяна необходимост да се
изземат от ведомството на
дипломатическата канцелария някои дела и
сношения и те да бъдат предадени в
канцеларията за гражданските дела.
6. На ръководителя по гражданските дела
при главнокомандващия на армията, под
върховното ръководство на
главнокомандващия се възлагат главно: а)
събиране на нужните статистически и
исторически материали, длъжни да служат
като ръководство при съставяне на
проектите за необходимите в края
преобразувания, насочени за нравственото
и материалното подобряване на бита на
населението; б) съставяне на самите
проекти за положенията по този предмет; в)
постепенно въвеждане в действие на новото
местно гражданско управление и на
утвърдените от главнокомандващия
проекти за преобразованията в разните
части на Заддунавския край, според
степента на очистването им от турското
владичество; г) наблюдаване за възможно
правилното протичане на дейността на
гражданската местна администрация в тила
на армията и дейно съдействие на военното
началство при охраната на местното
население от всякакъв вид притеснения; д)
намиране от числото на местните жители, с
помощта на сведения, доставяни и от
разните военни началници, на напълно
благонадеждни лица, които по своето
влияние, опитност в условията на местния
живот и преданост на руското правителство,
могат да бъдат използвани полезно в делото
по устройването на местното управление; е)
следене за ползите на Православната църква
и за охрана на народните училища и
вземане на необходимите мерки за
материалното осигуряване на Църквата и
училищата и към дейното ускоряване на
тяхното преуспяване; ж) закриляне на
свободата на вярата на иноверците, в това
число на мюсюлманите, от проявите на
местен фанатизъм; з) постепенно, според
възможностите, въвеждане на подобрен ред
на разпределянето и вземането на данъците
и налозите; и) дейно съдействие на
военното началство за образуване на
български дружини и въобще на местна
военна сила, на която да може да бъде
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възложена охраната на областта, след
оттеглянето на руските войски; й)
посредничество между разните славянски
комитети, както в Русия, така и извън нея
- и местните нужди и потребности на
жителите на Заддунавския край.

Умереността тя разбира като наша слабост
или неспособност; а безкористността - като
спотаени наши далечни цели. Оттук идва
неуспехът на нашите преговори в миналото,
и възможността за подобен неуспех и в
бъдеще.

7. Руските консули и консулските агенти в
тези части на Заддунавския край, които
бъдат завзети с руското оръжие, постъпват
под пълното ръководство на канцеларията
по граждански дела и могат с разрешение
на главнокомандващия на армията, с
присвояването им, ако е нужно на друго
название, да бъдат насочвани към
ръководене на необходимите дела по
местното гражданско управление.

Когато ние не искахме да започнем войната,
Европа веднага помисли, че ние съвсем не
сме способни на такава и англо-турските
политици почнаха с такава дързост да
устройват le pont d›or (златен мост) към
Русия, че ние волю-неволю бяхме
принудени да се хванем за оръжието.

8. Към канцеларията за граждански дела,
ако е нужно, с утвърждаване от
главнокомандващия на армията към
Сръбското правителство се назначава
специален комисар, независимо от
белградския генерален консул, с цел
облекчаване и регулиране на връзките със
Сръбското княжество на разните славянски
комитети и за други поръчения от всякакъв
вид, които могат да се срещнат. Впрочем,
след утвърждаване от главнокомандващия
на армията, сношенията по всички тези
предмети с канцеларията за граждански
дела и изпълнението на нейните искания
могат временно да бъдат възлагани и на
генералния консул на Русия в Белград.
9. С разпореждане на главнокомандващия
на армията към канцеларията за
граждански дела - за специални поръчения
при нейния ръководител и за нуждите на
местното гражданско управление, могат да
бъдат командировани военни чинове от
всички части на войската, и по същия начин
- след свързване с останалите граждански
ведомства в Империята, също и чиновници
от тях.
Докладна записка на княз Владимир
Александрович Черкаски, представена на
военния министър в гр. Плоещ (втората
половина на май 1877 г.)
Европа не разбира и никога няма да разбере
нашата умереност и нашата безкористност.
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Сега войната се започна. И ако на
противниците отново бъде даден макар и
най-малък повод да мислят, че ние мечтаем
само за това, как най-бързо да се отървем от
нея, нашите истински намерения отново ще
бъдат разбрани превратно и нас отново ни
чака неуспех. Или на Европа отново ще й
мине мисълта, че ние търсим мир a tout prix
(на всяка цена), или тя ще почне да
подозира, че ние нарочно не искаме да
решаваме източния въпрос, щото
впоследствие, при удобен момент да
завладеем всичко. От тези фалшиви
предположения ще възникнат крайно
неизгодни за нас предложения, които ще
затегнат сключването на почетен мир;
забавянето на акта за мир може
действително да ни създаде грамадни
затруднения и да изиска вече такива
жертви, които ще се отразят дълбоко върху
целия организъм на държавата.
Европа ще почне да ни разбира само тогава,
когато във всяка наша дума, във всяка
стъпка, ще вижда непоколебима твърдост и
решимост, ясно и разумно поставена цел,
съответствуваща на нашите собствени
интереси, и справедливо, напълно
безпристрастно отношение към
общоевропейските интереси.
Особено е важно това в отношенията с
практичната Англия. Трябва смелостта,
силата и настойчивостта на нашите
убеждения да й правят точно такова
впечатление, каквото правят на нас речите
на Биконсфилд. Иначе, партията (играта) е
неравна, а борбата загубена.

ИСТОРИЯ
Първият и най-важен интерес на Русия и
цяла Европа е да бъде решен източният
въпрос.
Ако ние запазим мнението, че той още не е
узрял, и че можем да го замажем, ние няма
да срещнем съчувствие у никого, няма да си
намерим съюзници; напротив - всичко и
всички ще бъдат против нас.
Предполага се, че при решаването на
източния въпрос нашите интереси ще се
сблъскат с европейските главно в три
пункта: за Цариград, за проливите и за
съдбата на балканските християни. Трябва
решението на тези частни въпроси да бъде
максимално съгласувано с общото,
окончателно решение на целия въпрос.

може да има за нас и Европа неизгодни и
бедствени обрати.
Против посоченото решение обикновено
възразяват, че свободният град безусловно
ще се подчини на английското влияние, че
той ще стане свърталище за всички
революционери, като световна
интернационалка; накрая, че
ограничаването на цариградската
територия ще предяви големи практически
трудности.

Но английското влияние напълно
достатъчно ще се уравновесява от
влиянието на останалите търговски нации,
особено от гърците, италианците,
французите и англичаните. За
революционерите пък, и за
интернационалката, там няма удобна
І. Цариград не ни е необходим. Той може да почва. Цариград е твърде отдалечен от
ни служи като стратегическа цел за
всички интелигентни работници и от
действие (ако няма друго средство, което да фабричните места на Европа, че да
принуди противника на мир); преследвайки привлече към себе си агитаторите.Това е
тази цел ние можем да го овладеем; но
търговски град, град на спекулата, и не е
думите на Царя вече гарантираха на
промишлен. За кръга на агитаторите тук е
Европа, че ние за нищо няма да останем в
съвършена пустиня: няма нито заводски,
него.
фабрични работници, жадуващи за борба с
капитала, нито националности, на които
Както изглежда, ние не трябва да
може да се връчи знамето на бунта. При
протестираме, ако по причини, съвпадащи с това класата на търговците е най-добрата
тази гаранция, Цариград временно бъде
полиция; те са непримирим враг на всичко,
завзет от флотите на чуждестранните
което нарушава спокойствието и ще
държави, стига той да не бъде завзет от
съумеят да не допуснат революция.
флота само на една коя и да е държава.
Работата може да се усложни, ако освен
Що се отнася до ограничаването на
турците ние срещнем там сухопътни войски цариградската територия, то за това
на която и да е държава. В такъв случай
спомага както самата природа, така и
всички дадени от нас гаранции трябва да
историческите предания. За азиатската част
изгубят всякаква сила.
няма какво да се говори, нека Скутари
остане на турците. В Европа, пък, за
Считайки, обаче, че работата ще мине без
граница може да служи или днешният край
тези усложнения, пита се: да оставим ли
на околията Неваи-Хербаа, почти съвпадащ
Цариград на турците, или той да бъде
със съществуващата през средните векове
свободен град?
Анастасиева стена (на Черно море - западно
от Деркос, на Мраморно - Силиврия;
В интерес на Русия и на цяла Европа е поиздигната против българите при император
изгодно Цариград да бъде свободен град.
Анастасий І в 512 г.), или линията от КючукЧекмедже към Чифликану (?), където
Подобно решение завинаги приключва
турците сега мислят да издигнат
източния въпрос, докато при турската власт непрекъсната укрепена позиция. В първия
източната хроническа болест все още ще
случай площта на цариградската територия
продължава и при известни обстоятелства
ще бъде около 2100 квадр. километра с
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население около 600 хил. жители, при което
в нея ще влязат островите българска земя
около Деркос и Чаталджа. Във втория
случай площта ще се ограничи на около 700
кв. километра с население 570 000 души, и
българско население ще се среща почти
само в самия град.
В двата случая цялата цариградска
територия (с условното изключване на
нейния североизточен ъгъл между Буюкдере на Босфора и Килия на Черно море,
чиято съдба зависи от решаването на
въпроса за проходите) трябва да се подчини
на муниципалната (общинската) власт, в
чийто състав следва да се включат освен
местни, също и международни
представители за закрила на
международните интереси. След това
всички военни учреждения и заведения в
Цариград трябва да бъдат закрити;
държавните здания, с изключение на
безусловно необходимите за общината,
могат да бъдат продадени за сметка на
контрибуциите или дълговете на Портата, а
частните владения (в това число и някои
дворци според избора на султана) да се
запазят напълно за сегашните им
собственици.
ІІ. Проливите. Преди всичко Англия би
следвало да бъде поканена за категорично и
фактическо обяснение: в какво именно тя
вижда връзката на своите интереси с
Босфора и Дарданелите, от какво именно се
бои, с какви доводи може да подкрепи
заявлението, че тези проходи заплашват
нейния път към Индия?
Нека искрено си каже мнението: може би
тогава, ако нямаме никакви фактически
опасения, ние също ще съумеем да й дадем
такава фактическа гаранция.
Но едва ли в самата Англия има поне един
здравомислещ човек, който сериозно и
чистосърдечно да вярва на всички издигани
от английската дипломация опасения.
Търговските интереси на Англия в Черно
море не надминават интересите на другите
европейски държави. Пътят, пък, през Суец
към Индия, лежи напълно встрани от
Дарданелите и Босфора. Очевидно, че под
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издиганите опасения на Англия, в
действителност се крие само един смъртен
страх: Русия да не направи така, че чрез
завладяване на проливите да стане
съвършено неуязвима за английското
оръжие и изплъзвайки се изпод неговата
заплаха, да се добере безнаказано до Индия
в Средна Азия.
В това е цялата същност на въпроса и
именно по отношение на нея ние сме
длъжни да бъдем твърди. За облекчаване на
работата ние можем да предложим на
Англия каквито иска гаранции: ако иска можем да и позволим да завземе Суец, да
завземе Афганистан и всичките Приморски
възвишения, обещавайки, че от своя страна
10-20-30 години няма да направим в Азия и
крачка напред; но затова спрямо проливите
трябва да стоим на възможно найблагоприятните за нас решения.
Тук има три изхода.
Първият е - устието на Босфора да бъде в
наша власт, а изходът от Дарданелите да
бъде свободен за всички.
Вторият - устието на Босфора да бъде в
наша власт, а входът в Дарданелите да се
даде на англичаните или да бъде зает от
чуждестранен гарнизон.
Третият - двата пролива да бъдат напълно
свободни и на тях да няма никакви
укрепления, щото проходите да бъдат
винаги и еднакво отворени както за
търговските, така и за военните съдове.
Тъй като Босфорът представлява входновътрешна, а Дарданелите изходно-външна
врата на нашите владения, то очевидно
първият изход е най-изгоден за нас. Той ни
прави неуязвими при отбрана и запазва в
същото време за нас свобода за настъпление.
Владеейки устието на Босфора (а за това е
достатъчно да имаме макар и неголям негов
ъгъл на европейския бряг), ние ще сме
спокойни за целия юг на Русия и няма да
бъдем принудени да се охарчваме за
развитието на грамаден военен флот, тъй
като няколко големи оръдия на твърдата
земя, подсилвани в случай на война с
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торпедни заграждения, могат да
противостоят на какъвто и да е флот. А тъй
като целият север на Русия през поголямата част на годината е самоосигурен, а
от към сухопътната страна към западната
граница, разполагайки със 100-милионно
население ние можем винаги да бъдем
достатъчно силни, то подобно решение на
въпроса действително ще бъде най-велико
благодеяние за Русия, ще отстрани много
войни и на веки ще заздрави нейната съдба.
Вторият изход е по-малко изгоден, но също
е много добър. Той ни лишава от свободата
за настъпление, но все пак запазва за нас
неоценимото преимущество на осигурената
отбрана. Напразно е да се мисли, че
отдавайки на англичаните или въобще на
чуждестранните държави Дарданелите, ние
ще си нанесем голяма вреда. Във всеки
случай в мирно време нашата търговия ще
бъде свободна. Във военно, пък, забраната
за нашия флот да излиза в Средиземно море
ще бъде само фиктивна. И без
дарданелските укрепления ние все едно не
сме в състояние да се решим на открита
борба с английския флот. Сухопътните
оръдия тук нищо няма да добавят на
англичаните и ние така по-смело можем да
отидем на подобна постъпка, която е
безвредна за нас и по-скоро е способна да
въоръжи цяла останала Европа против
Англия.
Най-сетне за третия изход може да се каже,
че той нищо няма да ни донесе; в него даже
има повече неудобства за нас, отколкото
изгоди. Разбира се свободата на проходите
ще се съгласува с общоевропейските
направления. Прогресивните хора гледат на
всяко ограничаване на мореплаването, като
на принцип, комуто е съдено неизбежно да
отпадне. Но това е справедливо само от
фискална гледна точка; търговията
действително трябва да бъде свободна от
данъци за преминаване. По отношение на
отбраната на държавата, работата изглежда
съвсем другояче. Каква ни е ползата, че
проливите ще станат отворени за всички.
Ако ние можем да разчитаме, че някога ще
развием своя военен флот до висотата на
английския и френския, тогава правото,
спечелено от сегашната война, разбира се

би имало за нас своята цена. Но подобни
сметки са химера. В действителност ние
тържествено и пред очите на всички ще
прекараме от Средиземно в Черно море
дребничка ескадра от 5-6 съда, но за това
след тяхната опашка ще отворим път за
десетки от най-силните неприятелски
съдове.
Подобно решение ще доведе Русия до
грамадно съсипване на развитието на
нейните морски сили, а в случай на война
отново ще подложи целия юг на бедствие и
вълнение.
Нима за нас е изгодно, през есента, когато
всички наши пристанища са препълнени с
хляб, ленено семе и проч. продукти, когато
в тях се товарят маса съдове, изведнъж да
дойде неприятел и наведнъж да унищожи
труда и богатството на цялото наше южно
население? Нима за нас е изгодно, пред
неприятелската морска сила винаги да е
отворена възможността да извърши десант
на нашите черноморски брегове, да
подстрекава татарите и планинците, да им
прекарва оръжие и водачи-фанатици и да
поставя все още на карта нашата власт в
Крим и Кавказ?
Нека по-добре проливите останат за
турците. До тях ние можем още да се
доберем, докато срещу Европа ще бъдем
съвсем безсилни. Снемем ли веднъж
бариерата, ние вече с нищо няма да можем
да изпъдим английския флот от Черно
море. Той ще бъде тук вечно, по
адмиралтейско разписание, ще заеме поизвестните спирки (във Варна, Синоп,
Трапезунд, Батуми, възможно също в
Севастопол), всяка наша крачка ще бъде
контролирана от тях, от всяка дреболия
може да възникне дръзка нота, и ще ни се
наложи или да отстъпим във всичко на
Англия, или да живеем във вечен страх от
война с нея.
Сега ние успяхме да оградим своите
пристанища с торпеда. Но в бъдеще, пред
вид постоянно циркулиращите
неприятелски съдове, това ще се окаже
затруднено. Нас могат да ни атакуват
съвсем внезапно и в коя и да е минута да
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променят всичко. По такъв начин третата
комбинация се оказва не само нежелателна,
но с положителност и вредна. Трябва
решително да бъдем за първите две. Ако и
те се окажат недостижими и се наложи да
запазим проливите за турците, трябва да се
опитаме, не може ли да базираме отбраната
на Босфора на основа на смесен рускотурски гарнизон. Това би установило вечен
мир между нас и турците и би било само
повторение, но в по-сериозна и
ненарушима форма на УнкярИскелесийския договор (1833 г.) (по който
Турция трябвало да държи Дарданелите

отворени за приятелите и да затваря
проливите за враговете).
ІІІ. Съдбата на Балканските християни.
Със споразумението с Австрия вече е
набелязана съдбата на западните области на
Турция. На нас не ни е необходимо да
отстъпваме от това споразумение. Нека
Австрия да вземе за себе си Босна и
Херцеговина; само Сърбия и Черногорието
да получат уговорените за тях територии.
За Албания също няма какво особено да се
грижим: каквото предложи Европа, това и
ще приемем. Но след това, съдбата на

Карта на България, съставена според вижданията на княз Владимир Черкаски относно нейните граници.
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останалата част на Балканския полуостров,
включваща България и участъците от
гръцките земи, изисква най-сериозно
внимание. Трябва да се има предвид, че ако
ние не бъдем в състояние да направим тук
нещо по-радикално, то, в крайна сметка, не
трябва да допускаме нищо, което би могло
да ни навреди.

