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Конкурс за научно-популярна статия, посветена на избран 
от автора актуален научен въпрос или тема от всички 
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„ОБЯСНИ НАУКАТА“
Списание „Българска Наука” и Рийдър ООД обявяват конкурс с награда: Kindle – 

най-ново поколение четец.

admin@nauka.bg
Конкурс за научно-популярна статия, посветена на избран от автора актуален научен 
въпрос или тема от всички области на науката и техниката, при следните условия:
- Обем до 30 машинописни стр. (допуска се известно надвишаване при необходимост);
- Тематика – избрана от автора изцяло съобразно компетентността, специалността и 

знанията му;
- Изискване за популярност – статията следва да излага 
и обяснява избраната тема или въпрос, съчетавайки 
научно ниво и обоснованост с популярност и 
достъпност на изложението за широк кръг читатели – 
неспециалисти в съответната област; Това не изключва 
засягане на спорна и полемична за темата проблематика 
и представяне на различните, в т.ч. и противоречиви 
тенденции в областта.
- Необходимите изображения следва да бъдат 
публикувани с посочване на източника; ако авторът на 
материала не е и автор на изображенията;
- Материалът следва да е изготвен при съблюдаване на 
авторските и сродни права; авторът носи отговорност за 
събюдаването на последните;
- Допълнителни условия – Всички права запазени 
„Българска Наука”
- Избора на победител се извършва от Сдружение 
„Форум „Наука”
Конкурсът стартира на 10-ти октомври и ще продължи 
до 15-ти Януари.

Голямата награда за най-високо оценена статия е най-
ново поколение четец Kindle. Ще се връчи официално 
от нашите спонсори на специална церемония след 
приключване на конкурса.

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12333
http://READER.BG
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12333
http://www.reader.bg/
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(Не)обикновените животни 
Чавдар Черников

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

Издателство “Българска Наука”

Поръчай

Книгата

Сега!

Търсете книгата по книжарниците на верига „Пингвините”в 
цялата страна.



 http://nauka.bg 5

7  НАУКА  
- Културно-историческите паметници 
на България
- Възрастта на нобеловите лауреати
- Третата симулирана мисия до Марс се 
“връща” на Земята  
- Компютърни игри помагат за напредъ-
ка на съвременната наука
- Проект “Почети ми”
- Видео Наука
- Нови Книги
 

43   НОВИНИ
- Z Глобално микробиално изследване 
открива „черния пазар“ на гени на 
супергадинките
- Япония смята да изгради своя резервна 
столица, в случай на някаква извънредна 
ситуация 
- Гени на наши изчезнали прародители 
оцеляват в съвременните хора 
- Акустичнaта археология разкрива зву-
ците на ренесансова Венеция
- Сляп археолог откри древен релеф, на 
който е изобразено раждане
- Учените поглеждат във вътрешност-
та на перуанска мумия 
- Генна терапия би могла да спаси загу-
бата на зрението на човек, чиито клет-
ки, улавящи светлината, не функцио-
нират или са мъртви 
- Някои динозаври са мигрирали сезонно 
- Нов военен андроид 
- Китайски учени добиват животоспа-
сяващ човешки кръвен протеин от ориз
- Звуковите вълни могат да отговорят 
на молитвите на хората с тежка ерек-
тилна дисфункция
- Синтетичнa кръв, създадена от бри-
тански учени, ще бъде тествана в след-
ващите две години
- Японският суперкомпютър „К”
- Япония засажда вишневи дървета като 
охрана срещу бъдещи вълни - цунами

62  БИОЛОГИЯ
- БАВНОХОДКАТА!
- Семейство Мечки (Ursidae)
- Влечугите в България
- Птиците в България
- „Пъстра” и „златна” есен

85  ИСТОРИЯ 
- За ползата от военната история и 
още нещо…
- Добруджанската епопея от 1916 г. в 
книгата на Владимир Бобошевски “Бър-
зо преживяни минути” 
- Уилтънският диптих и владетелски-
ят церемониал в средновековна Англия

112АСТРОФИЗИКА
-- Преглед на книгата „Квантовата Все-
лена: Всичко, което можеше да се случи, 
вече се е случило!” книга от Брайън Кокс 
и Джеф Форшоук

115 ФИЗИКА
- Има  ли  полза  от  научните  изслед-
вания?
- Не е даже погрешна. Неуспехът на 
струнната теория и търсенето на 
единство във физическите закони  

143 ВОЕННО ДЕЛО
- Партньорска мрежа за младежки дей-
ности и инициативи „мажор”

150ХУМАНИТАРИСТИКА 
- Aнтичен риенактмънт
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Сайтът Reader.bg ви предоставя възможността да се запознаете с 
възможностите на предлаганите продукти, както и да изберете и закупите 
електронен четец от най-реномираните марки, отговарящи на всички 
изисквания за високо качество и стандарт. Нашият екип ще се погрижи за 
вашите предпочитания и изисквания, както и ще даде компетентни отговори 
на всичките ви въпроси.

Вземи своя  четец от
 www.reader.bg 
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 Антон Безеншек
 Пловдив

 Твърде често различни родни „експерти”, 
чужди политици и дипломати и всякакви 
други „специалисти” обвиняват нас бълга-
рите, че не сме способни на признателност, 
че не ценим историята си и прочие нелепи 
твърдения. Но както се казва „по делата им 
ще ги познаете”. А нашият народ неедно-
кратно е показал колко признателен може 
да бъде към всеки съпричастен с българска-
та кауза. По тази причина изобщо не е учуд-
ващ големият брой паметници, посветени 
на чужденци, които по един или друг начин 
са помогнали на България и българите. 

 Един от тези чужденци е словенецът Ан-
тон Тома Безеншек. Той е роден на 15 април 
1854 година в село Букове до град Целе, като 
тогава бащините му земи все още са част от 
Хабсбургската империя. Още от малък Ан-
тон Безеншек проявява изключително усър-
дие в училище и завършва гимназия с отли-
чен успех. През 1873 година будният младеж 
основава словенското ученическо дружество 
„Дума”. Там той разгръща своя потенциал и 
се опитва да разпространи познанието сред 
колкото се може повече хора. Едновременно 
с дейността си в ученическото дружество Бе-
зеншек се заема с изучаването на стенограф-
ската система на Франц Габелсбергер в ней-
ната адаптация на съседния нему хърватски 
език. В периода между 1874 и 1877 година 
младият словенец следва във Философския 
факултет на Загребския университет, къде-
то освен всичко друго посещава лекции по 

латински и старогръцки език. Именно в За-
гребския университет усвоява и български 
език. Докато следва Антон Безеншек про-
дължава да се занимава със стенография и 
в крайна сметка успява да пригоди систе-
мата на Габелсбергер за словенски, хърват-
ски, сръбски, руски и български език. За да 
популяризира работата си издава книгата 
„Стенографска читанка” през 1875 година, а 
след това започва публикуване на списание-
то „Югославянски стенограф”. За да популя-
ризира още повече труда си словенския про-
светител се заема с преподавателска работа 

НАУКА
Културно-историческите 
паметници на България
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и обучава около 200 души, част от които по 
– късно стават учители по стенография или 
работят като стенографи в Хърватския пар-
ламент и в Далматинското областно събра-
ние. 