и по произход най-подходящ за руския. Той
е издигнат с нашата култура, отглежда се с
нашето духовно образование, от нас черпи
и почти на нашия език преподава всички
елементарни начала на науката. Това е
наше дете, което никога няма да тръгне
против нас, на което е съдено да се развива
не другояче, а в тесен съюз с нас.

Почвата за решаване на съдбата на българогръцките християни е твърде неустойчива.
На пръв поглед изглежда, че за нейна опора
могат да служат достатъчно
многочислените статистически и
етнографски материали, но в
действителност цялата представена от тях
маса от цифри и данни е до такава степен
противоречива, че и на най-авторитетният
източник не трябва да се дава пълно
доверие. Достатъчно е да се спомене, че
според разните европейски изследвания
числеността на българите в Европейска
Турция се определя в границите от 2 до 7
милиона (!), а на гърците от 900 хил. до 2 940
хил.! При това в същата пропорция се
изопачават и съотношенията между тези
националности. (Всичко зависи от това, на
кого симпатизира авторът; така например
услужливият грък, пуснал неотдавна в
Лондон „An Ethnologikal map of Eurоpean
Turkey and Grecce”, стига до този извод, че
гърците в Европейска Турция са 2 940 хил., а
българите само 2 650 хил.)

Гърците са противоположност на
българите, отдавна изгубили доверие във
всичко, обръщащи религията в поминък, в
интрига, изпитващи към нас тайна
ненавист и ежеминутно са готови открито
да се обърнат в най-зли наши врагове, само
за да заслужат пред Европа допълнителна
изгода за себе си. По хитрост, интрига,
умение да мамят Европа и скриват своите
дела, те за нас са по-лоши и по-опасни и от
поляците.

Игнорирайки цифрите, следва преди
всичко да се реши: остават ли българите и
гърците под властта на турците, или ще
бъдат свободни; - ще бъдат ли всичките те
подведени под един режим, или ще се
раздели източната половина на Балканския
полуостров на части с различна степен на
автономия и с различни отношения към
сегашното или бъдещото правителство?
Независимостта на християните ще реши
източния въпрос; следователно, ние
всячески трябва да се стараем да ги
освободим от турците. Но има голяма
разлика, ще дадем ли при това превес на
българите, или ще се съгласим да отстъпим
всички преимущества на гърците.
Българите са народ и по религия, и по език,

Българите гледат на нас, като на бащи просветители и спасители, гърците - като на
угнетители и азиатски варвари. В
политическите си стремежи те се считат за
единствени и законни наследници на
всичкото имущество на турците на
Балканския полуостров, и са готови да
изкоренят всичко, което застане на пътя им.
Този основен факт трябва да ръководи
всички наши решения. Дали ще става дума
за пълната независимост на балканските
области, или само за тяхната отделна
автономия, ние не трябва да изпускаме
предвид, че всичко, което се ореже от
България, още веднага или след известно
време, ще се падне на гърците.
Споразумението за българските вилаети,
което беше постигнато на Цариградската
конференция, противоречеше много на
този принцип. Може да сме доволни, че то
не се състоя, и по-добре да искаме много помалко, отколкото отрано да онеправдаваме
българите и в същото време да си създаваме
опасен, непримирим противник, сега вече
натрапващ се за ролята да служи като
крепост на цяла южна Европа против
руското варварство.
Тъй като резултатите от войната далеч още
не са известни, то и за участта на
балканските християни следва да се
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допуснат няколко предположения.
Поставяйки най-високо, че за нас от всичко
е най-изгодно да постигнем пълната им
независимост, да допуснем, че Европа няма
да постави особени затруднения за тази
сделка.
В този случай ще ни се наложи да потърсим
за нея практическа формула, чиито главни
основи, изглежда, биха могли да бъдат
следните:
1) По-голямата част от източната половина
на Балканския полуостров трябва да
образува Българско Княжество. Земите, не
влизащи в това княжество, трябва да се
присъединят към Гръцкото кралство.
2) Границата на България трябва да върви:
на запад - по вече височайше одобрената
линия; на юг - от планината Пинда по река
Бистрица (Индже-Карасу) до Солунския
залив; през този залив и Солунския
полуостров до Егейско море (при което г.
Солун и ез. Бешик преминават към
България), по-нататък по морския бряг до
устието на р. Марица, нагоре по тази река
до вливането на р. Ергене, по Ергене и
нейния приток Чорлу-дере до хребета на
Странджа, и накрая по водораздела на този
хребет до Атанасиевата стена, или до
Цариградската територия; на изток - по
брега на Черно море; на север - по Дунав.
При подобно очертаване на границата,
твърде близо съвпадаща с историческите,
етнографските и религиозните предели на
двете съперничещи си националности, се
има предвид главно: да се осигурят
необходимите икономически условия за
самобитното съществуване на Българското
Княжество; да се сложи отрано предел на
развитието на опасните гръцки претенции
и да се разграничат тези две националности
по възможност така, че по-малко да си
пречат една на друга. България в този
случай ще представлява една компактна
цялост, имаща свободен, широк достъп до
Черно и Егейско море, но не допираща се
до Мраморно море; Гърция, свръх
прибавката на Епир и Тесалия, ще получи
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целите Архипелагски острови, ще получи
два главни полуострова (Солунския и
Галиполския) и ще се допира до Егейско и
Мраморно море, но няма да се допира до
Черно, където трябва да бъде запазено
преимуществено нашето, или въобще
славянското влияние.
Площта на княжеството ще бъде равна
приблизително на 4,500 - 4,600 квадр. мили.
Населението ще бъде около 5-5,5 милиона, в
това число до 4-4,5 мил. българи с част
власи, сто хиляди гърци, 50 хиляди евреи, а
останалите - турци, татари, цигани, черкези
и разни други племена.
В числото на българите се включват
няколкото десетки, а може и стотици
хиляди помаци (българи-мюсюлмани); но
те далеч не са фанатици (в това отношение
те рязко се отличават от сръбските
мюсюлмани в Босна), и съхраняват както
езика, така и българските обичаи. От
мюсюлманите опасни са само турците и
черкезите, но те не са много: едва ли повече
от половин милион. Що се отнася до
татарите, то те винаги са живели в мир и
съгласие с българите, а татарските гиреи
даже са покровителствували българите и са
били постоянни техни защитници пред
турците.
При тези етнографски условия вътрешното
развитие и благоустрояване на княжеството
няма да срещне никакви сериозни
затруднения.
3) Българското Княжество трябва да се счита
за съвършено отделно от Русия, но
първоначално трябва да се намира под
нейния протекторат. Неговия
самостоятелен живот трябва да бъде
подготвен със статут, какъвто е бил създаден
през 1829-35 г. от граф Киселов за
румънските княжества.
4) Изборът на княза (с участието или без
участието на Европа) преди всичко трябва
да отговаря на най-главното условие: да
бъде в една вяра с българския народ. За
народ, намиращ се все още на низка степен
на културата, вярата е всичко. Всички опити
да се създаде от България здрав, сигурен
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организъм, ще се превърнат в нищо, ако
ръководителят е разединен по вяра с
народа.
5) Столица на княжеството трябва да бъде
Пловдив (Филипопол) като средищен пункт
за цялата територия, като главен разсадник
на българската интелигенция, като град,
свързан със света вече чрез железен път, и
накрая, като пункт, удобен за
противодействие на съседното гръцко
влияние, което ще се стреми към
завладяване на българската страна. Така би
могло да се работи по-леко и по-успешно,
отколкото, ако столицата на новото
княжество би била преместена повече на
север (напр. в Търново), или на северозапад
(напр. В София).
Ако осъществяването на Българското
Княжество на базата на тези основи срещне
непреодолими препятствия, тогава ще се
наложи да се обърнем към другата
комбинация, допускаща за християните
вече много по-тесни предели на автономия.
Тук преди всичко могат да изплуват
цариградските условия (Солсбъри), даващи
на България почти същите граници в
северната част, но съвършено променящи
южните й предели, и изискващи свръх това
разделяне на България на два вилаета, с
центрове в Търново и София. Според тези
условия България никъде не се допира до
Егейско море; цялото крайбрежие на това
море, както и на Мраморно, остават за
турците, т. е. на гърците. Също така към тях
напълно преминават санджаците Родосто,
Галиполи и Одрин. Всичките южни и
югоизточни епархии с масата от българския
народ остават за гърците. България се
обрича на живот без свободни пристанища
(понеже от което и да е, дадено й в Черно
море, трябва все пак да се преминава през
Босфора и Дарданелите), без търговско
развитие; отрано се поставя в положението
на икономически роб на Гърция.
Можем ли ние да се съгласим на това; ще ни
благословят ли българите и ще
удовлетворим ли ние поне гърците?
Доволни няма да има, а българите ще ги

погубим. Очевидно трябва да се търси друга
комбинация.
Най-добре е в този случай да се стои на
принципа, щото подобряването на участта
на Балканските християни да се прилага
към тях без разлика в националностите, без
нови изкуствени административни или
териториални деления. Това е европейски
принцип. Европа не може да го отхвърли.
След това, придържайки се към този
принцип, ние можем да искаме въвеждането
на вече изпробваните от Европа начала:
изборно управление за каазите, местен
контрол в по-големите административни
единици, изравняване и ограничаване на
данъците, правилна система за събирането
им, охрана на вътрешната безопасност от
местната полиция, - и трябва да прибавим
към тези изисквания още: правилното
прилагане на също европейския принцип реална свобода на изповеданията, опираща
се на безпристрастна и правилна
административно-църковна организация.
Прилагането на тези начала, особено на
последното, ще облекчи съдбата на
България много повече, отколкото всякакво
преправяне на нейните граници и
назначаване на някакви идеални генералгубернатори за нейните вилаети. Важно е
това, че с осъществяване на последното
условие, всичките български епархии
веднага ще се освободят от гърците, че ще
се очертае напълно границата на
българските земи, която след това вече няма
да успеят да изтрият нито турците, нито
гърците, нито англичаните.
Щом бъде постигнато главното, ще остане
вече второстепенния разговор за черкезите
и турските войски и гарнизони.
Черкезите действително са грабители, това
е бич за страната. Възгордялата се Порта ги
отстояваше пред Европа. Но трябва да се
мисли, че принудена да се смири, тя няма
да противостои на тяхното преселване в
Азия, особено, ако макар и част от
разходите за това преселване бъде
възмездена от България, които ще се
възвърнат от собствеността на цялата земя и
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на постройките на заминаващите
преселници.
Относно съкращаването на турските войски
и гарнизони трябва пак да бъдем
внимателни, в смисъл, тази мярка да не се
предложи изключително само за някоя една
единствена област, например,
Крайдунавска България, а да бъде обща.
Условията на Одринския мир, отстранили
турските сили от Молдавия и Валахия, бяха
напълно целесъобразни затова, защото по
отношение на румънската територия те се
явяваха като обща мярка, обхващаща
цялата румънска земя. Но какво значение
би имало опразването на турските
гарнизони в българската земя от едната
страна на Балкана, и запазването им в
същата българска земя от другата страна на
хребета? Това би могло да доведе само до
твърде вредното укрепване на
недоразумението за ограничаване на
българската страна само в ивицата от Дунав
до Балкана. И ако непросветеното в
славянските въпроси министерство на
Биконсфилд има извинение да се появява
пред Европа с подобно предложение, то
най-малката партиципация (временно
присъединяване) към него на нашето
министерство би имала съвършено
компрометиращо значение.
Собствено за населението са опасни
заптиите (жандармите) - грабителите, а не
низамите (редовната постоянна войска).
Ако първите бъдат заменени с местна
постоянна полиция, то към присъствието на
вторите можем да се отнасяме
снизходително и по-скоро трябва да се иска
унищожаването на турските крепости и
укрепления на европейската територия,
отколкото извеждането на турските войски.
Премахването на крепостите е важно затова,
защото те служат за опора на турската
върховна власт; защото разчитайки на тях,
Турция безцеремонно потъпква всички
обвързващи я договори, не зачита найтържествените свои обещания, знаейки
колко е трудно на противника да я изкара
от всички укрепени пунктове.
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Премахването на крепостите е важно и от
икономическа страна. Те се строят и
въоръжават за сметка на населението.
Строят се чрез натурална повинност и
преди всичко служат да разорят напълно
околното население. Оръдията на Круп
поглъщат значителна част от бюджета.
Заслужава си да се настоява за
освобождаването на страната от крепостите,
гарнизоните са по-малко вредни,
незащитени със стени, те могат да бъдат
сметени за минута.
Нашата окупация. Дали ние ще се
ограничим само със споменатите частични
реформи, или ще постигнем съгласието на
държавите за пълна автономия на
балканските християни, във всички случаи
ще се появи въпросът: как практически ще
преминем към новия ред?
На това може да има само един отговор: посредством завземането на страната от
нашите войски. На Цариградската
конференция още можеше да се спори: да
се пускат ли или да не се пускат нашите
войски в България. Но когато 300-хилядната
руска армия премине Дунав, няма сила,
която би могла да я спре. Не е мислима
никаква дипломатическа пречка; иначе ще
потръпне цяла Русия.
Следователно преговорите могат да вървят
не за това, ще заемем ли или няма да заемем
страната, а ще останем ли в нея и при какви
условия?
Ние, разбира се, можем да дадем
тържествено обещание, че не желаейки да
оставим България за себе си, ще побързаме
възможно най-скоро да я опразним. Но
точно така ние също сме длъжни да заявим,
че няма да я оставим безпомощна през
времето, необходимо за въвеждане на
реформите.
Тъй като реорганизацията на страната
съгласно местните и етнографските условия
в различните й части ще бъде свързана с
различни трудности, то в някои нейни
окръзи нашето настаняване ще бъде послабо и по-кратковременно, а в други - по-
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силно и по-продължително.
Ако в тази дейност пожелаят да ни
помогнат други държави, ние можем да се
отнесем към подобно предложение само с
пълно съчувствие. Съгласно желанието на
Австрия, тя може да завземе Босна и
Херцеговина. На Италия можем да
предоставим заемането на Албания, а ако
пожелае, то и на Епир и на Тесалия, ако те
не минат към Гърция. Ние нямаме никаква
нужда да поемаме цялото бреме върху себе
си. Обаче желателно е, щото в България да
се разпореждаме сами, а в Цариград всички,
или никой.
Според относителната трудност на
преустройването на страната, зависеща
главно от една или друга пропорция на
турците към масата на населението,
България има следните особености.
а) В Крайдунавска България, съответстваща
на вилаета Туна, заключена между Дунав,
Черно море, Балкана, Витоша и сръбската
граница (с включване на градовете София и
Ниш), турското население е сгрупирано
основно в източната част (Дели-Ормана и
южна Добруджа), където то даже е
достигнало положителен превес над
християните. В средната част процентът не
само на турците, но въобще на
мюсюлманите, значително отстъпва на
християните, а в западната част той е съвсем
малък и турци се срешат само в градовете.
При крайна икономия във войската и при
условие, че някои турски крепости ще бъдат
взривени веднага, за охраняване на
източната част е необходимо (в Русе,
Шумен, Варна) не по-малко от една дивизия
пехота и два казашки полка, за охраняване
на средната (Търново, Враца) полк пехота,
полк казаци, и за западната (София, Ниш,
Видин) също полк пехота и полк казаци.
б) В Загорето или Задбалканска България,
съответстваща на вилаета Едрене
(българския Одрин или гръцкия
Адрианопол), мюсюлманите отстъпват
значително на християните, при което
турците, освен в градовете, се срещат само
на неголеми участъци, никъде не

представляващи непрекъсната маса (покрупните им участъци лежат само към
страната на Карнобат и Родопите). За
завземане на тази част, особено като се има
предвид удобството в съобщенията
(железния път Цариград-Одрин-Пловдив с
отклонение към Ямбол) и околовръстието
на страната, могат да бъдат достатъчни една
бригада пехота и два казашки полка.
Накрая
в) В Долна България (или Македонска),
съответстваща на вилаета Солун, поголямата част на Битолския (или
Манастирския) вилает и част от Скопския
(или Ускюбския) мюсюлманите също
значително отстъпват на християните, а
турците са съвсем малко и те са се
притиснали на неголеми участъци само към
р. Бистрица (под Касторийското и
Островското езеро) към Солунският провлак
и към средната част на Родопите. Долна
България е по-обширна от Загорето; но тъй
като нейното мюсюлманско население в
значителна степен се състои от българи с
частици албанци, сърби и прочие, то за
завземането й може да бъде достатъчна една
пехотна бригада с три полка казаци, чиято
служба отчасти ще се облекчи от СолунскоМитровишкият железен път.
По такъв начин след сключване на мира за
охраната на самата България ще ни е
необходимо да задържим на място военен
корпус с не повече от 2 1/2 пех. дивизии и 9
казашки полка със съответната артилерия.
Пребиваването на нашите войски в Долна
България, в по-голямата част на
Задбалканската (освен Сливенския санджак)
и в западната половина на Крайдунавската,
при благоприятни условия може да се
ограничи само до няколко месеца.
Пребиваването пък в източната част на
Крайдунавска България и в Сливенския
санджак, т. е. сред основната маса на
мюсюлманско-българското население, може
да се проточи на няколко години, и в
интерес на самото дело, относно срока на
очистването на тези части не трябва да
вземаме никакви положителни задължения.
Издръжката на нашите войски в България
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трябва да се покрива с доходи от нея, но тъй
като страната не може да задоволи всички
войскови потребности, то е много важно да
се установи сигурна и евтина връзка на
окупационния корпус с Русия.
Пътят през Румъния е обиколен, скъп, и от
Дунав към Задбалкана неудобен. Имайки
предвид, че главната и най-продължителна
окупация ще се наложи да бъде в района
Варна-Шумен-Ямбол-Бургас, даващ
възможност да се действа свободно и по
северната и по южната страна на Балкана,
- най-изгодно се оказва осигуряването на
съществованието на нашите окупационни
войски чрез организирането на директни

морски доставки от нашите пристанища
към Варна и Бургас. По такъв начин
посочения район ще се превърне в база за
целия окупационен корпус и ще стане
заедно с това залог, че всички условия,
договорени от нас за България, няма да
бъдат нарушени, и че новият живот,
отворен от нас за нея, няма да изгасне под
усилията на нейните врагове и неприятели.
Желателно е нашите връзки с Варна и
Бургас, предизвикани от окупацията, да се
превърнат в постоянни и да осигурят
завинаги тези пристанища за Русия. На
северния и източния бряг на Черно море за
Русия има подслони - на западния няма
нито една опорна точка. Ако ние мечтаем за
развитие на търговията ни, то преди всичко
трябва да й дадем удобни пристанища, и в
това отношение Варна и Бургас са много
важни, както защото съставляват естествен
изход за продуктите на голяма част от
България, така и защото се намират близо
до Цариград. Владеейки ги, ние можем в
повечето случаи да предварваме появата на
противника в проливите.
За да бъдат нашите морски връзки с
България и окупационния корпус
действително безопасни, ние трябва да
парализираме турския флот. Най-доброто
средство за това би се съдържало в
приемането на част от турския флот в
сметката на контрибуциите за военната
издръжка. (Може би при пресмятането на
контрибуционната сума би могло да бъдат
впоследствие прихванати и самите
пристанища Варна-Бургас или поне едно от
тях).
Използвани източници:
1. Н. Р. Овсяный. Русское управление в
Болгарии в 1877-1878-1879 г. г. Том І Заведывавший гражданскими делами при
главнокомандовавшем Действующей армии
д. с. с. князь В. А. Черкаский. С. П., 1906.
2. Д. Ризов. Българите в техните
исторически, етнографически и
политически граници (атлас). Б., 1917,
http://www.promacedo...0-40_bg.htm#30.,
карта 33.

84

http://nauka.bg

ИСТОРИЯ

Бащата на Му Лан
КАМЕННИЯТ ДРАКОН
Автор: Дафина Жекова

Ч

екръкът реди бавно монотонната
си изповед. Моминските пръсти
изтеглят тънка копринена нишка.
Главата в лек унес отмерва тъгата
в думите на безименна песен:
Петнадесетгодишен той тръгна на поход с
войските, осемнадесетгодишен едва се върна в къщи.
Царството на Цин, безпокоено от набезите
на варварските племена, реши да покори
завинаги земите по течението на реките
Хуанхъ, Яндзъ и Синзян. Барабаните обявиха мобилизация и Му Лан Чу името на
своя баща, съобщено някъде по средата ...
Но той е тежко болен и въпреки строгите
закони някой трябва да го замести. Братчето
й е още момче, сестричката — в люлката.
Сплитката от тежки черни коси потрепва,
девойката скача, отмята дрехата си от тежка
копринена материя. Тя ще отиде и ще заеме
бащиното място. Време няма:  „Съобщиха
името му някъде по средата!“
Утринният вятър разгръща военното наметало на строен войник — той язди бяла
кобила с везано седло. Конникът препуска
към Яншан. Варварите са вече в подножието
на планината.
Минават двадесет години в тежки военни
походи и битки от северната област Шандзюн до южната Ханджун, от непристъпните
скали Чангао на изток до степите на Монголия на запад. Му Лан получава военни

чинове, почести и подаръци, предложения
да остане на военна служба, поздравления
от самия син на небето — императора. Но
нищо не може да я задържи повече в колоните на войските. Тя решава да се върне
— белият кон препуска към родното село.
Войникът се промъква тихо в бащиния дом,
сваля военните дрехи, облича халата си,
слага жълти цветя на челото и се отправя
в градината към беседката от живи клони.
Там я очакват бойните й другари . . .
О, небеса! Те са делили с девица военните
несгоди двадесет години!  ... Такава е легендата.
Но въпреки нейната храброст и нейното
завръщане родният дом е тъжен. Обвинен
като последовател на Конфуций,  старият
баща на Му Лан е изпратен болен на Далечния север, в най-страшната каторга -— на
строежа на Великата стена. (Уан Ли Джан
Джън — Великата китайска стена, дълга 10
000 лили е китайска мярка за дължина; 1 ли
= 576 метра. Б. а.)
Защо заплака, Му Лан? Ти заслужаваш
радост — добри момци чакат твоята ръка,
феникси се готвят да ти поднесат най-голямото си яйце, за да родиш най-хубавия син.
Скрий болката си — ти заслужаващ найщастливо съпружество и майчинство.
Избягай от отчаянието, Му Лан! Не слагай в
пазвата си камък, както великият поет Цюи
Юан, за да те погълнат по-лесно водите на
реката.
http://nauka.bg
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Какво решаваш, Му Лан? Да тръгнеш отново на път... сама ... да търсиш своя баща в
най-страшния ад, сред планините от камък,
пръст и мъка?

ИМПЕРИЯТА И БАРАБАНИТЕ
Великият княз на най-силното царство Цин,
Юн Джън, няма да търпи под небето и една
душа, която да не вярва в неговото най-високо призвание.
Думите на Ли Съ, министър и съветник
негов, не му дават покой нито под слънцето,
нито под луната: „Велики княже, с Вашето
могъщество и мъдрост можете да унищожите всички князе и да изградите империя,
първата империя, да обедините поднебесната с такава лекота, с каквато се загребва
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пепел от огнището. Ако не побързате, съседните княжества ще станат пак силни,
ще се съюзят и тогава няма да можете да ги
подчините!“
С подкупи и ловки ходове на цинската земя
са събрани най-мъдрите хора от всички
царства и народи. Съветниците на цинския
двор са многобройни. Плановете за обединение на поднебесната са подготвени.
Решението е взето: „Война докрай, до пълно
възвеличаване на силата“.
Барабаните от крокодилска кожа не стихват
войнствените си призиви. Знамената с изображението на Могъщия дракон минават
над земите на съседните царства. Копитата
на Сюн Ли — любимия кон — оставят следи
в покоите на другите велики князе. Непобедимият меч Тай-а е обагрен с кръвта на
съперници, които до вчера бяха именити
избраници на небето.
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Както копринената буба поглъща черничевите листа, така великият род Цин постепенно погълна всички други властващи родове и домове — обедини ги в голяма земя:
от южна Манджурия до Съчуан и Гуандун.
В 221 година цар Юн Джън става император
Цин Шъхуанди.
Идва редът на великите преобразувания.
Премахват се потомствени титли, лишават
се от дарения царски синове и братя, владенията на князе се ликвидират. Военните
укрепления между царства, княжества,
области, околии, градове се разрушават.
Бойното оръжие се дава за претопяване.
Защото не трябва да се забравя, че планината Тайшан е огромна, понеже не отстъпва и
педя от своето пространство на равнината;
моретата са дълбоки, понеже приютяват
водите на всякакви реки и рекички; владетелят е велик, когато не отблъсква от себе си
народа.
Нови пътища без наклон водят от всички

краища към новостроящата се столица
Сянан — най-богатия и най-красивия град
в поднебесната. До потомствения дворец
на цинските царе непрекъснато расте към
покрива си ново копие на двореца на токущо победения съперник-княз. Нови грандиозни храмове ощастливяват праотците от
династията Цин с невиждани жертвоприношения. Най-тържествени са церемониите
на гроба на бащата Му Гун, в който, за да
изпълнят обещания обред, се самопогребаха живи най-неустрашимите воини.
Седемстотин хиляди, работници изграждат
седемстотин чертози на новия летен дворец
с огромен парк, където, най-богатата  фантазия е подчинена на човешките ръце.
Харемите на двореца са препълнени с красавици от подчинените княжества Уей и
Джън. От законните съпруги на могъщия
владетел се раждат двайсет сина. Най-големият Фу Су е заточен далеч на север в гранична военна крепост: той си позволява да
противоречи на собствения си баща — имhttp://nauka.bg
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ператора. Най-малкият — Ху Хай — е навсякъде с нето, защото е, послушен и покорен.
Цин Шъ-хуанди дълбоко вярва, че „хората
се делят на уважавани и презрени“ според
мястото, което им е отредено в обществото.
Той вярва, че ще отдели справедливо бисерите от речните камъни.
Хилядата ли цинска земя наоколо порасна в
огромна империя, която никой не може да
измери. А хилядата цински войници станаха многомилионна армия, която никой не,
може да победи.

ПЕЧАТЪТ Е ПОСТАВЕН
„Да процъфтява във вековете изпълнилият
повелята на небето.“ Това са осем йероглифа върху рядък екземпляр от старинен
яспис. Първият печат на обединената империя.
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Обединени са воюващите царства. Под една
власт са свещените земи по течението на
великите реки Хуанхъ, Яндзъ и Синзян.
Този печат решава всичко в поднебесната:
разделянето на империята на 36 административни области; въвеждането на единна
парична система; приемането на единни
мерки за тегло и дължина. Реформирането на китайската азбука,  нейният идеографски характер й осигурява вековна
устойчивост, облекчава контактите между
различните провинции, помага за разцвета
на историята, математиката, инженерните
науки. Употребата на личното местоимение
в първо лице се забранява за всички освен за
императора. Изгражда се огромен държавен
апарат с инспекторски институт за контрол,
разцъфтяват занаятите и търговията, създават се общество и държава, които се ръководят само със закони. Публично се изгарят
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всички философски съчинения, исторически книги и литературни произведения,
за да се заличи това, което е било, тъй като
всичко започва отначало . . .
Този печат Потомственият дракон(В древен
Китай императорът е бил олицетворяван с
дракон. ) ще постави и под своя най-голям
архитектурно-строителен замисъл — гигантски до безумие, — наречен Уан Ли
Джан Джън.
Но той е сигурен, че мъдрият път на управление, който са следвали древните владетели, е бил трънлив: лесно е да се озовеш до
него, но трудно можеш да вървиш по него,
ако не си мъдър.
Той ще изгради най-могъщия Каменен дракон, който ще простре снага от Лаодунския
залив на Жълто море до Дзяюйгуан, ще покрие северозападната граница на империята и ще спре всякакви варварски безпокойства от хуни и чергари. Каменният дракон

ще защити поднебесната от вражеските
нахлувания и ще възцари на земята мир и
благоденствие. Той единствен ще обезопаси
и осигури керванния път на запад. Той ще
даде най-голямото спокойствие на обединените земи.
Но печата си той още няма да сложи —
трябва да обмисли добре всичко. „Човекът с
високо счупен орлов нос, с дълги тесни очи,
с птичи гърди, с глас на чакал и ум на тигър“ всякога бърза освен сега. И сега времето му е скъпо, но си позволява да обмисли.
Ръката се опитва да чертае в присъствието
на двама доверени мъже... Няколко малки
стари защитни зида, строени през различни епохи и в различни части на северната
граница от пръст и сечени камъни, ще се
укрепят и ще се влеят в тялото на могъщата
нова стена. Добре трамбованият насип от
земна маса, на места подсилен с хоросан, ще
се облицова със старателно издялани ка-
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менни блокове. В основата нейната ширина
ще бъде девет метра, височината й — десет
метра, а ширината на най-горната част
— шест метра., за да могат спокойно да се
разминават трима ездачи. Каква: форма да
имат плочите, по които ще препускат техните коне — квадратни или правоъгълни?
По-добре — правоъгълни. Зъбците, с които
ще завършва външната страна на стената,
ще се зидат от широки тухли. Специалните
отвори-бойници в тях трябва да имат също
правоъгълна форма. Вътрешната страна на
стената ще завършва с 90-сантиметров масивен тухлен градеж, със специални отвори
за стичане на дъждовната вода. Входовете
откъм вътрешната страна, естествено, трябва да бъдат сурови и тържествени, във вид
на арка. Наблюдателниците ще се издигат
на всеки сто метра над стената до четиринадесет метра височина, в четириъгълна
форма, с площадка за подаване на сигнали
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чрез голям огън. Какви да бъдат проходите
в стената — под наклон или със стъпала? И
двата вида според случая. Да не пропусне
да отбележи отворите за осветяването на
проходите с дневна светлина...
Ръката спира да чертае. Меката светлина,
която излъчва императорският печат, се
слива с пламъците на искрящите очи.
Каменният дракон ще спаси свещената земя
от дивите орди, но той трябва да всява ужас
и възхищение не само у нашествениците.
Тази стена не трябва да има равна на себе
си нито по отбранителен замисъл, нито по
мащаб, нито по темпове на изграждане .. .
Да, дворцовият евнух Хан Тан трябва да
изчисли колко милиона човешки същества
трябва да работят денонощно!
Навярно грозната и завистлива, но мъдра наложница Му Му отдавна го очаква в
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покоите си. Докато танцьорките играят под
монотонния звън на цитрата, императорът
ще й разкаже за това, за което милионите
ще разказват милиони години ... за каменната стена ... за каменния дракон...
Гадателката при двореца Ли Фън му предвижда голяма слава във вековете, но кратък
земен живот. Роден през 259 година, той ще
„воюва дълго“ и ще „царува малко“: от 246
до 210 година пр. Хр. Трябва да бърза, за да
успее, той — синът на небето — ще се обезсмърти и като строител.
Печатът е поставен.
Бившият велик княз Юн Джън -  настоящ
първи цински император Цин Шъ-хуанди
- започва да строи най-големия паметник
на човешката история.    „Единственият   
човешки строеж, които може да бъде видян
днес с телескоп от друга.

ВСЕКИ КАМЪК СТРУВА ЕДИН
ЖИВОТ
Му Лан, още ли пътуваш? Още ли търсиш
своя баща? Обходи почти цялата Велика
стена. Колко хиляди ли измина в сняг и
дъжд, в пек и зной? Годините на военните
походи и сраженията не те умориха, както
годините на странствания по каменния дракон. Видя мъката на света. Събра болките на
милиони.