 През преломната за нас българите 1878 
година Антон Безеншек се запознава със 
Спас Вацов Киров1, български студент в За-
гребския университет. По негова препоръка 
словенецът получава покана да оглави сте-
нографското бюро в Народното събрание в 
столицата на Княжество България. Той на 
драго сърце приема, идва в България и неза-
бавно се заема за работа, като едновременно 
с ангажиментите си в Народното събрание, 
той преподава стенография на учениците в 
елитната Първа софийска мъжка класическа 

гимназия. За нас днес е ясно, че Безеншек не 
идва в България заради висока заплата, тъй 
като държавата е току – що освободена и фи-
нансовото й положение не е завидно, не идва 
тук и заради някакви други облаги, тъй като 
такива не би могъл да получи. Словенският 
учен идва в Княжеството, за да положи осно-
вите на българската стенография и да пока-
же съпричастността си с нашата кауза. 
Антон Безеншек продължава обучението на 
стенографи, като на 25 септември 1879 годи-
на открива нарочен курс в Народното събра-
ние. До 1905 година той подготвя над 1500 
българи, които стават гръбнака на стено-
графския корпус в българските институции 
и администрация. От 1881 година Безеншек 
се заема със стенографирането на заседани-
ята и на Областното събрание в Източна Ру-

НАУКА

1 По – късно Спас Вацов Киров ще се превърне в основоположник на метеорологията и сеизмологията в България.
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мелия, разбирайки че по този начин може да 
помогне допълнително на българската кау-
за. По този начин словенският стенограф се 
явява един от многото мостове между двете 
български територии, разделени заради не-
справедливите решения на Берлинския кон-
грес. 

 Българската следосвобожденска действи-
телност нанася един незаслужен удар на Ан-
тон Безеншек. През 1884 година той е увол-
нен от Народното събрание заради донос 
на свой ученик, че се занимава с политика. 
Любовта на словенеца към България и към 
българския народ обаче е толкова силна, че 
вместо да се завърне в родината си, той оти-
ва в Пловдив и започва работа в областната 
администрация.

 След Съединението на Княжество Бълга-
рия и Източна Румелия Безеншек продължа-
ва своята неуморна работа по изграждането 
и усъвършенстването на българската стено-
графия и става инициатор за провеждането 
на Първия български стенографски събор. 
Наред с това издава и учебник по стеногра-
фия на български език, като същевремен-
но почти 20 години е учител в областната 
мъжка гимназия „Александър I”. След 1904 
година словенският учен отново се завръща 
в София като е едновременно гимназиален 
учител и лектор по стенография в Софий-
ския университет. Българите показват своята 
изключителна признателност към Безеншек 
още приживе, награждавайки го с редица 
медали, грамоти и други видове отличия. Го-
лемият стенограф и приятел на българския 
народ умира в София на 27 ноември 1915 го-
дина, малко след включването на България в 
Първата световна война. 

 Гражданите на Пловдив, а и много други 
българи, показват признателността си към 
делото на Безеншек чрез издигането на бюст 
– паметник, който за съжаление е занемарен 
през годините и в края на ХХ век се оказва 

напълно разрушен. По тази причина между 
1997 и 2000 година скулпторът Свилен Кос-
тадинов възстановява от гранит този и още 
три монумента в Пловдив. Днес, както може-
те да се убедите от снимките, бюстът на Бе-
зеншек е в отлично състояние и се намира в 
Централния парк на Пловдив, предпочита-
но място за отдих и разходки на жителите и 
гостите на града. Нека днес когато минем по-
край този паметник да си припомним огро-
мните усилия, които е положил словенецът 
Антон Безеншек за развитието на българска-
та стенография и да оценим по достойнство 
неговото дело като го причислим към вечни-
те приятели на нашия народ.

 

НАУКА
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Отново в Пловдив и отново в Централния 
парк, който е известен още и като Цар Си-
меоновата градина, се намира паметникът 
на швейцарския градинар Люсиен Шевалас. 
Мястото не е избрано случайно, тъй като 
именно швейцарецът е проектант на вели-
колепното парково пространство. 

 Люсиен Шевалас е роден в Обон, Швей-
цария на 26 август 1840 година. Получава 
завидно за времето си образование, като ус-
пява да завърши Парижкия лесовъден ин-
ститут, едно от най – добрите висши учебни 
заведения в тази сфера в целия свят. Работил 
в редица екзотични кътчета по света сред 
които Бразилия и Африка, Люсиен Шевалас 
се озовава в Османската империя и е назна-
чен за придворен градинар на султан Аб-

дул Азис. Прочул се с прекрасните паркове, 
които проектира и изгражда швейцарецът е 
поканен в българската автономна област Из-
точна Румелия от първия й генерал-губерна-
тор – Александър Богориди.

 Попаднал веднъж в Пловдив Шевалас се 
влюбва в града и остава там до края на жи-
вота си. Множество са парковите простран-
ства, които швейцарският градинар създава, 
като тук ще споменем само най – важните 
сред тях: Княжеската (Царската) градина, 
която се намирала в съседство с конака на 
генерал-губернатора; Цар Симеоновата гра-
дина, която е построена по случай Първото 
българско земеделско-промишлено изложе-
ние през 1892 година2; пловдивската Градска 
(Дондуковската) градина, която се намира 

НАУКА

 Люсиен Шевалас
 Пловдив
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до днешния Природонаучен музей и Пе-
пиниерата, която е наречена още Шевала-
сов разсадник. Делото на Люсиен Шевалас е 
високо оценено от българските власти и от 
пловдивското гражданство и по тази причи-
на през 1901 година швейцарецът е обявен 
за почетен гражданин на Пловдив. Заради 
прекрасните паркове, които проектира и из-

гражда и заради грижата му за природата и 
намирането на точното място на човека в нея 
българите започват да наричат Люсиен Ше-
валас – „министърът на цветята”. До края на 
живота си той твори в Пловдив и се опитва 
да създаде условия за отдих на българите, бо-
рещи се ежедневно да превърнат държавата 
си в символ на просперитет и стабилност, но 
заобиколени с твърде много и безскрупулни 

врагове. „Министърът на цветята” завършва 
своя земен път на 22 октомври 1921 година, 
за да стане подобно на Безеншек един от ве-
чните приятели на България. Погребан е с 
почести в Пловдив до своята съпруга Софи 
дьо Бросар.

 Признателността на българите се доказва 
за пореден път от скулптора Цвятко Сиро-
машки, по чиято идея през 2007 година е из-
дигнат прекрасен паметник на Люсиен Ше-
валас. Този монумент днес е мястото, където 
всеки един пловдивчанин или гост на града 
може да засвидетелства уважението си към 
„Министъра на цветята” и делото му.
 