Знаещ вече колко неизразима е цената на
тази стена: милиони трупове на заточеници,
затворници, военнопленници, бедни селяци
лежат в основите на тази гигантска костница. Пръстта се носи в кошници с кобилица. Каменните грамади се тласкат зиме по
заснежените пързалки, а лете ги теглят хора
и планински кози. Тухлите и хоросанът за
спойката се пренасят далеч от юг. Каменните блокове, безупречно издялани, трябва да
се налагат един над друг така, че да създават усещането за монолитен градеж — стена
без шевове. А в планинските терени, които
за жалост преобладават, зидането е хоризонтално. Каменните грамади се подлагат
под ъгъл съобразно терена. Трудно е и за
най-силните ръце да отместят най-малкия
каменен блок.
А колко сурова е природата тук: студ рязко
сменя зноя, веещ сух и пороен дъжд; при
наводнения реките се превръщат в огромни
блата. Човекът е „победител“ и „победен“.
Само величественото каменно чудо единствено неуморимо се катери по най-шеметните била на планините и стремглаво се
спуска в долините. Вие се по най-големите
стръмнини, отдъхва в равнините и отново се извисява. Гърчи се в укрепленията за
допълнителна защита на по-важните подстъпи към границата. И отново тръгва, и
отново върви ...
А ти, Му Лан, защо си спряла? Може би
„този проход“ най-много ти харесва? Наистина точно тук има нещо по-различно.
Стената завършва не със зъбци и войници,
а с разноцветна керамична украса. Първият
вход представлява осмоъгълник, изграден в
кръгла арка, вторият — шестоъгълник в квадратна рамка; третият е кръгъл с мраморна
балюстрада. Мястото е удобно за почивка.
Затова, Му Лан, поседни и чуй една малка
история ...
Всемогъщият император харесал жената на
сановника Хан Пин — красавицата Си от
рода Хъ. Веднага императорският печат изhttp://nauka.bg
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праща благородника съпруг денем да пази
северната граница от чергарите, а нощем
да участва в градежа на Великата стена. Хан
Пин не издържал унижението и скочил от
тази кула, която се вижда вляво. Си получила покана от сина на небето да се яви в двореца. Тя облякла специалните си дрехи от
прогнила материя и се качила в императорската колесница. Императорът се подчинил
на единственото й желание: да види как се
изгражда чудото на поднебесната. Пристигнали тъкмо на това място. Изкачили се горе.
Красивата Си се навела рязко и политнала
с главата надолу. Джао Гао — надзирател
на императорските колесници и пазител
на императорския печат — успял да улови
полите на халата й, но само те останали в
ръцете му...
Историята не е лоша, нали, Му Лан?! Лошото е, че е истинска, както са истински тези с
изискан вкус подредени тухли и мраморни
плочи с декоративна резба. Даже сивият
камък, който ти вече не можеш да гледаш
спокойно, тук стои добре. А митичните същества Шъдзъ не бива да те плашат. Гледай
спокойно и тези изображения на мраморните дракони, които танцуват в пламъците.
Ето твоите вече загрубели пръсти докосват
каменната орхидеи — вечния символ на
красотата. Та нали тя звучи също като собственото ти име. Лан! Името, което получи от
баща си.
Какъв е тоя поток от сълзи? Добре, поплачи,
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Му Лан.
О, небеса, какво става!?
Стената се раздвижва. Сълзите пробиват
мрамора. Отворът се разширява ... Това вероятно е също страница от легендата.
Но чуй, Му Лан, твоят баща говори: „Не
плачи, дете мое! Върви далеч оттук. Но не
забравяй видяното! Чу ли стенанията, които
се носят от основите на стената ... Върви и
разкажи за видяното и чутото. И запомни:
тук всеки камък струва поне един живот!‘
Всичко, което може да види човек, е истина.
Каменният дракон вие снага по върхари и
долини, пълне стремглаво от изток на запад
и обратно. А потомственият дракон след 20
години бурно властване, едва стигнал 37-годишна възраст, ляга неподвижно в императорската колесница — глух за докладите на
златоустите съветници, ням за военачалниците, чакащи нови заповеди, недокоснал с
клечки стотиците отбрани ястия... Синът на
небето се среща със смъртта толкова неочаквано, че неговите приближени дълго няма
да се осмелят да открият тази истина на
света.
А Му Лан — някогашната девойка и храбър войник — събира със своето барабанче
хората по всички краища на поднебесната,
пее и разказва за чудния момък, който на
петнадесет години отишъл на военен поход,
а се завърнал на осемдесет години; за девицата, която заместила своя болен баща във
военния набор и дванайсет години воювала
с варварите; за изграждането от могъщия
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и страшен цински първи император на
Великата стена, където всеки камък е един
живот...
Кой е истинският майстор на това чудо на
човешкото търпение? Народът — униже-

ният и гладният, жертвоготовният и мъдър
народ на Цинската династия.
Бащата на Му Лан е само един от тези,
които, както в легендата за древния титан
Сизиф, търкаляха нагоре по стръмнините
най-тежките каменни блокове.
http://nauka.bg
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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

Балканският гекон /Cyrtopodion kotschyi/
щен гущер, е вид гущер.

, наричан също и но-

Той е единственият представител на
семейство Геконови /Gekkonidae/, срещащ се
в България.
Балканският гекон е разпространен в
южната част на Апенинския полуостров,
южните и източни части на Балканския
полуостров, по островите в Източното
Средиземноморие, в южните части на
Крим, западните части на Грузия и Армения,
средните и южни области на Турция, в Сирия
и Палестина. В България се среща до 450
мнв, като са представени три подвида:
http://nauka.bg
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C. k. rumelicus - около Пазарджик, Пловдив и Асеновград
Балканският гекон е предимно синантропен вид
- живее най-вече в селищата.
Той е активен през нощта, като през деня се
крие в пукнатини, покриви, и други части
на сградите. Добре се катери по гладки
повърхности и рядко слиза на земята. Храни се
с насекоми и дребни паякообразни. Женските
снасят най-често по две яйца в началото на
лятото.

C. k. bibroni - в Петричко-Санданската котловина

C. k. danilewskii - в Югоизточна България и по
Черноморието до Варна на север

Късокракият гущер /Ablepharus
kitaibelii/ е вид дребен гущер от семейство
Сцинкови (Scincidae), разпространен в
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Югоизточна Европа и Близкия Изток,
включително и в България. Достига дължина
около 15 cm. Краката му са къси и при нужда от
бързо придвижване ги притиска към тялото си
и се движи като змия с извивки на цялото тяло.
На цвят е медночервен, по-тъмен отстрани.
Клепачите са неподвижни.

Късокракият гущер предпочита сухи слънчеви
тревисти местности с редки храсти или дървета.
Активен по здрач, когато лови насекоми,
паякообразни и дребни охлюви. Живее главно
на земята и не обича да се катери. При сухо и
горещо време се крие под камъни и опадали
листа.
Женските снасят по 2 до 4 яйца с диаметър
около 5 mm.

Късокракият гущер се среща в по-голямата
част от Балканския полуостров до Босна на
запад и южните части на Румъния на север.
Разпространен е и по островите в Източното
Средиземноморие и Близкия Изток от
Синайския полуостров до Сирия и Армения.
Среща се и в област в Унгария и Южна
Словакия, изолирана от останалия ареал. В
България е разпространен в отделни откъснати
популации в по-голямата част от страната до
към 1100 мнв.

Карта на разпространение ->
http://nauka.bg
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Семейство Eupleridae или хищниците на Мадагаскар
Нова рубрика, в която ще ви запознаем с бозайниците.
Автор: Константин Йорданов

И

скам да ви представя едно доскоро обвито в мистерия семейство
от разред Хищници. Eндемичното за четвъртия по-големина
остров в света, Eupleridae.То включва 7 рода,
8 вида (общо 13 подвида ), един наскоро
открит представител ( Salanoia durrelli ) и
изчезналата преди няколко хил. години
Гигантска фоса (Cryptoprocta spelea). Един
вид е записан като застрашен (Endangered),
а три като уязвими (Vulnerable) в IUCN. В
хода на таксономичната им история, на
базата главно на конвергентни признаци, са
поставяни в 3 различни семейства: Котки –
Felidae (Cryptoprocta), Виверови -Viveridae
(Fosa и Eupleres) и Мангусти - Herpestidae
(Galidia, Galidictis,Salonia и Mungotictis).
Обединяването си в един таксон, дължат
на новите молекулярни изследвания, които
показват общ наследник попаднал на острова преди 18-24 мил. години. Интересно е, че
фосилите на най-ранните представители на
Carnivora, датират от преди 65 млн. години, а Мадагаскар се отделя от африканския
материк преди 170-155 млн.години. Остава
загадка, как едно малко праисторическо
животинче, не умеещо да лети, преминава
Мозамбикския проток широк 460 км. Последни изследвания показват, че малгашките хищници складират мазнини в организма равни на 20-25 % от телесната маса, като
хранителен запас.Това поведени е типично
за животните прекарващи хибернация (зимен сън), като в контекста на географските
ширини, можем да говорим и за естивация
(летен сън). Въпреки че няма данни, някой
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от съвременните представители на семейството да хибернира или естивира, възможно е тяхна бременна прародителка да
е преминала океана, в дънер или корпус на
дърво, точно по този начин.
Сравнително дребните бозайници (от Тънкоивичестия Боки 0,620 кг. до Фоса 8,6кг.)
се хранят главно с насекоми и дребни гръбначни, като единствено масивната Фоса,
ловува лемури, птици, а понякога и представители на своето семейство. Eupleridae
са горски животни и тяхното опазване е
свързано неразривно със съхраняването
на островната флора. За съжаление, през
последния половин век е унищожен около
40% от растителния фонд на Мадагаскар.
Интродуцирането на кучета, котки и на
малката индийската цивета; преследването
им като вредители по пернатите домашни
животни; ловът им като източник на месо,
играят много негативна роля върху тяхното
оцеляване. До скоро Eupleridae, бяха наричани мангусти и цивети. След като вече е
известно, че такива никога не са живели на
Мадагаскар, съвременната наука предлага
нови, местни наименования, от Малгашки
език. Тук ще ползваме най-новите данни, в
превод от английски, като в скоби ще бъдат
посочени и предишните имена. Относно
кирилизирането на Vontsira, се консултирах
с братята руснаци, но ако някой има други
предложения, нека ги сподели. В бъдеще
очаквайте информация за всеки отделен
вид.

http://nauka.bg
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Семейство: Eupleridae
Подсемейство: Euplerinae
Род: Cryptoprocta
Фоса - Cryptoprocta ferox

Род: Eupleres
Фаланук - Eupleres goudotii
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Род: Fossa
Петниста Фаналока - Fossa
fossana (Малгашка цивета)

Подсемейство: Galidinae
Род: Galida
Пръстеноопашата Вонтсира
- Galidia elegans (Пръстеноопашата мангуста)

Род: Galidictis
Широкоивичеста Вонтсира
- Galidictis fasciata (Широкоивичеста мангуста)

http://nauka.bg
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Род: Salanoia
Вонтсира на Грандидие Galidictis grandidieri (Мангуста Кафявоопашата Вонтсира
- Salanoia concolor
на Грандидие )
(Кафявоопашата мангуста

Род: Mungotictis
Тесноивичест Боки - Mungotictis decemlineata (Тесноивичеста
мангуста)
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Вонтсира на Даръл - Salanoia
durrelli – нов вид открит през
2004 от Durrell Wildlife Conservation Trust, описан през 2010
г., в чест на великия Джералд
Даръл
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Птиците в България
Нова рубрика, в която ще ви запознаем с птиците, които обитават нашите земи.

Малък ястреб -

Accipiter nisus (ДТ 28-38 см)
Среща се в гористи местности. Лети покрай храстите или между
дърветата, за да атакува изненадващо плячката си. Храни се главно
с малки птички, които улавя в полето. Маховете му са чести и бързи
поради късите криле. Гнезди по дървета. Избягва човека.

http://nauka.bg
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Обикновена ветрушка -

(Черношипа ветрушка) - Falco tinnunculus (ДТ 34 см)
Най-често срещаната граблива птица у нас. Обитава
обитава открити местности, но гнезди по дървета,
скални издатини и постройки. Често “увисва”
във въздуха, като се оглежда за плячка - дребни
бозайници, птици, гущери и по-едри насекоми.
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Сокол скитник

Falco peregrinus (ДТ 38-48 см)

Ловува над открити пространства,
включително и влажни зони и устия
на реки. Обитава проломи, дефилета,
скални местности. Гнезди по скали.
Хваща жертвите си в полет при висока
скорост (до 250 км/ч)

http://nauka.bg
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Тръстиков блатар 				

Circus aeruginosus (ДТ 52 см)

Женските са тъмно кафяви със златисто теме, а
мъжките са със сиво-бели криле и кафяв гръб. Улавя
всякакви обитатели на блатата - птици, водни змии,
земноводни, мишевидни гризачи. Гнездото си прави
сред тръстиките. Снася 4-5яйца.
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Планински кеклик -

				

Circus aeruginosus (ДТ 52 см)

Обитава скални територии. Постоянен вид у нас.
Основната му популация е в Гърция, западната част на
Балканския полуостров и Южна Италия. Много подобен
на тракийския кеклик, но с друго характерно обаждане.
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Звезданът след дъжд е като захарно
петле
Lotus corniculatus

Автор: К. Гербов

				

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12208

Н

е успях да открия някакво пояснение, но може би тази снимка
показва, защо малкото, слънчево
на цвят растение, е познато у нас
под името звездан: полянките, където то
расте свободно, приличат на небе, покрито
с много звезди.
Обикновеният звездан (Lotus corniculatus) е
многогодишно тревисто растение от семейство
Бобови (Fabaceae). На руски език името на
растението е „рогат лядвенец”. „Лядвенец”
идва от старославянската дума „лядвия”, която
означава бъбрек. Наречен е „рогат”, вероятно
защото неразцъфналите единични цветчета на
съцветието имат формата на рога.
Латинското име „лотос” на растението може да
доведе до погрешното разбиране, че то е сродно
с известния египетски лотос. Последният, обаче,
108
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има латинско наименование Nelumbo и е от
друго семейство.
Немското име на звездана също набляга на
ранния роговиден вид на неразтворените
венчелистчета. Gewöhnlicher Hornklee може да
се преведе като „обикновена рогова детелина”.
Стъблото на звездана може да е полегнало или
изправено. Високо е до 30-40 см. Листата са
сложни, разположени по 5 на сравнително къса
дръжка. Най-долните две листчета се намират в

БИОЛОГИЯ

основата й, излизаща от стъблото.
Цветовете на обикновения звездан са
неправилни. Устроени са по характерния за
бобовите растения тип: „ладийката” преминава
в „носче”, казват специалистите. (Дали пък
това „носче” не се възприема като „рогче”
и от там да идва прилагателното „рогов”?)
Венчето е обагрено жълто или оранжево,
по венчелистчетата се наблюдават червени
жилки, а самите венчелистчета са свободни,

http://nauka.bg
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несраснали помежду си. Цветовете са събрани в
чадъровидни главички-съцветия, съставени от 3
до 7 цвята, закрепени към дълга 5-10 см дръжка.
Растението цъфти от ранна пролет до късна
есен.

Също като повече от цветята и звезданът
придобива допълнително очарование сутрин,
когато по него има полепнали капчици роса.
Тогава изглежда като захаросан.
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Невероятно впечатляващ, обаче, разцъфналият
звездан става след дъжд. Тогава той изглежда
направо като залят със захарен сироп (или гел,
ако не ви харесва първото сравнение). Понадолу ще видите още такива природни форми,
които на мен ми приличат на захарни петлета.
Изображенията не са съвсем на фокус, но в
макрофотографията трудно се достига еднаква
рязкост на изображението в дълбочина.

ФИЗИКА

Динамични холограми в реално време
По материали на Web сайта Physics World

Превод: Динко Динев
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.

П

рез 1977 г. публиката беше силно впечатлена от специалните
ефекти в станалия вече класика
филм „Междузвездни войни”.
Тези ефекти включваха и една холограма
на принцеса Лея, която разтревожена се
обажда по специален телефон на Оби-Уан
Кеноби.
През 2010 г. Пейгхамбарян (Nasser
Peyghambarian) и неговите колеги от университета в Аризона направиха следващата
голяма крачка по пътя към създаването на
динамични холограми в реално време като
създадоха фотополимерен (photorefractive)
дисплей, който може да реагира много бързо на лазерна светлина.
Интересът към получаването на тримерни
изображения е огромен. Този интерес се
подхранва и от набиращата скорост индус-

трия за кинофилми с тримерно изображение, като „Аватар” например, и от демонстрациите на тримерна телевизия. Но за да
се наблюдават тримерните филми, зрителите трябва да използват специални очила.
В тях се използват две лещи, които пропускат светлина, която е поляризирана в две
различни направления.
Холографията е съвсем различна технология. Тя позволява зрителите да наблюдават
обекта под различни ъгли. Зрителят получава различна перспектива в зависимост
от зрителния ъгъл. Възпроизвежда се както
амплитудата, така и фазата на светлинната
вълна, което позволява зрителят да почувства светлината, сякаш е била отразена от
един реален обект.
В момента усилията са по посока на създаването на динамични холограми. Крайната
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цел е възпроизвеждане в реално време.
Преди две години екипът на Пейгхамбарян постигна значителен успех, създавайки
монохроматичен дисплей, който е способен
да възпроизвежда ново изображение всеки 4
min.
През изминалата 2010 г. този екип направи
следваща голяма крачка. Те създадоха 17‘‘
дисплей, който е състояние да представя
обекти в цвят всеки 2 s.
Холографската система използва 16 камери,
които получават изображения на обекта
под различни ъгли. Тези изображения след
това се обработват от компютър. Върху
фотополимера се записват три различни
холограми под три различни ъгъла. Цветното изображение се създава при осветяването
на дисплея с некохерентна червена, синя и
зелена светлина, излъчвана от LED диоди.
Ключовият момент е използваният фотополимер. Той позволява силно да се намали
времето, необходимо на един лазер да запише един холографски пиксел (hogel).
Това време е между 6 ns и 1 s. Изтриването
на записаното изображение става с помощта
на същия лазер.
За тримерна телевизия в реално време
обаче трябва скоростта на записване да се
увеличи до 30 изображения в s, дисплеят да
е с по-големи размери и той трябва да има
по-висока разделителна способност.
За повече подробности виж:
P.A. Blanche et al. Holographic Three-
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dimensional Telepresence using Large-area
Photorefractive Polymer. Nature, v. 468, 2010,
pp. 80-83

Обновяемо холографско изображение на изтребител F4 „Фантом” в полет
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Нека

бъде монохроматична, кохерентна
и насочена светлина
(50 години от създаването на лазера) - Втора част

М. Замфиров, Н. Вучков
Статията е публикувана в (кн 2, 2011) сп. „Светът на Физиката” издавано от Съюз на Физиците
в България. Може да прочетете целият брой на: http://wop.cointech.net/bg/02br_2011.pdf
В първата част на статията (брой 39
на сп. „Българска Наука“; кн. 1, 2011
от «Светът на физиката») разгледахме
историческото развитие рубиновия и
хелий-неоновия лазер, предпоставките за
откритията и въздействието им у нас. В
тази част ще продължим разглеждането
на историческите корени на развитието
на лазерната техника в България, както и
перспективните разработки.
С02 - лазера

усетих нещо особено - все едно някой те
гъделичка и така разбрах, че лазера работи!
Щом като установих това взех индиго и на него
веднага се стопи черното. След туй поканих
да го видят, зарадваха се, а аз на едно листче
написах 23 март, 1967 г. Това беше първият
лазер с въгледвуокис, няколко вата мощност,
при това ние работихме само с азот, без хелий,
изследвахме го с добавяне на органични пари,
като там се получава малко увеличаване на
мощността.”

През 1964 година Кумар Петел създава в
Bell Labs първия СО,-лазер. В България,
известен период от време след като е
направил хелий-неоновия лазер, ст. н. с.
д-р В. Стефанов започва работата си и по
С02 - лазера. «Отидох командировка за няколко
месеца във ФИАН, Москва u там видях СО9
-лазер. Бях чел за него и като обикалях
една по една лабораториите попаднах в
лабораторията на Прохоров. Там имаха
един голям лазер с двуокис, много тръби дълги.
Разгледах го, а с мен беше и академик Джаков.
Той каза и ние ще направим такова нещо!»

В. Стефанов преди да се върне в България
измолва оборудване за инфрачервената
светлина. След като се връща започва
монтирането в лабораторията си. „Ние
хелий нямахме, само с азот и въгледвуокис.
Включихме апаратурата и тя заработи,
но дали генерира лъчение? Не знам, то не се
вижда, няма специален детектор. Детекторът
ми се оказа пръста - сложих си пръста пред
изходящото огледало и като почна да генерира

Лазер, азотен. Ивайло Златанов, 1972-1973 г.
[2]

Трябва да се отбележи, че под ръководството
на В. Стефанов са създадени първите в
страната ни лазери с азот, аргонов лазер
и пренастройвани лазери с багрило. «Аз
правих импулсен аргонов лазер, но само
от любопитство, не ми беше интересен.
http://nauka.bg
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После правих импулсен азотен лазер за
ултравиолетова светлина, за пръв път в
България, някъде към 68-70 година. За първият
у нас пренастройваем лазер с багрило В.
Стефанов казва, че докато бил в Англия на
командировка, видял как работи такъв лазер
и като се върнал „направихме лазер с багрило,
изследвахме, даже има публикации по тези
лазери. „

Нелинейната оптика
Ст. н. с. В. Стефанов отбелязва, че с нелинейна
оптика никога не се е занимавал. Но с
нелинейна оптика започват да се занимават
във Физическия факултет на Софийския
университет «Стаменов отиде в тази катедра
при Хохлов. Те не искаха, викат няма нужда
България от това, скъпо е, но Стаменов
настоявай - искам! Той успя да удържи там, да
ги накарат да му покажат лазера и, след като
го видя готов, разбра, че е интересно и почна да
работи, като направиха един мощен неодимов
лазер. Доц. Стаменов беше движещата сила,
той въведе обучението и той издейства
да се отдели квантовата електроника
отрадиофизиката. « (В. Стефанов)

калциев волфрамат), а Илайас Снитцър от
American Optical създава първия лазер на база
неодим в стъкло, е конструиран, изработен
и пуснат в действие и първият в България
неодимов лазер под ръководството на доц.
Константин Стаменов. С това фактически се
поставя началото на квантовата електроника
и лазерна техника в СУ „Св. Кл. Охридски».
Тогава групата на доц. К. Стаменов работи
в катедра Радиофизика и електроника.
Начален тласък за работа в областта
дава неговата специализация в МДУ в
лабораторията на акад. Р. В. Хохлов, където
вече съществуват традиции в областта,
издадена е пионерската книга на Ахманов и
Хохлов „Проблеми на нелинейната оптика“ и
се работи на фронта на световната наука.
Струва си да се отдели място за кратко
описание на разработките на Р. В. Хохлов.
Главното направление на изследванията
на катедрата, ръководена от Р. Хохлов

Така през 1966 година във Физическия
факултет, пет години след като през 1961
Лео Джонсън и Курт Насау от Bell Labs,
създават първия неодимов лазер (неодим в

Вълноводен азотен лазер. Дипломна работа на
дипломант на ст.н.с. В. Стефанов
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в Московския университет (МДУ) - са
нелинейните оптични явления. Така се
наричат разнообразните ефекти, възникващи,
когато свойствата на веществото зависят
от интензитета на действащата върху него
светлина. С появяването на лазера нелинейните
явления придобиват голямо значение не само за
физиката, но и за техническите приложения.
Във въздуха, стъклото, водата, в болшинството
известни среди пътят, изминат от
светлината, е пропорционален на времето.
Това значи, че скоростта на светлината в тези
среди е постоянна. За повечето вещества това
е вярно при всички достижими интензивности
на светлината, дори за лъчите на оптичните
квантови генератори. Но има неголямо
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количество кристали, в които скоростта на
светлината се мени в зависимост от нейната
сила. Тази зависимост се изменя, ако се мени
направлението на светлината по отношение на
страните на кристала и неговите граници.
В лабораторията на Хохлов (от ляво-на дясно
С. А. Ахманов, Р. В. Хохлов, Н. Бломберген, A.
II. Ковригин)
Понякога думата „нелинеен“[1] се отнася
и за самия кристал, имайки пред вид, че
законът за разпространение на светлината
в този кристал е различен от линейния.
Като пропускат сноп на лазер през специално
приготвени кристали, Франкен и неговите
сътрудници успяват да зарегистрират
появяването на излъчване с удвоена честота, но
коефициентът на преобразуване е много малък
- само малка част от енергията на падащата
вълна се превръща в енергия на вълната с удвоена
честота. Хохлов и неговите сътрудници
дълбоко анализират това явление и разбират,
че причината е в различната скорост на
двете вълни. В резултат на това действията
на различните участъци на кристала не се
събират, а даже частично се унищожават. Но
уравненията подсказват на Хохлов изход от
положението. Оказва се, че в кристала могат
да се намерят направления, в които падащата
вълна и вълната с увеличена честота се движат
с такива скорости, при които всички точки на
кристала по направление на разпространението
на вълната действуват съгласувано и
резултатите от техните действия се
събират. При това много голяма част от
енергията на падащата вълна се превръща в
енергия на вълната с увеличена честота. Така
са създадени твърде ефективните лазери на
хармонични честоти.
Доц. Стаменов се заема да формира група
в Софийски университет, да оборудва
лаборатория, да конструира и изследва
различни конструкции и режими на лазери. Но
без техническата помощ, активни елементи,
огледала и импулсни лампи и ноу-хау на
специалистите от Московския универсиитет,
развитието на групата би било трудно
предвидимо. Личната ангажираност и
големият талант на акад. Р. В. Хохлов и
проф. С. А. Ахманов оставят своята диря и
отпечатък у редица наши сътрудници - голяма

част от състава на сегашната катедра са били
на специализация за по-късо или по-дълго време
в МДУ. Г. Георгиев и С. Салтиел завършват
Физическия факултет на МДУ, а Ив. Томов, Г.
Георгиев, С. Салтиел, Л. Павлов и Г. Петров докторантури.

Така се достига и до 1-ви юли 1978 г., когато
е създадена катедра Квантова електроника
с 8 щатни сътрудници. В национален
мащаб лазерната техника е приоритетно
направление и важна задача на катедрата е
да подготвя инженер - физици, специалисти
по квантова електроника и лазерна техника
за нуждите на страната. Тя подготвя и
специалисти с по-висока квалификация чрез
докторантури и следдипломна квалификация
(групова или индивидуална) по различни
проблеми и с различен срок на обучение за
нуждите на промишлеността. Постижения
на предния фронт на науката за времето
си са създадените за първи път в България
пикосекунден лазер (1972 г.), и азотен лазер
(1975 г.), генерирането за първи път в света
на 5-та и 7-ма хармонична на неодимов лазер
в пари на метали (1977 г.), регистрирането
за първи път в България на поляритонни
спектри и на спектри на параметрично
разсейване в нецентросиметрични кристали
(1975 г.), разработването на първия български
ексимерен лазер (1980 г.) и на първия български
фемтосекунден багрилен лазер (1986 г.).
Със съвместна заповед на Председателя
на ДКНТП и на Министъра на народната
просвета от 09.07. 1980 г. и благодарение
на упоритата и целенасочена работа лично
на доц. Константин Стаменов, тогавашен
ръководител на катедра Квантова електроника,
към Софийския университет от 1 август
същата година е създадена Проблемна научноизследователска лаборатория с производствен
участък по лазерна техника (ПНИЛ по ЛТ).
В началото тя се помещава в помещения на
сградата на СУ на ул. „Московска“ 49, а от 1987
г. в новопостроената сграда на ул. „Галичица»
33 А. Тя е построена и обзаведена с мебели и
машини със средства на ДКНТП. Основната
задача на ПНИЛ по ЛТ е да разработва
лазерни технологии и лазерни методи за
измерване и контрол, лазерни апаратури
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и внедряването им, за бързо решаване на
възникнали проблеми в промишлеността и
техниката у нас. Има щат от 31 сътрудници,
специалисти с висше образование, инженери и
физици, майстори-специалисти и техници.
Освен щатните сътрудници в работата на
ПНИЛ участват също и преподавателите
и сътрудниците на катедра Квантова
електроника. По-късно ПНИЛ по ЛТ прераства
в Институт по ЛТ към СУ с 12 научни
сътрудници и 40 специалисти (инженерфизици, инженери, конструктори, механици,
електроници, оптици). Разделен е на
изследователски и развойни лаборатории,
конструкторски бюра и производствени
групи по механически, електронни и
оптически възли и системи. В ПНИЛ по
ЛТ и в последствие в ИЛТ биват създадени
редица лазерни технологични апаратури и
разлработки за промишлеността като: „ЛИР1” и „ЛИР-2” за автоматично изрязване на
контролен участък от защитно покритие на
големи графитни електроди за електродъгови
пещи на металургията (внедрени 1980г.
и 1986г. в ..Елсктрохимия - Кремиковци);
„Гранат-Н“- лазерна технологична апаратура
за функционална настройка на тънкослойни
резистори в интегрални схеми, Збр. за
нуждите на НПСК „Полупроводникова
техника“ в Ботевград, 1бр. в Института
по микроелектроника в София и 1бр. в
Института по специална електроника в
София; „Гранат-ЗН“- лазерна технологична
апаратура за функционална настройка на
дебелослойни резистори в интегрални схеми,
2бр. за нуждите на НПСК „Полупроводникова
техника“ в Ботевград; „Гранат-4Н“- лазерна
технологична апаратура за пробиване на
отвори в ситалови подложки за хибридни
интегрални схеми, внедрена в звено на МВР в
София; „Гранат-М“- лазерна технологична
апаратура за маркиране на готова продукция,
гравиране на надписи и фигури в ЗЗУ в
Пловдив; „AЛ3»- азотен лазер за спектрален
анализ, възбуждане на лазери с органични
багрила и технологични операции в
микроелектрониката (внедрени в звено
на МНО, в Института по минералогия
на БАН и звено на МВР; „ЕЛИ-М» еднокоординатен лазерен интерферометър
за прецизни измервания на линейни размери
и премествания в точното приборостроене
с точност 0,08µm (3 бр. внедрени в ЗММ
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„Победа» Сливен и 1 бр. в ЦИИТ в София
1984 г.); „ДЛИ» - диференциален лазерен
интерферометър за контрол на завъртания
на еднокоординатна карета (внедрен в ЦИИТ
в София); „ФЛУМЕТ-В“ - лазерен филтров
флуориметър за определяне на примеси в
малки концентрации в разтвори за нуждите
на Комитета за опазване на околната среда;
„ЛАЗЕРТА-1“ - лазерна технологична
апаратура за заваряване (внедрена в ОЗЗУ
- Стара загора); „ЛАЗЕРТА-З» - лазерна
технологична апаратура за гравиране на
топлопроводящи материали(2 бр. внедрени в
СО „Периферна техника“ г.Пловдив и ред други
измерители на лазерна параметри и контролни
уреди за нуждите на промишлеността и
различни институти. Директор на ИЛТ от
1987 до 1990 г. е чл.кор. проф. дфн. Ив. Томов,
до 1993г. - чл. кор. проф. дфн. С. Салтиел, до
1996 г. - проф. дфн. Ив. Христов, до 2005
г. - доц. д-р С. Савов, а от 2005 г. до сега - доц.
д-р Ив. Стефанов. Добрата теоретична и
практическа подготовка на сътрудниците,
специализацията на болшинството от тях
във водещи университети, научни институти
и лазерни фирми в Европа и Северна Америка
способстват за издигането на авторитета на
катедрата и института.