   

НАУКА

2 Това е днешният централен парк на Пловдив. В гради-
ната е запазен от времето на нейното създаване класиче-
ският фонтан на Богинята на плодородието Деметра, 
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В Цар Симеоновата градина в има и един 
друг интересен монумент, който е подарък 
от японския град Окаяма на град Пловдив по 
случай 20-тата годишнина от побратимява-
нето на двата града. Такива монументи като 
цяло не са често срещани и по тази причина 
е изключително радващо, че ние българите 
можем да се насладим на такъв. 

 Както знаем от историята България и Япо-
ния, макар понякога да са били от различни 
страни на барикадата, винаги са изпитвали 
силно взаимно уважение една към друга, а 
българският народ винаги е чувствал япо-
нците като наши приятели и партньори. Ко-
гато в края на Първата световна война гърци 
и сърби се гаврят с българския народ и меч-
таят да разпокъсат държавата ни японските 
представители на „мирната конференция” в 

Париж показват своите симпатии към бълга-
рите и се опитват да облекчат тежката участ 
на победената ни Родина. Друг подобен 
пример датира от времето на управление на 
Българската комунистическа партия. Тогава 
Япония е сред малкото „капиталистически” 
държави, които поддържат ползотворни и 
доста интензивни (за тогавашните комунис-

тически разбирания) контакти с България. 
Поради тази причина не бива да се учудва-
ме колко по – чести и позитивни и за двете 
страни стават контактите между Родината 
ни и Страната на изгряващото слънце след 
10 ноември 1989 година.
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Историята на побратимяването между Плов-
див и Окаяма е с близо 40-годишна давност. 
През 1972 година двата града сключват спо-
разумение за побра-
тимяване, което дава 
своите плодове вече 
почти 4 десетилетия. 
Окаяма е град с над 
700 000 жители и е сто-
лица на префектура 
Окаяма в регион Чу-
гоку на най – големия 
японски остров – Хон-
шу. Градът е известен 
с паркът Кораку – Ен, с 
„Черния замък”, една 
от най – известните 
японски крепости от 
XVI век и с героя от 
японския фолклор 
Момотаро. Момотаро 
(на български може да 
се преведе като „Прас-

ковеното момче”) идва на този свят, за да 
се бори срещу злите сили и благодарение 
на помощта на няколко животни успява да 
победи злите духове на Демонския остров. 
Момотаро е един от най – популярните ге-
рой в Япония и по време на Втората световна 
война например е използван с пропагандни 
цели. Той е символ на борбата за справед-
лива кауза. Фактът, че скулптура именно на 
този герой е подарена на Пловдив през 1992 
година, ми се струва дълбоко символичен.  

 Днес скулптурата на Момотаро от Окаяма 
напомня на всички посетители на Цар Си-
меоновата градина в Пловдив, че някъде да-
леч на Изток има един приятелски настроен 
народ, който винаги е готов да си сътрудни-
чи с нас българите. Това ни дава упование да 
погледнем с по – голям оптимизъм, а и с по 
– голяма самочувствие, към утрешния ден.

НАУКА
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В миналия брой на списанието Ви разказа-
хме за паметника на героите от Априлското 
въстание в Перущица, за лейди Странгфорд 
и монумента й в Батак и за Христо Ботев и 
посветения нему мемориал в родния му Ка-
лофер. В общи линии обрисувахме история-
та на Априлското въстание и по тази причи-
на няма да я преразказваме. Който желае да 
си припомни някои факти и детайли може 
да хвърли един поглед на брой 41 на списа-
ние „Българска наука“. В настоящия матери-
ал, посветен на Клисура и нейните герои, ще 
дадем малко информация за участието на 
града в Априлското въстание и ще поместим 
кратки материали за три паметника, които 
са посветени на мъчениците от Априлската 

епопея, и които си струва да бъдат посетени 
от всеки българин.

 Клисура подобно на Перущица и Батак 
също е част от Четвърти революционен ок-
ръг и по тази причина подготовката за въста-
нието е на много високо ниво. Началото на 
приготовленията в града е поставено на 15 
януари 1876 година, когато Георги Бенков-
ски и Панайот Волов учредяват в Павурджи-
евата къща първия комитет в IV революцио-
нен окръг. Комитетът получава названието 
„Самуил”, а участниците в съзаклятието 
– „братя Самуилови”. От този момент насе-
тне цялото население се заразява с невиж-
дан дотогава ентусиазъм и родолюбието на 
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гордите клисурци ги подтиква всеки ден да 
работят за подготовката на народното дело. 
Започват да се леят куршуми, увиват се фи-
шеци, изработват се дрехи за въстаниците, 
складират се оръжия и муниции. Църквата 
„Свети Никола” се превръща в таен склад за 

въстаническото въоръжение. Мало и голямо 
на драго сърце дават всичко, което имат, за 
да подготвят храбрите синове на Клисура за 
защита на бащините огнища срещу осман-
ската сган. 

 На 20 април 1876 година в Копривщица 
гръмва първата пушка на българските герои 
и само два часа по – късно със звъна на цър-
ковната камбана и Клисура се вдига на въс-
тание. Петте века страх, ужас, унижения, ос-
кърбления, убийства и издевателства отиват 
в историята. Синовете и дъщерите на Клису-
ра показват на целия свят какво означава лю-
бовта към род и народ. Въстаниците са оли-
цетворение на доброто, на справедливостта, 
на родолюбието и на саможертвата. Техният 
подвиг никога няма да бъде забравен, тех-
ните сърца ще продължават да бият, докато 
бие дори едно българско сърце! Техният за-
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вет ще бъде пазен, колкото и трудности да 
съпътстват България! 

 Само за няколко часа въстаниците завземат 
Клисура и околностите й и възстановяват 
българската власт в своя роден край. Радост-
та на освободилите се българи е огромна, те 
изживяват своя най-щастлив миг, докато с 
пушка в ръка защитават бащината си земя. 
За жалост радостта е твърде кратка. На 26 
април започва трагедията. Става очевидно, 
че въстанието няма да успее моментално 
да катурне Османската империя, и че бъл-
гарските въстанически отреди ще трябва да 
воюват срещу редовната турска армия и ба-
шибозука. Тосун бей напада Клисура с над 
2000 души башибозук. Решителната битка 
се разиграва в местността Зли дол. Няколко 
стотин български въстаници се сражават със 
своите собственоръчно изработени черешо-
ви топчета и стрелят по османците с остаре-
лите си пушки, докато срещу тях връхлитат 
нови и нови орди добре екипирани и въоръ-
жени турци. 

 Макар да е било ясно, че няма как бълга-
рите да спечелят тази битка, те остават да се 
бият докрай. Край, който ще даде едно ново 
начало – началото на българската свобода 
след повече от 5 века тежко робство. След 
като ордите на Тосун бей разбиват въстани-
ците се насочват към китното градче и на-
пълно го опожаряват. Само в този ден Кли-
сура дава над 400 жертви – въстаници, жени, 
старци и невръстни деца, а наред с това са 
опожарени над 800 къщи. Всъщност това са 
всички къщи в дотогава процъфтяващото 
градче. Клисура се превръща в пепелище. 
Клисурските герои, наред с всички останали 
български мъченици от Априлското въста-
ние, се превръщат в жертвения агнец на бъл-
гарската свобода. 