Лазерът на пари на меден бромид
Любопитна е и историята за, може би, найконвертируемия български лазер - този на
метални пари.
Почти успоредно с разработките си върху
импулсния аргонов лазер и импулсния азотен
лазер за ултравиолетова светлина, ст. н.
с. В. Стефанов споделя, че към 1968 -1970
година започнал и разработка върху кадмиев
лазер с метални пари. В. Стефанов изпраща
Мария Петрова в ИСО, която после се
прехвърля за постоянно към този институт:
«тя ходи, поработи там 1 месец, върна се и
взехме да правим лазер с хелий кадмий, но в
това време нашето здание (Института по
електроника), го завършиха и ни казаха да се
местим. И при местенето си вакуумната
инсталация се счупи и мина време, месец,
два. В туй време, Съботинов направа първия
лазер с метални пари, той го пусна преди нас.
И започна да се занимава с лазери с метални

ФИЗИКА
пари. Сключи договор с ИНРНа - Институт
за рационализация, които и го финансираха.
После продължи, усъвършенства го и направиха
стабилен лазер, който продаваха в Австралия,
САЩ.“ Това е успех, понеже на запад започват
да следят и нашите статии: „Дойде един
англичанин, който също се занимаваше с тия
метални пари и той казва - имам специална
папка ‚България ‚, какво става там, тъй
като преди това металните пари за да ги
получиш, трябва да ги нагрееш до много висока
температура, а тука при 450-500 градуса вече
работи.”
Стоян Диноев споделя: „През 1979 г. се
провеждаше, в рамките на Пловдивския панаир”
„Сибир научная”, в което мероприятие водеща
роля заемаше Института по оптика на
атмосферата – ИОА на Сибирския филиал
на Академията на науките на СССР. Доцент
Кирков – ръководител секция в Института
по електроника на БАН беше установил
много здрави научни връзки с директора
на ИОА – Академик Зуев по въпросите
на изследване на взаимодействието на
лазерното лъчение и атмосферата и
разработването на лидарите и лазерите
работещи в тях – лазерът на пари от чиста
мед. Академик Зуев сподели огромните
трудности които срещат с изработването
на генерационната тръба, изработвана
от тях от керамичен материал, който при
високата работна температура – около 1700
градуса Целзий силно отделя газове, с което
замърсява газовата смес в лазерната глава
и не позволява постигане на по-висока
средна изходна мощност и поддържането
й постоянна. Също така изрази мнение, че
качеството на българския кварц е на второ
място в света, след бразилския и че биха
го ползвали при изработката на корпуса
на лазерните глави (излъчватели). Руските
колеги изработваха генерационната
тръба от керамика с дължина един метър
и външен диаметър 2,5 сm, което както
споменахме не отговаряше на техническите
изисквания и търсеха нов материал, за да
го заменят.” С този проблем е запознато
ръководството на ДКНТП и се решава да се
отпуснат парични средства за закупуването
на технологично оборудване от Япония,
за да започне обработването на нашия
висококачествен кварц и изработването на

корпуса на лазерния излъчвател на този нов
тип лазер – лазерът на пари на чиста мед.
Така се започва разработването на
производството на чист двуалуминиев
триокис или корунд. Затова се създава
и химическа секция с ръководител инж.
Нико Ников в направлението „лазерна
техника” с ръководител д-р инж. Стоян
Диноев в НИИСО. “В едни алуминиеви
„тенджери” се пречистваше каолинът
(алуминиевата стипца), за да достигне
пет девятки чистота”. Този двуалуминиев
триокис се пресова под налягане две хиляди
атмосфери в заводите в гр. Казанлък на
ДСО Металхим в тръби със същия размер
на керамичните, използвани от руските
колеги. Изпича се до 1250 градуса, след
което двуалуминиевия триокис, може да се
обработва като най-обикновена стомана.
Вече обработената тръба се изпича до
1750 градуса, когато се превръща в алфа
двуалуминиев триокис. „Поръчахме пещи
в завода в Монтана, купихме ги, изпичахме
ги, и вече готовите тръби, без да се огъват,
ги използвахме за лазера на чиста мед – „Изделие Зефир”. Съботинов твърдеше, че
неговите лазери започват да генерират
при 900 градуса, а нашите работят на
1700. Голямата битка беше между Томск и
България, т.е. Съботинов и ние. Същият
твърдеше пред военните, без да е построил
още захранването на своя лазер, че
може да излезе на генерационен режим,
примерно след 20 минути, а ние трябваше
минимум половин час да подгряваме
лазера. И руснаците бяха много щастливи
и много доволни – ние им дадохме не само
технологията, а и тръбите и те започнаха
да ги произвеждат. Академик Зуев, в замяна предложи да ни помогне при разработването на захранващото устройство за лазера
с пари на чиста мед и двама специалисти,
които да участват при изработването на
генерационните тръби за техни нужди,
а и да окажат техническа помощ при
разработването на захранващото устройство
на нашия лазер. А ние, като принос, им
разработваме тръбата.” (Ст. Диноев).
http://nauka.bg

117

ФИЗИКА
Самата апаратура Зефир е показана през
1982 г. на 38-я международен есенен панаир
в Пловдив. Предназначена е за лекуване на
ракови заболявания, за ускорено лечение на
рани и др.

предопределя следващите изследвания на
лазерите

История и развитие на Лабораторията

1. Създаване и изследване на лазера с
пари на меден бромид. Този лазер е оригинално българско изобретение и намира
приложение в световната наука и практика.

Лазери с метални пари при ИФТТ към БАН

Лабораторията Лазери с метални пари
(ЛЛМП) е създадена през 1987 год. в
Института по Физика на Твърдото
Тяло към Българската Академия на
науките (ИФТТ-БАН), като създател и
ръководител до настоящия момент е акад.
Н. Съботинов Тази лаборатория е една от
водещите лаборатории в страната и света в
създаването, изследването и внедряването
на редица атомни и йонни лазери с пари
на метали и метални халогениди, генериращи лазерно лъчение с рекордно високи
изходни параметри и минимална, почти
дифракционна, разходимост, в широк спектрален диапазон – от
дълбоката ултравиолетова (ДУВ) до
средната инфрачервена (СИЧ) области.
Научните изследвания на лазерите с
метални пари в Института по Физика
на Твърдото тяло към БАН започват
през 1970 год. когато е създаден първия в
България хелий-кадмиев лазер генериращ
в положителния стълб на разряда. Втората
съществена стъпка е създаването през 1972
год. в България на първия импулсен меден
лазер с външно нагряване за получаване
на активната среда. Третия изключително
важен етап в тези научни изследвания в
България е създаването през 1974 год. за
първи път в света на лазера с пари на меден
бромид, това е един нискотемпературен
вариант на
медния лазер. Тази трета стъпка и
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с метални пари в България. Основните
научни резултати получени в
лабораторията, които са добре известни в
световната наука и практика, са:

2. Откриване на силния ефект на водорода в лазера с пари на меден бромид. Този
ефект води до нарастване около 2 пъти
и на средната изходна лазерна мощност
и на коефициента на полезно действие
на лазера с пари на меден бромид и има
голямо значение в науката и практиката.
Също така доведе до създаването на два
нови типа медни лазери: медния HyBrID в
Шотландия и кинетично подобрения меден
лазер (KECVL) в Австралия. Силния ефект
на водорода води до съществено подобряване качеството на лазерния лъч и прави
възможно използването на медния лазер за
обработка на материалите. Всички водещи
лаборатории и компании използват силния
ефект на водорода.
3. Откриване и създаване на две нови електрически схеми за възбуждане на лазера
с пари на меден бромид, това са схема с
взаимодействащи изострящи контури
IPC и схема с взаимодействащи контури
IC. Използване на IC възбуждането води
до увеличаване на изходната мощност
и коефициента на полезно действие с
около 60% и освен това позволява да се
контролира формата и продължителността
на възбуждащите импулси, което ги прави
приложими и за други лазери.
4. Откриване и изучаване на спирален кух
катод, които се прилага в кухокатодните
лазерни източници.
5. Създаване на мощен ултравиолетов ме-
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ден йонен лазер с пари на меден бромид
и лазер на йоните на злато възбуждани в
наносекунден импулсен надлъжен разряд.
6. Изследван е импулсен лазер на атомите на стронций в пари на стронциев
дибромид генериращ лазерна линия в
средната инфрачервена област, която е
изключително перспективна за приложение
в медицината.
Научно-изследователски Институт по
Оптика – ДСО”Металхим”
Успоредно с разработките на групите
в БАН и СУ съществува и трета група,
активно занимаваща се с разработването
и внедряването на лазерите, но
оставаща встрани от прожекторите.
Това са специалистите от НИИО – ДСО
„Металхим” В НИИО на 01.01.1979 год.
е създадено ново направление „Лазерна
техника“ под ръководството на ктн. инж.
Стоян Диноев, в което работят 86 служители. Над 90 % от специалистите идват
направо от студентската скамейка и
израстват там като опитни специалисти.
През същата 1979 година е утвърдена и
Националната координационна програма
„Разработване и внедряване на лазерни
източници и елементна база за тях“. За
ръководител на програмата е назначен
д-р инж. Стоян Диноев: ДКНТП-то и
Начо Папазов и Министерството на
машиностроенето отпуснаха парите, за
да може да се направи тази програма, да
могат да се разработят лазерите, тъй като се
знаеше, че лазерите в света се разработваха
и произвеждаха в 2 страни – САЩ и Русия.
И се решава да се създаде програма, където
да се разработи поне един лазер, за да
почнем и ние нещо да правим в света.
Тогава се взима решение през 1978 г. в
ДКНТП да се разработи такава програма.”
(Ст. Диноев)
Ст. Диноев споделя, че научен ръководител
на докторската му дисертация в Полша
бил проф. д-р Збигниев Позелич: „От него

научих, че не можеш да направиш лазери,
ако нямаш елементна база. Западът ще
ти даде 1 елемент, примерно 1 огледало,
2 огледала, но когато поръчаш 10 или 20
почват подменките. И у нас същата работа. И
затова когато със заповед на зам – министъра
на машиностроенето Иван Дончев ме
назначиха за ръководител на Националната
програма за лазерна техника аз реших
да включа в програмата разработването
на два лазера, един твърдотелен YaG с
неодимови йони в импулсен режим, т.
е. гигантски импулси, с модулация, а
вторият лазер беше на чиста мед. Доцент
Кирков, който беше ръководител секция в
института по електроника на БАН, където
се разработваха лидарите беше особено
заинтересован от разработването на същите.
Те не са ново откритие, ние работихме по
лидарите, имахме много добри успехи, и във
връзка с това той направи много добро сътрудничество с акад. Зуев, Сибирското отделение
на науките. Все в тази връзка със заповед на зам.
министъра на машиностроенето НИИСОР
(Научно-изследователски Институт по Специална Оптика и Радиоелектроника) се преобразува в ИСЕ (Институт по Специална Електроника), където беше дълго време проф. Евгени
Гиндев и ИСО (Институт по Специална
Оптика).”
Ст.н.с. д-р Стоян Диноев си спомня: „Аз
използвах опита на поляците и затова 5 секция в това направление бяха конструктори,
завършили фина механика, 3 секция с ръководител Ханджиева разработваше импулсните
лампи за YAG:Nd лазери, 6 секция беше
Твърдотелния лазер, там ръководител беше
Гради Градев, 7 секция – аз, 8 секция – докарахме от БАН, Мария Петрова, там тя работеше
при Васил Стефанов, втора секция – хелий-неонова лазери, а в 1 секция с ръководител н. с. Огнян Маразов се конструираше нашия лазер
на пари от чиста мед. В генерационната
тръба, ако се постави не 2 грама чиста мед,
а 2 грама чисто злато вече се генерира
червена светлина. И ние пуснахме на
чисто злато, червен лазер.” Ст.н.с.д-р
Стоян Диноев отделя 30 хиляди лева от
http://nauka.bg
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Националната програма с разрешение на
заместник началника на ДКНТП Стоян
Андреев, с който са били заедно докторанти
в Полша и купуват HP вакуумна установка,
с която да може да се изпомпват хелийнеонови лазери. Така Иван Радулов прави
хелий неонови лазери и се
започва серийно производство. “Виктор
Борисов беше електрончик и той
конструира ахранващите устройства
на лазера на пари на чиста мед и на
СО2 – лазера. 8 секция разработваме
приложенията на СО2 – лазера за
пробиване на микроотвори.“ (Стоян
Диноев)

би ако историята се беше развила другояче
и сега имаше Институт по квантова
електроника ИСО и Оптикоелектрон
нямаше да са минало. “Освен това направиха завод за СО2 – лазери и ги изнасяха за Съюза. В Съюза работят лабораториите, обаче
няма кой да го произведе. Не го възлагат,
а нашите почнаха да правят, продадоха
доста лазерни установки с СО2 – лазери.” (В.
Стефанов)

Несъстоялото се обединение
Бурното развитие на лазерната техника,
както и очевидното и приложение в
почти всяка област на живота на хората,
кара различни заинтересовани кръгове
от онова време да дадат и опълнително
финансиране. В. Стефанов разказва: “Идваха от Комитета за наука хора да питат
какво става, и по едно време решиха – дайте ще
направим Институт по квантова електроника. Бяха решили да дават милиони. Председател беше Иван Попов, инженер не с диплома,
а инженер по душа.” Инж. Попов много се
интересува от такава възможност и: “направихме едно съвещание в БАН, директорите на
институтите по физика, какво дават, що да
дадат, че да стане институт, 4-етажен, четири отгоре и два под земята по средата между
двете здания – между електрониката и ИФТТ
има място. В крайна сметка нашите хора, академиците, не се съгласиха. Защото ако го направят, там ще отидат много пари, а за другите
институти ще останат малко и отказаха да
правят институт по квантова електроника. И
тогаз от комитета – ние ще си правим наш
институт.”
(В. Стефанов)
Така се създават ИСО и заводът в
Панагюрище, които възникват по
инициатива на Комитета за наука. Може
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Рамки за резонатори за малки лазери. Около
1970 г.

Приложенията
Интересни са не само разработките на
различните лазери в България, но и
техните приложения. Трудностите, с които
се сблъскват учените, опитите да убедят
различни институции и организации в
предимствата на лазерите не винаги са
успешни. В. Стефанов: “След рубиновия лазер
направихме неодимов лазер. В туй време
ние се преместихме от старото здание,
там сега са ИФТТ и ядрения институт,
отидохме в новото здание и от тоя лазер
се заинтересува проф. Боянов, зъболекар.
Той успя да издейства от министерството
на народното здраве пари и му направихме
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един лазер с неодимово стъкло, плати ни го,
сключихме договор, за да види става ли за
обработка на зъба. Оказа се, че този лазер,
който направихме, не е подходящ, защото
зъбите почерняват, овъгляват се. Аз покъсно съобразих, че трябва по – къс импулс,
трябваше да е наносекунден, така че като
свети да няма възможност да изгори зъба. Ако
беше друг лазер с по-къс импулс, можеше
и по-хубаво да стане.” След тази работа,
един доцент от Медицинска академия – А.
Карагьозов – изявява желание да пробва
СО2 –лазера за удебеляване на кръвоносни
съдове, тъй като артерията лесно може да
се спука, ако някое място изтънява: „и един
ден се договорихме, той докара един голям
пес вълча порода с отворена шия, приспано.
Вкарахме го, нямаше вече хора в института,
облъчихме го с СО2 лъчение и не знам
после какво стана – имаше ли добър ефект
или нямаше – но аз знам,че няма хора в
института. А на другия ден някой звънна по
телефона и започна да имитира лай.”
В това време БАН вече е сключила
с Медицинска академия договор за
сътрудничество и ст. н. с. В. Стефанов
тръгва из МА да предлага наистина
сътрудничество: „имаме лазери – СО2,
рубин, неодим, хелийнеон, дайте да опитаме
да работим, кажете какво искате да правим
– ние ще ги облъчваме, вие ще изследвате
останалото. Обикаляме академията и
повечето хора те гледат като извънземен.
Не проявиха никакъв интерес.” Само в
катедрата по дерматология един лекар
споделя, че му трябва лазер, десетина
миливата, за лазерна акупунктура, който му доставят по-късно В. Стефанов и
сътрудниците му.

Дарено от В. Стефанов
Лека полека резервираността на
специалистите към възможностите
на лазерите започва да се изпарява. В.
Стефанов прави хелийнеонов лазер по

Тръбички с вътрешни огледала. 1970-1971 г.
договор с Института по геология, откъдето
искат един преносим лазер за да го
използват за маркшайдерски цели. “Направихме един лазер с преносимо захранване,
но аз не бях влизал в мина. Отидохме в мина
Росен край Бургас, вкарахме лазера, той
светна и угасна. Късо. То отвсякъде тече
вода, а ние не сме взели чак такива мерки.
Преправихме го, но те отишли лятото на
някакъв обект, и взели, че го изтървали от
високото и с това свърши маркшайдерската
работа.” С Института по растениевъдство
правят облъчване с хелий-неонов лазер с
цел получаване на мутации на нови видове.
Даже са открити нов сорт домати, средно
ранен: „но се оказа, че за да се регистрира
един нов сорт трябва пет години да минат,
за да не би да е станало случайно. Четири
години направихме, петата година стана
промяна на строя и пропаднаха тия опити.
Една година трябваше само!”. Съвместно с
Института по цветарство правят облъчване
с лазерна светлина на лалетата. Лалетата
са двугодишни растения – през първата
година дават дребни като арпаджиците
луковички, другата година се засаждат,
дават цвят и голяма луковица. Но когато
е малка луковичката, тя не дава цвят. От
Института искат, ако може, още първата
година да даде цвят: „облъчвахме ги, те казваха, че има влияние, получават се повече цвеhttp://nauka.bg
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тове, отколкото тези без облъчване, но и там
като стана смяната и всичко пропадна. След
това с Института по физиология на растенията изследвахме, с хелий неонов лазер, облъчвахме полен, прашец от тютюн, за стимулация,
облъчвахме семе, жито, за получаване на по-големи добиви и ефект. Казваха, че има ефект. С
тия
колеги, с които аз работих за получаване на
мутациите, понеже знам, че понякога човек
взима желаното за действително, им давах
пробите, едната, която служи за еталон,
другата, която е облъчена, аз им я давах А
и Б, те не знаят коя каква е. Работихме и с
Института по микробиология. Правихме
облъчване и те ми казваха, че са получили
нов щам, даже получиха авторско
свидетелство.”

Успоредно с това лазерите намират
естествено приложение и във военните
цели.
През 1976 година, ктн д-р Ст. Диноев след
като се връща от Полша, където защитава
дисертация, започва да работи във Военен
институт 22 810. В това време във Военния
институт Марин Иванов и Ада Яковлевна се
опитват да направят тренажор за оръдията
с право мерене: “И аз разработих цял полигон с влакчета на релси, движещи се, на които
влакчета имаше приемници – да може като
облъчи лазера с пушката като попадне
на мишенката да се каже, че е победен.
Направихме цял полигон с баири, реки
и т.н., където оръдията с право мерене да
могат да поразяват целта, да може да се
поразяват целта, да се тренират екипажите,
щото са много скъпи снарядите а да се
тренират екипажите за стрелба по танкове с
право мерене.“

„Вторият лазер – твърдотелен YAG:Nd
върху който защитих докторската си
дисертация в Полша на тема „Оптимизация
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параметрите на YAG:Nd лазер го включих
в Националната програма като най-новия
лазер с петкратно по-добри изходни
параметри от лазерът на стъкло с Nd. Още
повече, че Института по неорганична химия
на БАН с ръководител Акад. Близнаков двама
специалисти работеха по темата, но поради
липса на средства не можеха закупят установката за израстване по метода Чохралски
(разполагаха с 60 000 долара а бяха нужни
още 70 000 долара). Като тема от програмата
активно се включиха и ДКНТП и ДСО
Металхим и средства бяха набавени не
само за установката, но и за технологията.
Разбира се това доведе до преместването
на разработката в гр. Пловдив, където
създадохме филиална секция на ИСО, като
привлякохме физикът Владо Рибаров от
КЦМ гр. Кърджали да поеме и ръководи
работата. Ген. директор на ДСО Металхим
инж Илия Гунчев се оказа много благодатен
ръководител като осигури и помещения за
целта, а по-късно построи и цял завод – Завод за лазери в
гр.Пловдив.”

Малко по-късно ктн д-р Ст. Диноев е
изпратен в завода (картонената фабрика) в
“Хаджи Димитър”, където работи със свои
колеги около месец и го превръщат в завод
за лазери. Така започва производство на
лазери на чиста мед и СО2 – лазери, като „в
първо направление на НИСО при Иван Кирчев
работеха огледала за СО2 – лазери,
полупропускащи, пълнопропускащи, модулиращи кристали, всичко това отиде в
Оптикоелектрон гр. Панагюрище, също
поделение на ДСО Металхим, където се
внедриха за серийно роизводство”. (Стоян
Диноев)

Но разработвания от Мария Петрова в
7 секция на НИСО 50 W СО2 – лазер с
надлъжен разряд не задоволява нуждите на

ФИЗИКА
ДСО Металхим и за целта със съдействието
на външнотърговска фирма е закупен
1500W СО2-лазер, но на друг принцип,
с напречен разряд и висока честота
на повторение на импулсите. Той е
предаден на секцията – филиал на ИСО,
но вече преобразувана в направление.
„Организацията беше много добра и само
за шест месеца бе изработен работещ
прототип, демонстриран на Пловдивския
панаир през1982г. Година по-късно
колегите разработиха и работещ прототип
от 2500W. И двата лазера бяха внедрени в
завода за лазери гр.
Пловдив.” (Стоян Диноев)

Стоян Диноев си спомня: „При една
служебна командировка през 1983 г. до
Института по квантова електроника –
гр.Варшава по време на разговорите с
бившия ми ръководител на докторантурата
ми проф Пузевич, същият се похвали с
постигнати успехи при приложението на
YAG:Nd лазера. Успешно са разработили
лазерен далекомер за нуждите на
артилерята. Връщайки се в България споделих този успех в ДСО Металхим и се взе
решение да разработим лазерен далекомер
– бинокъл за нуждите на армията. Пак със
съдействието на Външнотърговската фирма
закупихме от Шведска фирма модел на
лазерен далекомер – бинокъл. Разработката
бе възложена
на новосъздаденото 7-мо направление в
НИИСО с ръководител н.с. Марин Иванов.
За година и половина бе разработен такъв
лазерен далекомер – бинокъл и усвоен в
серийно производство.”

В СУ “Кл. Охридски” също са разработени голям брой лазери, оптични
преобразователи на честоти, изследвани
се полупроводникови лазери, усвоени
са инжекционни лазери с активна среда

галиев арсенид.

През 1980 г. в университета е създадена
първата лазерна апаратура за промишлени
цели. Нарича се ЛИР-1. Предназначена е
за изрязване на участъци от покритието
на графитни електроди за електродъгови
пещи и за контролиране на качеството
на покритието. Към тази апаратура се
проявява интерес и в чужбина.

Както е известно, през последните години
полупроводниковата промишленост
започва да произвежда хибридни
интегрални схеми, при които най-важен
проблем е функционалната настройка.
За да се отговори на тази нужда, във
Физическия факултет към университета
под ръководството на доцент Константин
Стаменов е конструирана апаратура «ЛТА
Гранат-Н», предназначена за настройване
на тънкослойни и дебелослойни резистори
и интегрални схеми, за корекция на
фотомаски, кварцови резонатори и филтри.
През 1981 г. тази апаратура печели на
Пловдивския панаир златен медал, а
подобреният и дизайн получи през 1982 г.
националната награда «Златни ръце» на
Държавния комитет за наука и технически
прогрес. Само три апарата от нея дават
икономически ефект около 200 000 лева.
Значителен е интересът към тази апаратура
и в чужбина.
Голямо приложно значение има и
друг апарат от тази серия. Това е «ЛТА
ГранатМ». Предназначен е за изписване
на букви, цифри, символи и графици
върху метали и диелектрични материали.
Друга разработка на университета е
лазерният интерферометър, предназначен
за изключително точни измервания при
изработване на металорежещи машини и за
автоматично управление на обработването
с тях. Точността на уреда е 1 микрометър.
Резултатът се дава в цифров вид. В БАН
http://nauka.bg
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активно се усъвършенства лазера с пари
на меден бромид. Той се явява найефективния лазер във видимата област
на спектъра. Медния атом генерира на
два сомоограничени прехода с дължина
на вълната 510.6 nm и 578.2 nm. При използване на чиста мед като активна среда
необходимата за генерация температура е
1500 С, което създава значителни трудности
при изследванията и експлоатацията
му. При лазера с пари на меден бромид
работната температура е 500 С, т.е. с 1000 С.
Това води до някои значителни предимства
като: използването на кварцови тръби
вместо
керамични; времето за стартиране на
генерацията е 5-15 мин. (за сравнение при
чистата мед е над 30 мин.); реализиран е
режим на отпоена тръба, което го прави
годен за експлоатация; по-голямата
продължителност на лазерния импулс
води до по-добро качество на лазерния лъч;
повторението на лазерните импулси е 3-4
пъти по-високо в сравнение с лазера с пари
на чиста мед. В резултат на продължителни
и задълбочени изследвания се стига до
значителни резултати в развитието на
лазера с пари на меден бромид. В отпоена
лазерна тръба и средна изходна мощност
до 10 W (на двете линии) е получено
време на живот до 1000 часа при стабилност на лазерната мощност до 1 %. Тези
научни и технологични изследвания под
ръководството на лабораторията доведоха
до комерсиално производство на лазера с
пари на меден бромид. Силния ефект на
водорода в лазера с пари ма меден бромид
е открит през 1985 год. от Д. Астаджов, Н.
Съботинов и Н. Вучков. Добавянето на 0.3
Torr в буферния газ Ne при общо налягане
15 Torr води до двойно увеличаване на
изходната лазерна мощност. Оптималното
налягане е намерено експериментално
и при по-високи налягания изходната
лазерна мощност спада. След окриването
на силния ефект на водорода интересът
към лазерите с пари на чиста мен и на
меден бромид силно нараства във всички
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лаборатории по света занимаващи се с тези
лазери. На базата на добавки от водород в
Шотландия и Австралия са създадени два
нови типа лазери. В последващите работи
на лабораторията е изяснен механизма
който води до двойното покачване на
средната изходна мощност и коефициента
на полезно действие на лазера с меден
бромид.
Въху лазера с пари на меден бромид са
получени редица патенти, има издадени
патенти в САЩ, редица страни в Европа
и Австралия. В Австралия е продаден
лиценз и там до сега се произвежда
лазера и се използва за медицински цели.
През 1988-1989 година в лабораторията
са създадени две нови оригинални
електрически схеми за възбуждане на
лазера с пари на меден бромид – схема
с взаимодействащи изострящи контури
и схема с взаимодействащи контури.
Експериментално е получено, че средната
изходна лазерна мощност и коефициента
на полезно действие при използване на
схемата с взаимодействащи контури се
увеличава с 60 % при еднакви условия на
работа.

Мощен, около 100 вата, лазер с пари на меден
бромид

Мощен ултравиолетов лазер на йоните
на мед и злато в наносекунден импулсен
надлъжен разряд. Едно съществено дос-
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тижение на лабораторията е мощния
ултравиолетов лазер на йоните на мед и
злато в наносекунден импулсен надлъжен
разряд. Медния йонен лазер с пари на
меден бромид генерира на 5 йонни линии
в областта 248.6 – 270.3 nm, а лазера на йони
на златото на 4 йонни линии в областта
282.3 – 291.8 nm. Върху медния йонен
лазер с пари на меден бромид възбуждан в
напречен импулсен наносекунден разряд
са проведени задълбочени изследвания.
Определени са условията за оптимална
работа на лазера, както и елементарните
процеси
протичащи в газоразряд ната плазма,
водещи до създаване на инверсна
населеност. Получена е максимална
средна изходна мощност от 1.3 W, което
е ненадминат и до сега рекорд. Този
лазер е обект на голям интерес през
последните години поради възможността
за приложение в редица области, такива
като прецизна микорообработка на
различни материали, включително и
биологични тъкани, лазерна литография в
микроелектрониката, лазерно индуцирана
модификация на различни нови материали
и т.н.

Ултравиолетов меден йонен лазер

Перспективи
Лаборатория по фемтосекундна фотоника
на СУ
В помещенията, осигурени от Софийския
университет, в Лабораторията по лазерна
техника (бившата Проблемна научно-изследователска лаборатория по лазерна
техника; понастоящем самостоятелно звено
към Физически факултет), със собствено
финансиране от СУ, през 2006г. е изградена
инфраструктурата на съвременна
Лаборатория по фемтосекундна фотоника.
По национален проект за стимулиране
на научните изследвания в държавните
висши училища (проект ВУФ-02/2005
с ръководител проф. Иван Христов) е
закупен едночестотен твърдотелен лазер
с удвояване на честотата, генериращ до 5
W непрекъснато лъчение на дължина на
вълната 532 nm (лазер Verdi 5, Coherent).
Колективът на проекта, ползвайки
този прецизен възбуждащ източник, с
водещото участие на доц. Иван Бъчваров,
създава през 2006 г. първия в страната
фемтосекунден осцилатор на базата на
сапфиров кристал, легиран с титан. Лазерът
излъчва суб-28-фемтосекундни импулси с честота на повторение от 83 MHz,
при енергия на единичен импулс от 4 nJ.
Понастоящем тази система се използва
за тестове на нови идеи, за обучение на
докторанти и за експерименти, за които
относително ниските пикови мощности
(~0.1 MW) и интензитети са достатъчни,
а е важна високата честота на повторение
на импулсите. По следващ проект с
национално финансиране, от фирма
Quantronix бе закупена система, включваща
фемтосекунден генератор, разширител на
импулсите, два усилвателя и компресор на
импулсите, която позволява генериране на
суб-40-фемтосекундни импулси с честота
на повторение от 1 kHz, при енергия на
единичен импулс от над 3.5 mJ. За ориентир за огромните пикови мощности (~50
GW) и интензитети, които тази система
е в състояние да осигури на дължина на
http://nauka.bg
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вълната около 800 nm, може да се каже, че
снопът на лазера, фокусиран с обикновена
дългофокусна леща (~20 cm) генерира
кохерентна бяла светлина във въздуха,
ползвайки го като нелинейна среда.
Колективът на проекта (изследователи от
катедра Квантова електроника и техни от
БАН и ЛТУ) продължават изграждането
на лабораторията и изследванията си в
областта на генериране на кохерентна
фемтосекундна светлина в областта на
вакуумния и рентгеновия ултравиолет и
нейните приложения. Готов е и общият
компютризиран комплекс за управление
и за регистрация на експериментални
данни. С двата лазера могат да се провеждат
изследвания по нелинейна оптика със
свръхвисока времева разделителна
способност.

Система, която позволява генериране на
суб-40-фемтосекундни импулси с честота
на повторение от 1 kHz, при енергия на
единичен импулс от над 3.5 mJ
кандидатствуване за Рамковите програми
на Европейския съюз, обясниха от новото
звено. Реална стъпка в тази насока е
участието на Катедрата и Лабораторията
като български представители в
консорциума “Екстремна светлина”
(Extreme
Light Infrastructure; 7th FP of the EU), инициирано от, за съжаление вече покойния, чл.
кор. проф. Соломон Салтиел.
Лабораторията Лазери с метални пари
при ИФТТ към БАН

Едночестотен твърдотелен лазер с удвояване
на честотата, генериращ до 5 W непрекъснато
лъчение на дължина на вълната 532 nm (лазер
Verdi 5, Coherent)

Лабораторията по фемтосекундна
фотоника, ръководена от доц. Иван
Стефанов, работи, както и в миналото,
в тясна връзка с катедра Квантова
електроника, която се ръководи от проф.
Александър Драйшу. Високотехнологичната апаратура се използва и ще
бъде използвана съвместно с учени от
БАН и ще даде реални възможности за
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Неотдавна при използването на лазер на
свободни електрони, пренастройваем от
2.9 до 20 mm, е получено, че лазерното
лъчение с дължина на вълната 6.45 mm е
най-ефективно за аблация на меки тъкани
и кости с минимални нежелани отлагания
и термични увреждания. Полагат се
огромни усилия да се намери и разработи
лазер, генериращ на линията 6.45 mm с
изходни параметри достатъчни за аблация
на меки тъкани и кости, притежаващ
много по-голяма клинична приложимост.
Лазерна система генерираща в средната
инфрачервена област на спектъра,
характеризираща се с висока енергия на
импулса (средна изходна мощност над 4
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W) и високо качество на снопа, т.е. ниска
разходимост, и базирана на разработения в
ЛМП, ИФТТ–БАН HeSrBr2 лазер, може да бъде успешно използвана вместо лазера на свободни
електрони в биофизиката, медицината
и дентологията. Допълнително предимство на He-SrBr2 лазер е възможността
за генерация на няколко други линии в
СИЧ диапазон, групирани около 1 и 2–3
mm. Откакто за първи път е описан ефекта на лазерно лъчение върху биологични
тъкани, са разработени няколко уникални
лазерни приложения в биофизиката,
офталмологията, ангиопластиката,
урологията, дентологията и ортопедната
хирургия. И така при съчетаване на
силния ефект на водорода и използване
за възбуждане схемата с взаимодействащи
контури, с лазера с пари на меден бромид
са получени средните рекордни резултати
останали ненадминати и досега.
1. Лазерна тръба с активен обем 4.77 см3 –
максимална изходна мощност 6.7 W и специфична мощност 1.4 W/ cm3 – рекордна
специфична мощност.
2. Лазерна тръба с активен обем 157 см3 (L =
50 cm) – максимална изходна мощност 24 W
и максимален кпд 1.8%.
3. Лазерна тръба с активен обем 5650 см3 (L
= 200 cm) – максимална изходна мощност
120 W и максимален кпд 3% – рекордни
средна изходна мощност и коефициент на
полезно действие – ненадминати и досега.
Заключение

Авторите дълго се чудиха как да завърши
статията. Единият от тях, щастлив в
битието си и на учител по физика, имаше
удоволствието преди няколко месеца
да заведе един от класовете, на които
преподава, на посещение във Физическия
факултет и по специално в лабораториите

на катедра Квантова електроника.
Нужно е да се направи уточнението,
че учениците, макар и разбира се не
съвсем обикновени каквито са всички
тийнейджъри, са от съвсем обикновено
общообразователно училище в краен
квартал на София. Та след чудесните
лекции и демонстрации на проф.
Александър Драйшу и доц. Християн
Стоянов в лабораториите, излизайки от
сградата на факултета, едновременно
доволни от демонстрираното с лазерите, но
и учудени, ме наобиколиха и не скривайки
изумлението си ме заразпитваха дали този
университет изобщо го финансират и защо
е в такова окаяно състояние. Откровено
казано, ми беше трудно да им обясня
как е възможно да се постигат резултати
на световно ниво, а финансирането да е
африканско.
Това е, драги читателю, нашето заключение.
Твоето можеш да го направиш и сам.

Бележки

1 – Нелинейни явления – Нелинейните
оптични явления са онази област, където отчетливо се проявява неразделимото
единство на двойнствената природа на
светлината. Наистина от квантова гледна
точка удвояването на честотата изглежда
така.
Кристалът, който има нелинейни свойства,
превръща два кванта с малка енергия (два
кванта на инфрачервеното излъчване) в
един квант с двойно по-голяма енергия
(квант
на зелената светлина).
Нелинейните среди могат да предизвикат и
още по-учудващи явления. Те могат да
http://nauka.bg
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обединят енергията на светлинния
квант – фотона, с енергията на кванта на
топлинните
трептения – фонона, и да породят фотон
с енергия, по-голяма от първоначалната.
Това значи, че преминавайки през кристала,
светлинният лъч ще взема част от неговата
топлинна енергия. При това светлинната
енергия ще се увеличи, а кристалът малко
ще се охлади.