 Част от населението успява да се спаси бя-
гайки към Копривщица. В този толкова тру-
ден за всички българи момент копривщенци 
разтварят широко домовете и сърцата си и 
приемат своите братя и сестри от озлочесте-
на Клисура. Няколко седмици след потуша-
ването на въстанието оцелелите клисурци са 
принудени под стража да се върнат в опожа-
рения си град, но слава Богу, само две годи-
ни по – късно те виждат края на османското 
иго, а след 6 септември 1885 година живеят 
напълно свободни в Княжество България.

Монументът в местността Зли дол
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 Паметникът в местността Зли дол е издиг-
нат през 1961 година по повод 85-тата годиш-
нина от Априлското въстание за прослава не 

само на всички герои от Клисура, но и на 
всички други обезсмъртили се чрез делото 
си българи, които вземат участие в Април-
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ската епопея от 1876 година. 

 Паметникът се намира в най – високата 
част на местността Зли дол, понеже там е бил 
разположен въстаническият щаб на Клису-
ра. Именно около тази позиция се разигра-
ват и решителните боеве на 26 април. От-
браната на височината е била изключително 
ожесточена, като българските въстаници 
не са се поколебали да пожертват живота 
си след като не успяват да отблъснат врага. 
Днес черешовите топчета на българските 
герои мълчаливо стоят на стража по своите 
позициите. Малко над тях като огромен знак 
за героизма на клисурци се извисява и сами-
ят монумент, който сякаш се е устремил към 
небесата, сочейки мястото където се намират 
сега героите от април 1876 година. Величест-
веният паметник завършва с лавров венец, 
символ на непобедимия български дух. 

 Местността Зли дол ни дава възможност 
да избягаме от суетата на ежедневието и за 

няколко мига да се потопим в кървавите, но 
героични дни последвали 20 април 1876 го-
дина. Днес докато се изкачваме по стъпалата 
към щаба на въстаниците в главата ни текат 
като на филм картини от героичната съпро-
тива на мъжете и жените от Клисура срещу 
османските поробители, съпротива, чиито 
последствия за въстаналия град са изключи-
телно тежки, но дори и те не успяват да сло-
мят българския дух. Зли дол е един от онези 
бастиони на българщината, от които струи 
толкова чист и неподправен патриотизъм, 
че всеки докоснал се до тях си тръгва проме-
нен към по-добро. 

Никола Караджов

 По време на Априлското въстание нашата 
изстрадала земя ражда хиляди герои и мъче-
ници. Някои от тях придобиват по – широ-
ка популярност и стават национални герои, 
а други остават по – скоро локални и за съ-
жаление техните истории се разказват доста 
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по – рядко. Никола Караджов сякаш не по-
пада напълно нито в едната, нито в друга-
та категория. Той е безспорно една от най 
– светлите и важни за Априлското въстание 
личности, но по една или друга причина на-
родната памет не го причислява към групата 
на Георги Бенковски, Панайот Волов, Тодор 
Каблешков и другите най – известни дейци 
от Априлската епопея. 

 Никола Караджов е роден в богато семей-
ство в Клисура през 1841 година. Баща му е 

заможен търговец и абаджия, занаят харак-
терен по онова време за българските земи. 
Бидейки богат човек със солидни връзки, той 
често пътува из Османската империя и не-
рядко отсяда в Цариград. По време на едно 
от посещенията си се включва в борбата на 
цариградските българи за извоюване на са-
мостоятелна българска църква. С течение на 
времето бащата на Никола Караджов се от-
дава напълно на тази борба и става един от 

най – приближените съратници на големия 
църковен водач Иларион Макариополски. 

 Благодарение на средствата с които разпо-
лага семейството му Никола Караджов по-
лучава завидно за времето си образование, 
като първоначално учи в родния си град, а 
след завършване на началното образование 
се записва във Френския колеж в Цариград. 
После продължава образованието си в За-
гребската гимназия и след нейното успешно 
завършване следва две години в Духовната 
академия в Загреб. Това изключително до-
бро образование отваря много врати пред 
младия българин и разширява светогледа 
му, позволявайки му да осъзнае, че докато не 
се освободи от турското робство български-

ят народ няма да може да тръгне по пътя на 
благоденствието. Макар да е имал пред себе 
си редица перспективи Никола Караджов 
нито за миг не се поколебава с какво да се 
занимава след като завърши образованието 
си. Той се завръща в бащината си земя и се 
отдава на народополезна дейност. През 1869 
година, вече 28-годишен, образованият кли-
сурец е назначен за учител в Пловдивското 
епархийско училище. Там той преподава ня-
колко години, но в един момент се налага да 
напусне, за да поеме търговската кантора на 
баща си. 

 Не минава много време и започва подго-
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товката за въстание в Българско. Никола Ка-
раджов е привлечен към комитета и бързо 
става негов лидер. Съгражданите му го при-
познават като техен водач и по тази причина 
именно той е представител на Клисура по 
време на събранието в Оборище. Там него-
вите качества бързо стават известни на оста-
налите апостоли и дейци и Караджов е из-
бран за секретар на събранието и за член на 
комисията, която трябва да определи реда 

на въстанието. На връщане от събранието в 
Оборище Караджов се придвижва с дейците 
от Копривщица и околните населени места. 
По тази причина той е заедно с Тодор Каб-
лешков, когато на 20 април турските запти-
ета се опитват да арестуват копривщенския 
ръководител. Никола Караджов участва в 
схватката със заптиетата, става свидетел на 
превземането на конака и преподписва за по 

– голяма достоверност прочутото „Кърваво 
писмо” до Георги Бенковски. 

 Веднага след това поема към родния си град 
и само два часа по – късно дава началото на 
въстанието в Клисура. Никола Караджов по-
ема ръководството на въстаниците в родния 
си град и е определен за председател на Во-
енния съвет и за началник на стражите. Той 
организира цялостната дейност в дните на 

Свободата между 20 и 25 април 1876 година. 
Когато на 26 същия месец се появяват ордите 
на Тосун бей Караджов заема позиция заед-
но с голяма част от останалите въстаници в 
местността Зли дол. 

 След кървавото потушаване на въстанието 
успява да се измъкне и бяга към Копривщи-
ца, а оттам заедно с Панайот Волов и Георги 
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Икономов поема към Балкана с надежда да 
достигнат Румъния. На 3 май 1876 година 
обаче българските революционери попадат 
на турска потеря и Никола Караджов заги-
ва в местността Равна река, прикривайки с 
тялото си своите другари. Такава смърт при-
лича само на героите. Заради това днес все 
по – често трябва да си спомняме за клисур-
ския герой и за неговия подвиг, тъй като той 
изоставя богатство, охолен и сравнително 
спокоен живот, за да се посвети на борбата 
за освобождение на своето Отечество. Този 
млад, талантлив и образован българин заста-
ва начело на своите съграждани и воюва без-
страшно срещу турците, а след потушаване-
то на въстанието не изоставя своите другари 
и жертва своя живот, за да спаси техния. 

 Паметникът на този достоен българин се 
намира в центъра на град Клисура, в гра-
динката пред Историческия музей. Мону-
ментът представя Никола Караджов в цял 
ръст, облечен във въстаническа униформа и 
със сабя в ръка. Непоколебимост, вяра в ус-
пеха и твърдост на характера струят от фи-
гурата и погледа на този герой, който остава 
завинаги на 35 години. 

Иван Танков – Боримечката

 Малко след отклонението от Подбалкан-
ския път за Клисура, в самия подстъп към 
героичния град, на една височина се изди-

га внушителният паметник на Иван Танков, 
останал в народната памет като Боримеч-
ката. Монументът е изработен по случай 
100-годишнината от Априлското въстание и 
е открит официално в един и същи ден с па-
метника на големия панагюрски герой Па-
вел Бобеков. Скулптор и на двата монумента 
е Методи Измирлиев.

 Името на Боримечката предполагам Ви 
звучи познато. Все пак само преди няколко 
години Вазовият роман „Под игото” бе из-
бран за любимата книга на България в те-
левизионната кампания „Голямото четене”. 
Именно от това произведение на патриарха 
на българската литература ние се запознава-
ме, макар и в художествена форма, с големия 
герой Иван Танков. Прототипът на Вазовия 
герой е реално съществувала историческа 
личност , участник в Априлското въстание.

 Иван Танков е роден в Клисура през 1852 
година. Син е на козар и поради невъзмож-
ността на семейството му да му осигури об-
разование остава неук. Въпреки това е из-
ключително буден младеж и е възприеман 
от своите съграждани като достоен член на 
общността. Като малък се занимава с пасене 
на кози и събиране на дърва в гората. Ста-
ва известен из цяла Клисура когато веднъж 
успява да залови две мечета откъдето идва 
и прякорът му Боримечката. На 19 години 
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Иван Танков се жени за своята съграждан-
ка Гина от която има няколко деца от които 
оцелява единствено синът му Петко, роден 
след зверското потушаване на Априлското 
въстание3. 

 Иван Танков се включва с ентусиазъм в 
подготовката на въстанието и му е възложе-
на нелеката задача да разположи черешови-

те топчета на техните позиции в местността 
Зли дол. Боримечката не е избран случайно 
за това задание. Смятало се е, че заради ог-
ромната си физическа сила той ще се справи 
сравнително лесно с него. Така се и оказва, 
24-годишният исполин разполага „черешо-
вата артилерия” на нейните позиции и я 
подготвя за бойни действия срещу турците. 
Именно той със своя гръмовен глас преду-
преждава населението на Клисура да не се 
страхува от гърмежите при изпробването на 
черешовите топчета. От същата позиция ня-
колко дена по – късно Боримечката преду-

преждава за настъпването на ордите на То-
сун бей и приканва населението на Клисура 
да потърси спасение извън града. По този 
начин Иван Танков остава завинаги в народ-
ната памет като един храбър юнак дръзнал 
да се опълчи срещу Османската империя. 

 След разгрома на въстаническите сили Бо-
римечката се скита три дни из планините 
около родния си град заедно със свои друга-
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ри. Опитват се да се доберат до Копривщи-
ца, за да бъдат с оцелелите си съграждани и 
роднини, но са заловени от войниците на Ха-
фъз паша. На 15 август 1876 година в София 
Иван Танков е осъден на вечно заточение. 
Първоначално героят от Клисура е изпра-
тен в затвор в Цариград, но след началото 
на руско – турската освободителна война е 
прехвърлен заедно с много свои сънародни-
ци в крепостта Сен Жан д‘Акр в Палестина. 
По това време почти цялата крепост е била 
пълна с български затворници. За разлика 
от повечето от тях Боримечката не успява 
да оцелее и не доживява мига да се завърне 
в освободеното си Отечество. На 19 януари 
1878 година, само месец преди сключване-
то на Санстефанския предварителен мирен 
договор, от раните си и от нечовешкото от-
ношение на турците към него издъхва Иван 
Танков – Боримечката, един от символите на 
въстанала Клисура.

 Паметникът на Боримечката е едно пре-
красно място, където не само можем да от-
дадем почит към големия герой, но имаме 
възможност да се насладим на една приказна 
гледка към Клисура и планините наоколо. 
Това е едно от онези места в нашата прекрас-
на Родина, който те карат да усетиш силата 
и непоклатимата решимост на българския 
дух. Точно такова е внушението, което по-
стига огромната скулптура на Иван Танков, 
която и до днес стои на своя пост над родния 
му град.

 Храм – паметник
 „Рождество Христово”
 Град Шипка

 

В брой 40 на списанието Ви запознахме с Па-
метника на Свободата на връх Шипка, а сега 
ще Ви разкажем за свързания с него храм-па-
метник „Рождество Христово”, който е из-
вестен още като Шипченски манастир или 
Руската църква в град Шипка. Намира се в 
северозападния край на град Шипка в под-
ножието на Шипченския проход, само на 
няколко километра от Паметника на Свобо-
дата. 

 Подготовката за построяването на храма 
е изключително дълга и много интересна. 
Още през 1879 година руският цар Алексан-
дър II издава разрешение да започне набира-
не на средства, като сам дарява икона, риз-
ница и 1000 рубли. На 25 април 1880 година 
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излиза и разрешението му за учредяването 
на „Комитет за построяването на правосла-
вен храм в подножието на Балкана в Южна 
България за вечно поменуване на воините, 
паднали във войната 1877 – 1878 година“. 
Започва трескавото набиране на средства и 
всякакви други материали, които ще бъдат 
от полза за изграждането на православния 
храм. В нито един момент не е имало колеба-
ние къде точно да бъде издигната черквата. 
За всички е било пределно ясно, че няма по – 
подходящо място от Шипка, тъй като имен-
но там е решен изходът на войната и там 
българските опълченци са доказали, че Бъл-
гария заслужава своята свобода. През 1881 
година по инициатива на големия приятел 
на българския народ граф Николай Игнати-
ев комитетът решава храмът да носи името 
„Рождество Христово”, тъй като последната 
голяма битка на руските войски с турските 

става именно в дните на този празник. Съ-
брани са над 300 000 рубли, огромна за вре-
мето си сума, и е обявен конкурс за проект 
на храма. Печели го архитектът проф. Анто-
ний Томишко. 