2 – Снимките – Лазерен визир на
теодолитна стойка с колона. Инв. № 06327;
Тръбички с вътрешни огледала. 1970-1971
г. Инв. № 06331; Рамки за резонатори за
малки лазери. Около 1970 г. Инв. № 06321;
Вълноводен азотен лазер. Инв. № 06318;
Лазер, азотен. Ивайло Златанов, 1972-1973
г. Инв. № 06315; Лазер, рубинов. Първият
български лазер. Инв. № 06312; Импулсни
лампи за възбуждане на рубинов лазер 19611963 г.; Инв. № 06316; Стабилизиран токоизправител, служил за захранване на първите
български лазери. Инв. № 06310; Импулсни
лампи за възбуждане на рубинов лазер.
Инв. № 06316; Високовакуумен прогреваем
кран за He-Ne лазери. Инв. № 06330,

на Националния политехнически музей
30 години Квантова електроника и
лазерна техника в СУ „Св. Кл. Охридски“
От огледалата на Архимед до Гама-лазера
(свалено от http://lazeri.hit.bg/camelot2.
html)
Javan, A., Bennett, W. R. and Herriott, D. R.:
“Population Inversion and Continuous Optical
Maser
Oscillation in a Gas Discharge Containing a
He-Ne Mixture”. Phys. Rev. Lett. 6 3, 106-110
(1961).
http://www.physics-online.ru/
PaperLogos/285/qe_photos.phtml
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Любов Филипова – главен уредник в
Политехнически музей

Георгиев, Г. и С. Салтиел. Практикум по
квантова електроника и лазерна техника.
София, 1993
Предложение за обявяване на ст. н. с. ІІ ст. в
НИИО направление Лазерна техника
Радунска, И. Раждането на лазера. София,
1971
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Ст. н. с. д-р Пенка Кирчева
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Галя Русева – уредник в Политехнически
музей
Статията е публикувана в (кн 2, 2011) сп.
„Светът на Физиката” издавано от Съюз
на Физиците в България. Може да прочетете целият брой на: http://wop.cointech.net/
bg/02br_2011.pdf

ХУМАНИТАРИСТИКА

ПЪТЕПИС

ИЗ ЕВРОПА НА СТОП
Недялка Иванова

З

апознахме се във форум за пътуване на стоп. Явно на всички ни се
искаше да попътуваме извън България това лято, вместо класическото море. Или освен него. Всеки
можеше да отдели горе долу един месец за
това начинание и оригиналната идея беше
да се стигне до Ирландия, но поради ред
причини се отказахме и решихме последна
дестинация да ни бъде Амстердам. Видяхме се няколко пъти в София за да уточним маршрута и след един месец се изясни
датата на тръгване и всичко останало. Искахме да останем по няколко дена във Виена,
Прага, Кьолн и Амстердам. По план трябваше да си уредим безплатно спане с т.н.
каучсърфинг ( http://www.couchsurfing.org/), тъй
като разполагахме с ограничено количество
пари. А и не само - друго е да поговориш
с местните и да прекараш с тях в тяхната
къща няколко дена. Взехме си всеки по един
спален чувал, шалте, две палатки и и бяхме
готови :)
Пътувахме четири човека, разделени по
двойки.

Палец. Шапка. Хавлия...класика :) Карта на
Европа (остава хубав спомен, ако не я забравиш в някой камион или кола, както направих с моята :) ...Видя се, че здрави и удобни
обувки са също важни, защото много километри бяха минати и пеша. Тук много ми
се иска да допълня и лека раница, но тъй
като това на нас не ни се случи, няма да
отговаря на истината. Като сложиш храна
за първите няколко дни, няколко резервни
тениски и дрехи за студено, спален чувал..
споменах ли консерви,  русенско варено,
бутилка домашна ракия. Трудна работа.
Е, ние тръгнахме на 8 август, понеделник,
7:00ч. (с половин час закъснение от уречения час ;) срещата беше на метростанция
„Сливница”, а от там с автобус 42 до изхода
за Драгоман. О, да не забравяме картонените табели в комплект с маркер. Тук те влизат
в действие.
И така паркирали сме се в страни от пътя.
Аз и Петър и малко зад нас - Росен и Боян.
Започваме да чакаме.
Какво ли ще стане сега?
Хм.
http://nauka.bg
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Малко след София...

Скоро се питаме - кога ли ще стане...
Незнам защо зациклихме толкова там преди тоя Драгоман. С триста мъки с Петър се
добираме на 12км. от границата със Сърбия - т.н. “кпп Калотина”. Другите остават
някъде назад след нас и знаем, че няма да
ги видим в следващите няколко дни. Какво
ли ще стане с тях, как ли ще ги отвее стопаджийския вятър до Виена, където е уговорката да се срещнем след няколко дена. Незнаем, но нас ни отвя най-напред един тир
до Любляна, Словения, с който прекарахме
незабравими цели два дена и една нощ.
Имам предвид спането в тира - клюмането
на предната седалка, а аз отзад на леглото
сред нашите две раници, шалтета и одеялата на шофьора. Това беше също и първата
ни нощ на палатка, разпъната в градинката
на мотел, част от целия комплекс на бензиностанцията, която нашия шофьор избра за
почивка през нощта.
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Шофьорите на тир поне в едно са неотразими - винаги имат нещо, с което да те
почерпят. Най-често с цигари, особено ако
се намираме в или около България, защото
ако не знаете в Сърбия можете да се сдобиете с наистина евтини цели стекове цигари.
Какво още ни гостиха тези мили хора, които
прекарват дни и дни по пътищата и имено затова се запасяват с добри количества
припаси. Бира. Ммм, студена „Ариана”!
Ред Бул - незаменим, спаси ни веднъж от
неизбежно заспиване, когато се прибирахме вече (останали само двамата) с Боян от
Хърватска. Да не говорим за невероятния
омлет, който същия този турски шофьор ми
сготви в 3ч. през нощта докато Боян спеше
на най-горното легло в кабината. Той самият не яде много, защото му предстояха още
доста часове път и се страхуваше да не му
се доспи, но отдели доста време да го сготви
наистина майсторски. Омлет с кашкавал
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и червен пипер - можете да си представите колко изумително вкусно ще ви се стори това, след като сте прекарали няколко
дни по пътищата единственото с овесени
бисквити, хляб, кетчуп и евтин наденицоподобен колбас. И то в съвсем ограничени
количества. Превъзходно. Говорихме си за
баклава и за локум, но разговора отслабна
след като той ми поиска телефона и твърдеше, че ще ми се обади да ми даде някаква си
монета от древни времена, която той беше
изкопал, за да я покажа на моя приятел иманяр.. Сори, ама не. Още не ми се е обадил де
и дано да не ми се. Няма значение. Интересно е да спомена, че той имаше някаква машинария, с която пренастройваше апарата
за отчитане на часовете и километрите и го
„лъжеше”, че кара толкова, колкото позволява закона. С нас кара повече от 24 часа без
да спи, а като ни остави в София продължи
за Истамнбул и твърдеше, че няма да спи.
Пихме доста кафета с него. Но добре, че
беше той. На края на нашето пътешествие
съвсем нямахме търпение да се приберем на
родна земя.
Но да не се отклоняваме.
От Любляна ни взе кола до малко градче,
близо до словенската граница с Австрия
- Марибор. Почивка за по една бира и отново на път. Пристигаме на “бензинска
станция” до границата, но е 3 посред нощ
и опъваме палатката. На сутринта се уреждаме с кола до Виена - директно. Е, така де,
не е зле. Стоварват ни баш на централната
Mariahilfer Strasse, която се оказва наша територия за следващите 4 дни. Това е голяма
търговска улица, тротоарите са претъпкани
с хора, а по самата улица гъмжи от коли.
Напомня леко на нашата Витошка, но е потясна и няма трамваи, а и е по-дълга. Скоро
разбираме, че това е основна артерия на
града и сме изкарали голям късмет, че ни
свалиха точно на нея. Не губим време, гладни сме. Докато пътуваш не огладняваш толкова, просто не мислиш за това, а и нямаш
време да застанеш, да бръкнеш в раницата
и да разотваряш разните там запаси. Къде

ти! Покрай тебе препускат множество коли,
а с тях и възможностите да стигнеш закъдето си тръгнал. Е, зависи колко си гладен! Та
сега усетихме глад най-сетне. Хапваме спокойни и доволни, че сме достигнали първата точка от маршрута. Не сме само ние. До
нас имаше цяло семейство, които също си
бяха наизвадили кутии с паста и обядваха.
От другите двама (стопаджии) получаваме
SMS, че ще пристигнат след няколко часа, и
се разбираме да се чакаме на входа на Пратера.

Прочутото Виенско колело, Пратера

Планът с каучсърфинга за Виена се провали
в последния момент и трябваше спешно да
се сдобием с легла в хостел. Изкарваме късмет. Някой се беше отказал от резервацията
си и имаше места за нас в горе долу прилично място в самия център, на 5мин. от всички
забележителности.
http://nauka.bg
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Росен и Боян пред входа на Пратера, разказваме
си един през друг как сме стигнали до тук.
Прекарваме няколко дена из белите ренесансови сгради на Виена - бели и чисти, все
едно сега са ги съградили. Това прави още
по-голямо впечатление след като три дена
пред очите ни са били само магистрали,
бензиностанции, коли и камиони. Контрастът в съзнанието ни е голям. Не случайно наричат най-големия и главен град на
Австрия „Европейската културна столица“
- тук има около 70 театъра, 4 опери, няколко
музикални сцени и около 100 музея, устройват се безброй фестивали в различни сфери на изкуството и се организират шумни
празненства на открито, съпроводени с
много традиционна, класическа и модерна
музика. Виена е част от Световното културно наследство на ЮНЕСКО, наследник на
бурно историческо минало. Обикаляме до
късно. Возим се на трамвай само за да видим
как е по виенски, а иначе метрото ни стана
като лично превозно средство. Не можахме
да опитаме виенско кафе, но пък си разделихме парче сахер.
Искахме да разгледаме колкото се може
повече неща, но в същото време бяхме и
доста уморени от пътя. Въпреки това видяхме невероятните сгради на Операта, Императорският комплекс „Хофбург“, Парламента (с гръцка класическа архитектура)
със статуята на богинята Атина Палада
отпред, Кметството, Императорският театър
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Боян - в захлас, Росен проучва
(Burgtheatur – вторият най-стар в Европа),
Държавният университет и Народният театър (Volkstheater), обширният градски парк
(Volksgarten) с паметника на великия композитор Волфганг Амадеус Моцарт. Една
вечер отделихме за разходка из островите и
мостовете на река Дунав.
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Един цял ден отиде за двореца Шонбрун бароков замък, издигнат през XVI в. и свидетелстващ за могъществото и богатството
на Хабсбургите, заедно с величествените
градини около него. Всички тези неща са
страшно впечатляващи и си заслужават да
се видят на живо. Чувствахме се доволни, че
сме там и чак не ни се вярваше.
- Глориета в двореца Шонбрун

Някой ме е хванал в момент на съмнение - “абе
тия наистина ли знаят накъде отиваме ?!”
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Поемаме към Прага. Най-трудното на стопа
в чужда страна е да намериш добра бензиностанция, на която да застанеш и да разпитваш хората дали ще те вземат и накъде
пътуват. Това ни измаряше най-много.
Нямахме много ясна представа как се стига
извън градовете и това ни отнемаше наймного време, почти цял ден за да се позиционираме добре. Напуснахме Виена и се
запътихме към Hollabruhn с влак, както ни
упътиха. От там с друг влак към Korneuburg.
Тук със Боян ни провървя (сега се падаше
да пътувам с него, аз като единственото
момиче в компанията трябваше да се редувам със всички :). Взе ни един немец, който
бъкел не говореше английски (което не е
често срещано, повечето, дори и възрастни
австрийци или германци нямаха проблеми
с английския) а пък и ние никак не знаем
немски, та се разбирахме с много кимане
и подразбиране на смисъла от къде чути,
недочути откъслечни думи. Поне караше
бързо и стигнахме в Прага за 3,5 часа.

В Прага беше интересно. Там ни се случиха доста непредвидени и леко екстремни
неща. Останахме без подслон за през нощта
и се наложи да спим на жп гарата, след като
така и не успяхме да се уредим с каучсърфинг. Търсихме хостел, но всички в центъра
бяха заети. И така решихме, нямаше какво
да се лутаме повече из града с тежките раници, а освен това почваше да вали. Гарата
в Прага е много голяма и впечатляваща, но
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полицаите не ни позволиха да останем дълго там. За сметка на това пък бяха доста учтиви в молбата си да напуснем. Представлява две дъгообразни халета, залепени едно
за друго. Доста сходна с тази в Хамбург, а и
сигурно не само с нея, но доста по-голяма.

туването до тук като цяло затова и нямахме
желание да разглеждаме града извън това,
което беше в центъра.  Но естествено, каквото видяхме си струваше идването и беше
невероятно впечатляващо.

С малко помощ от местни успяхме да се сдобием със стая в нещо, която беше вероятно
най-големия (а вероятно и най-посредствения) хостел в Прага. Затова и намерихме
свободни места и то на приемлива цена.
Представляваше сграда, като голямо училище, а стаите бяха с високи тавани и в тях
имаше толкова бюра, колкото и легла. Точно като в общежитие. Нямахме нищо против, довилни бяхме на каквото и да е, стига
да имаше къде да се спи. От този хостел ни
пратиха в един друг, също толкова странен,  
в който се настанихме за три вечери. Мисля,
че вече бяхме натрупали доста умора от пъ-

Пражкият замък с Карловия мост отвеждащ
до него, където се загубих из тълпата. Мостът е атракция сам по себе си заради многото статуи от двете му страни. На всеки 4,
5 метра има улични музиканти и търговци
на ръчно изработени украшения и сувенири. Ние самите имахме идея да свирим на
улицата за пари, но не бяхме сигурни дали
е позвлено и не искахме да ни глобят. Питахме полицаите, но орговорът беше отрицателен и така, този план пропадна или
по-точно остана да чака Амстердам, където
вярвахме, че всичко е позволено :) и наистина е така от части...
http://nauka.bg
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Прага наистина е златна. Бирата им е наистина горчива, имам предвид Pilsner Urquell.
Сградите наоколо излъчват усещане за
много история, за отминали времена, за
приказност. Всяка една сграда, всяка една
улица и кътче изглеждат уникални. Ние се
разхождахме най-вече из Стария град, който
е част от центъра, където са живеели първите заселници. Към 14 век император Карл
Четвърти нарежда той да бъде разширен и
така около него се оформя един “нов“ град,
като двете части са разделени от улица „На
Пржикопе“. Там се намират и известните
туристически атракции като Староместкият площад, намиращ се между Вацлавака
и Карловия мост. На площада е издигнато
старото кметство, прочуто с кулата с астрономическия часовник и готическата църква
Дева Мария пред Тин. Интересното е, че тя
е главна църква за района от 14 век до сега.
Карловият мост е прочут исторически мост,
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който свързва двата бряга на река Вълтава.
Строежът му започнал през 1357 година и
приключил в началото на 15 век. Той е дълъг около 516 метра и целият е осеян с множество статуи и скулптури на светци в бароков стил. От източната страна на Вълтава се
намира т.н. Малък град, който представлява
множество тесни и стръмни улички и сгради с автентичен външен вид. Тук е и прочутия Пражки замък, който е бил резиденция
на чешките владетели от 10 век нататък, а от
1918 година на президента на Чехия.
Към двореца принадлежи и една от найголемите и внушителни катедрали в света,
чието построяване започнало през 14 век и
продължило до към края на 19 век. Нейните
високи кули се забелязват от много далече
и тя е един от най-значимите символи на
Прага.
В Прага имаше много руснаци, българи
също – попаднахме на двама, които рабо-
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теха в два различни магазина за сувенири
из главните улици.  Единият ни предложи
отстъпка като разбра,че и ние сме българи.
Поговорихме си с тях и те ни споделиха,
че в Прага е по-добре и че се прибират в
България само по празници или на почивка. Имаше също групи от американци и
азиатци предвождани от гидове, държащи
високо над себе си цветни чадъри за ориентир на туристите.
Почти 10ч. е, чакаме Боян да си купи дъждобран и потегляме към магистралата. Дано
да я намерим лесно този път. Нов ден – нова
дестинация за достигане. Кьолн!  Добрата новина е, че най-сетне щастието ни се
усмихна и имаме две вечери каучсърфинг
там.  В последствие вечерите се увеличиха
до цели четири, йей!

To be continued...
http://nauka.bg
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