 Жителите на Шипка подаряват място за 
черквата и малко след това започва работа-
та по нейното изграждане. Това се случва 
през 1885 година, но на следващата година 
строежът е преустановен за близо едно де-
сетилетие, поради прекъсването на дипло-

матическите отношения между Княжество 
България и Царство Русия след преврата 
срещу княз Александър Батенберг. Строи-
телството на храма е възобновено през 1896 
година и продължава 6 години. Ръководител 
на строителните дейности е архитект проф. 
Александър Померанцев, а контролът е в ръ-
цете на архитект Смирнов. В самия строеж 
участват много майстори от Русия, Италия и 
България. Възпоменателната църква на ма-
настира е построена в стила на Ярославската 
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църковна архитектура от ХVІІ век, наричан 
„руската древност” и много популярен през 
80-те години на ХІХ век в цяла Русия.
На 15 септември 1902 година храмът е осве-
тен от Старозагорския митрополит Мето-
дий, а манастирът е открит с трогателна реч 
на граф Игнатиев на 27 септември същата 
година. Официалните празненства съвпа-
дат с отбелязването на 25-тата годишнина 
от Шипченската епопея и по тази причина 
от Русия пристига делегация, която включ-
ва участвалите във войната генерали – герои 
Михаил И. Драгомиров, Николай Столетов, 
граф Михаил Толстой и редица други. Ос-
вен тях на освещаването присъстват почти 
всички оцелели български опълченци, как-
то и огромно множество българи от цялата 
страна. В знак на признателност към руския 
народ българската православна църква раз-
решава обителта да се обслужва от руски 
монаси и по тази причина през 1904 година 
за пръв игумен на манастира е избран йе-
ромонах Генадий от Александър – Невска-

та обител. През 1968 година със смъртта на 
протоиерей Йосиф Гордеев тази традиция е 
преустановена. Юридически погледнато до 
1934 година храмът е владение на руската 
държава, която с протокол от 23 юли съща-
та година го дарява на българския народ. От 
този момент насетне няколко десетилетия 
храмът е държавна собственост4, като едва с 
решение № 1034 от 27 декември 2004 година 
на Министерския съвет храм – паметникът 
„Рождество Христово” е прехвърлен в соб-
ственост на Българската православна църква 
под управлението на Старозагорската епар-
хия.

 Манастирският комплекс се състои от църк-
ва, монашески корпус, поклонническа сгра-
да, приют и Духовна семинария. Най – впе-
чатляващ е храмът, който е кръстокуполен, 
с квадратен наос и три абсиди. Главният му 
вход е оформен с три арки и се намира на за-
падната фасада, до която е долепена внуши-
телна кула – камбанария, висока 53.35 м, със 
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17 камбани. Най – голямата камбана тежи 11 
643 кг и е личен подарък от руският импера-
тор Николай ІІ. Седемнадесетте камбани са 
отлети от около 30-те тона отстреляни оръ-
дейни гилзи, събрани в района на битките. 
По този начин в храма е запазен спомена за 
смелостта и саможертвата на всички българ-
ски и руски воини сражавали се срещу ос-
манските пълчища. Голяма част от иконите 
за иконостаса в черквата са дар от руския ма-
настир в Света Гора – Свети Пантелеймон. 
Много интересни стенописи могат да се ви-
дят в храм – паметник „Рождество Христо-
во”. Преди да споменем най – запомнящите 
се между тях трябва да отдадем дължимото 
на Г. Месоедов, Антон Митов и Николай 
Ростовцев, които в различни периоди рабо-
тят върху вътрешната украса на храма. На 
северната стена са изобразени Светите братя 
Кирил и Методий и техните ученици – Све-
тите Наум Охридски, Климент Охридски, 
Сава, Горазд и Ангеларий. На южната сте-
на са изобразени руските духовници: Свети 
Михаил митрополит Киевски, преподобния 
Теодосий Печорски, преподобния Антоний 
Печорски и други. Свети княз Борис І, По-
кръстител на българите и княз Владимир, 
Покръстител на Киевска Рус са зографисани 
в естествен ръст на двете колони – челно на 
олтара. На западната стена на храма е изо-
бразена битката на Свети Димитър Донски 
с татарите на Куликовското поле. Сред дру-
гите интересни фрески са изображенията на 
Светия княз Александър Невски, Свети па-
триарх Евтимий Търновски и Свети велико-
мъченик Георги Софийски. Последните два-
ма ясно придават антиосманска насоченост 
на храма, тъй като просияват във връзка със 
съпротивата на българите срещу турците.
„Рождество Христово” не е обикновен пра-
вославен храм. Не случайно в началото спо-
менах, че това е храм – паметник. Това се 
дължи на факта, че под основното ниво на 
черквата е изградена крипта. По – късно там 
е поставен иконостас, а в двете странични га-
лерии са изработени 17 каменни саркофага, 
които съхраняват останките на героите, за-

гинали в битката при Шипка. Наред с това 
върху вътрешните стени на черквата и в ар-
кадните галерии отвън са поставени общо 34 
мраморни плочи на които със златни букви 
са изписани имената на частите и героите 
паднали в жертва за Свободата – общо 18 491 
души. Специално място е отделено на герои-
те от българското опълчение, като на четири 
плочи, монтирани на западната стена, са за-
писани 451 имена на загиналите опълченци. 
Тези герои ще останат завинаги със златни 
букви не само върху паметните плочи в храм 
– паметника, но и в сърцата на всички при-
знателни българи.  

 Днес храм – паметник „Рождество Христо-
во” е един от най – посещаваните обекти в 
България и задължителна спирка за всички 
тръгнали на поклонение към връх Шипка и 
Паметника на Свободата. В храма можем ед-
новременно да усетим присъщото на всич-
ки православни черкви смирение, но и да 
се докоснем до едно изящество и един лукс 
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по-характерни за руските, а не за български-
те храмове. Над всичко това обаче има една 
по – важна причина да посетим „Рождество 
Христово” и тя е, че вътре в недрата на пра-
вославния храм лежат останките на хиляди 
руси и българи дали живота си за Свободата 
на България. 

Героите заслужават вечна памет!

Фотография: Благой Анев
Текст: Антоан Тонев4 Има различни промени в статута му, но държавата ви-

наги е собственик или съсобственик.
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За ползата от военната история и 
още нещо… 

Защо военната история трябва да се изучава в цивилни ви-
сши учебни заведения? Това е основният въпрос, на който все-
ки историк, дръзнал да се занимава с проблемите на войната, 
трябва да може да даде отговор. Отговорът на въпроса, обаче, 
съвсем не е толкова прост и ще отнеме малко повече място.

Повече в “История” по-надолу в списанието!
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Айнщайн е казал, че ако човек не е на-
правил своя голям принос за науката 
преди да стане на 30 години, няма 

въобще да го направи. Това може да е било 
вярно за откривателите в сферата на физи-
ката през 20-те години на миналия век, но в 
момента нещата стоят по различен начин, 
според анализ върху възрастта, на която 
учените в различни сфери печелят Нобело-
ва награда.

Изглежда за това Айнщайн не е бил прав, 
казва Бенджамин Джоунс (Benjamin Jones) 
експерт в нововъведенията в училището по  
мениджмънт „Келог” към  Северозападния 
Университет в Евънстън, Илинойс (Kellogg 
School of Management at Northwestern 
University in Evanston, Illinois), който е съ-
автор на изследването. Учените, казва той, 
остаряват и вероятността да направят от-
критие преди да са на 30 е много намалена.
Заедно с Брус Вайнберг (Bruce Weinberg) от 
Щатския университет на Охайо в Кълъмбъс 
(Ohio State University in Columbus), Джоунс 
анализирал 525 нобелови награди връчени 
за открития в химията, физиката и медици-
ната от 1900г. до 2008г. и съответно възрас-
ттана учените - лауреати през различните 
години. Установено е, че откритията в кван-
товата механика с малки изключения през 
20-те и 30-те години на миналия век са на-
правени от учени под 30 годишна възраст. 
Според тяхното изследване, сравняващо 
откритията преди 1905г. и след 1985 г. сред-
ната възраст на физиците - лауреати се е 
покачила от 37 на 50, на химиците – от 36 на 
46 и на медиците – от 38 на 45 години. Ако 
преди 1905 г. 20% от откритията, за които 
са печелени Нобелови награди са напра-
вени преди 30 годишна възраст, до 2000г. 
вече те са почти 0%. Изследването е пуб-
ликувано в Протоколите на Националната 

Академия на Науките (Proceedings of the 
National Academy of Sciences, http://dx.doi.
org/10.1073/pnas.1102895108 )

Обяснението на тази тенденция, което 
Джоунс и Вайнберг предлагат, е по-късното 
преминаване от теоретична работа, с която 
по-младите се справят по-добре, към експе-
риментална такава, за която са необходими 
опит съвкупност от знания. 
През годините Нобеловите лауреати са 
достигали докторските си степени все по-
късно, а от друга страна са се увеличили 
откритията, които зависят от натрупването 
на предходна работа. 

Други експерти приветстват изследване-
то но отбелязват, че има и други причини 
за повишаването на средната възраст при 
Нобеловите лауреати, като например по-до-
брите здравни грижи или факта, че в много 
области изследванията сега се нуждаят от 
скъпо оборудване. Младите 21-22 годишни 
учени просто нямат достъп до такова обо-
рудване, казва Паула Стивън (Paula Stephan) 
от Щатския университет на Джорджия в 
Атланта (Georgia State University in Atlanta). 
Стивън добавя, че е важно хората да не ми-
слят, че когато учените са на 35/40 години 
им е минало времето.
От друга страна, аномалията в квантовата 
физика показва също, че в случай на научна 
революция, при която доказаните знания да 
се окажат повече пречка отколкото помощ, 
тенденцията може да се обърне.
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Изследване показва, че средната възраст на нобеловите лауреати се покачва

По материали от:
http://www.nature.com
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Приключи експериментът 
MARS500 - шестима астронавти 
оцеляха 520 дни в изолация
На 4-ти ноември в Москва за 

пръв път от 520 дни беше отворен люкът на 
експерименталната капсула, затворен хер-
метически на 3-ти юни 2010 г. Трима рус-
наци, един китаец, един французин и един 
италианец прекараха заедно година и поло-
вина в обща площ от 550 кв.м., разпределена 
на три помещения. С това приключи тре-
тият етап на експеримента на име Mars500, 
целящ да установи възможностите и психо-
логическите ефекти за продължително пре-
биваване на хора в затворено пространство 
е извършен в Института по биомедицински 
проблеми в Москва. Доброволците са:

първи етап (15 дни):
Антон Артамонов, р.1982 г., Русия, инже-
нер, физик и програмист 
Олег Артемиев, р.1970 г. космонавт
Александър Ковальов, р.1982 г., инженер в 
лабораторията по телемедицина на IBMP;
Дмитри Перфилов, р.1975 г., анестесиолог в 
лабораторията по телемедицина на IBMP;
Сергей Рязан, р.1974 г., командир на екипа-
жа, психолог и космонавт;
Марина Тугушева, р.1983 г., биолог и изсле-
довател от IBMP 

втори етап (105 дни):
Олег Артемиев, Русия, космонавт
Алексей Баранов, Русия, лекар,
Сирил Фурние, пилот от френските авио-
линии 
Оливър Кникел, Германия, машинен инжи-
нер от армията
Сергей Рязански, Русия, космонавт,

Алексей Шапков, Русия, спортен психолог

трети етап, приключил на 4-ти ноември-  
(520 дни  - от 03 юни до 4-ти ноември 2011 
г.):
Ромен Шарл, 31 г., Франция, инженер; 
Сухроб Рустамович Камолов, Русия, хирург, 
Алексей Сергеевич Ситьов, Русия, инженер, 
Александър Егорович Смолеевски, Русия, 
психолог,
Диего Урбина, 27 г., Италия, инженер
Уанг Юе (王王), Китай, 27 г., инструктор в 
Китайския Център за космически изследва-
ния и тренировки. 

Всички са били обект на стотици физически 
и физиологични тестове,  хиляди пъти са 
им взимани проби урина и кръв, както и са 
изпитали до 20 минути закъсняване в кому-
никацията. Изпитано е комплексното био-
логическо и психологическо въздействие на 
евентуалният бъдещ продължителен полет. 
След края на експеримента доброволците са 
видимо бледи и по всяка вероятност с леки 
медицински проблеми, като понижен иму-
нитет, например, но здравето им явно е във 
съвсем задоволително състояние. 

Третата симулирана мисия до 
Марс се “връща” на Земята  

По материали от:
http://www.esa.int/SPECIALS/Mars500/; http://mars500.imbp.ru; http://www.nature.com
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Изследванията са дали важна информация 
за това как хората се справят с клаустрофо-
бия, скука и дълготрайното и неизменно 
присъствие на ограничен кръг от едни и 
същи хора в малко пространство за много 
дълго време. 
„Научихме, че можеш да сложиш шест чове-
ка в изолация за година и половина и те да 
се представят добре“  - казва д-р Арне Крис-
тер Фуглесанг, шведски астронавт от ESA и 
ръководител на отдел по приложни науки 
към Европейската космическа агенция, кой-
то е ръководил проекта.

Разбира се, експериментът е далеч от реал-
ните условия на истинска мисия до Марс. 
Въпреки че са били изолирани и са подле-
жали на симулирани  спешни ситуации, 
като прекъсване на електричеството, еки-
пажът не е бил изправяни пред истински 
рискове. Всеки един е можел по всяко време 
да напусн.  „Това показва разликата с истин-
ската мисия“ – казва д-р Джейсън Кринг  , 
психолог от отдел  Човешки фактори и сис-
теми към  „Университета по ареновавтика 
Ембри-Ридл „в Дейтона Бийч, Флорида.

Шерил Бишъп, биостатистик и психолог от 

медицинския клон на Тексаския универси-
тет в Галвестън, смята, че вероятно по-добро 
място за провеждане на подобен експери-
мент е отдалечено място, като Антарктика. 
„Съжалявам за пропуснатата възможност“  
- казва тя – „Можеха да проведат същия 
експеримент  в среда, която е наистина 
отдалечена и зимните месеци са наистина 
опасни.“

От своя страна, д-р Фуглесанг признава, че 
няма как да имитират напълно факторът 
„опасност”. Няма как и да осъществят наси-
лие над свободната воля на всеки участник 
да напусне (показателно е, обаче, че такъв 
случай няма и при шестимата!). 
„Това, заради което е било по трудно (на 
екипажа) е че са си стояли на едно място, а 
не са отивали наистина към Марс.“ –добавя 
д-р Фуглесанг. „Беше невъзможно да създа-
дем налягането и мотивацията, които ис-
тинското пътуване до Марс би причинило, 
въпреки че екипажа симулира разходка по 
повърхността на Марс по средата на експе-
римента”.

Симулираното  забавяне в комуникацията 
обаче, както и на някои технически „про-
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блеми”, са доближили експеримента до 
евентуалната истинска мисия. 

Учените смятат също, че на борда на след-
ващата капсула би следвало да има смесен 
екипаж, както в първия етап. Присъствието 
на жени като цяло се отразява благоприят-
но на културното и поведенческо ниво на 
групата в ситуации като тази, при която е 
проведен експериментът. 
На 8-ми ноември в Москва, в Президентска-
та зала на Агенция „РИА - новости“ ще се 
състои пресконференция на екипажа.
Виртуален поглед отвътре - http://goo.gl/BKJUb 

Снимки:
http://www.esa.int/SPECIALS/Mars500

1 Снимка
Caption:  Group photo in December 2010
Credits: ESA
ID number: SEMBS83SNIG
Description  Group photo of the Mars500 crew in December 
2010

2 Снимка
Caption: Simulated pressurised rover of Mars500
Credits: ESA
ID number: SEMKWJUTLKG
Description Simulated pressurised rover of Mars500

3 Снимка
Caption:Diego prior his ‚Marswalk‘
Credits: ESA
ID number: SEMJMJUTLKG
Description: Diego Urbina holding an ESA flag prior his 
‘Marswalk’.

4 Снимка
Caption: Screen capture from ‘Virtu’ simulation software
Credits:  ESA
ID number: SEML8JUTLKG
Description
    Screen capture from ‘Virtu’ simulation software.
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Геймърите прекарват тонове време – 
хиляди часове – в игра: борят се с ми-
тични чудовища, преследват пирати, 
стрелят по извънземни, изследват 

лабиринти или спасяват принцеси от диги-
тални замъци. 

Ейдриън Трьой иска тези техни усилия да 
бъдат вложени в нещо значително по-полез-
но.

Става дума за ново поколение браузърни 
игри – за научни игри, които са забавни и 
увлекателни, могат да научат геймъра на 
много неща, а и да превърнат самия гей-
мър в деен помощник на истински учени, 
които следят внимателно случващото се в 
игрите. Тези интересни и иновативни игри 
обединяват силните страни на компютрите 
и хората. Те комбинират успешно играта, 
забавлението, науката и изчисленията. 

Игрите, за които става дума по-надолу в 
този текст, позволяват на играчите да създа-
ват нови форми на протеини от случайно 
сгъване на дигитални молекули. Най-до-
брите геймърски решения се анализират от 
изследователи, които определят, дали във 
виртуалния свят са създадени структурна 
конфигурация или естествено състояние, 
които могат да бъдат приложени към съот-
ветните протеини в реалния свят. Учените 
използват такива игри за решаване на про-
блеми от реалния свят – лечение на болести 
или създаване на биологични и медицин-
ски иновации.

Учени от университетите „Станфорд” 

и „Карнеги Мелън“ са създали две он-
лайн игри - Foldit (http://fold.it/portal/) 
и EteRNA (http://eterna.cmu.edu/htmls/
welcome.html?AAAA), които изискват от он-
лайн геймърите да работят, разрешавайки 
епични научни пъзели. 

Идеята на двете игри е геймърът да помага 
на учените да разкриват тайните на живота 
на клетъчно ниво. Учените целят двете игри 
да направят от супер скучно звучащи науч-
ни загадки като „създаване на протеин“ и 
„синтезиране на РНК“ забавно предизвика-
телство за геймърите. 

Двете игри се играят от над 430 000 реги-
стрирани геймъри. Повечето от тях обаче 
играят на Foldit. Играещите тези две игри 
продължават да правят нови и нови откри-
тия, които убягват на учените и на техните 
суперкомпютри.

Например, през 2011 г. играещите на Foldit 
помогнаха за решаване на пъзел за дешиф-
риране на кристалната структура на май-
мунския вирус Мейсън-Пфицер (M-PMV), 
като това спомогнало за създаване на про-
теини, които биха могли да подпомогнат 
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Компютърни игри помагат за на-
предъка на съвременната наука
 

По материали от:
http://edition.cnn.com/; http://fold.it/; http://michaelgr.com; http://www.bbc.co.uk
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по-нататъшни изследвания за лечението на 
ХИВ / СПИН. Онлайн геймърите успели 
да разрешат изключително сложен научен 
проблем. Те постигнали този резултат за 
около 10 – 15 дни, а до този момент учените 
се мъчели да конфогурират структурата на 
тези ензими цели 15 години. Работата на 
геймърите (или резултатът от тяхната игра) 
е публикувана в списание „Нейчър“. 

„Една от целите ни, когато правихме Foldit, 
е да се направи игра, свързана с науката, 
която да бъде интересна като Lego или 
Tinkertoy. Протеините са нещо езотерично; 
повечето хора не знаят много за тях, но чрез 
компютърната игра ние ги превърнахме 
в нещо достъпно, познато и разбираемо, 
нещо с което може да се играе. Компютър-
ната игра позволява на геймърите да реша-
ват проблеми, които убягват на компютър-
ните програми  и на суперкомпютрите.”, 
казват създателите на играта.

За да схванете, защо това е от такова голямо 
значение, вие трябва да разберете малко 
повече за протеините, които г-н Е. Treuille 
описва като градивните елементи на живо-
та. 

Ако учените могат да разберат по-добре 
формите на различните протеини, те ще 
могат да ги изградят, а впоследвствие – и 
да открият нови методи за профилактика и 
лечение на болестите. Но учените се нуж-
даят от помощ в разбирането как да използ-
ват протеините като инструменти в своята 
работа.

И тук идват на помощ двете игри и геймъ-
рите, които играят на тях. Играчите пома-
гат на  учените, на компютърните програми 
и на суперкомпютрите да изградят генети-
чен код, като си играят с формите на РНК 
и на протеините, за да се види кое работи 
най-добре.

В играта Foldit им се присъждат точки за 
създаване на протеини, които използват 
най-малко количество енергия.

В EteRNA те създават картина като пъзел от 
сцените в играта. Целта е да се сгънат моле-
кулите на РНК. Играчът може да променя 
последователността на молекулите чрез по-
ставяне на някоя от четирите нуклеотиди в 
РНК (аденин, цитозин, гуанозин и урацил) 
на различни позиции. А това може да про-
мени енергията на системата и драматично 
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да повлияе върху динамилата на на РНК. 

След като играчите са завършили достатъ-
чен брой пъзели с РНК, те отключват въз-
можността за генериране на нови пъзели за 
други играчи.

Най-добрите дизайнерски решения на 
играчите се синтезират в биохимичната 
лаборатория на Станфордския университет 
за оценка на сгъваеми модели на молекули 
РНК, където се съпоставят с компютърните 
модели, разработени в лабораторията. Цел-
та е подобряването на създадените компю-
търни модели. Към август 2011 г., около 26 
000 играчи са създавали различни дизайни 
на РНК и над 306 от техните дизайнерски 
решения са били синтезирани в тестването 
на молекулите на РНК ин-витро. „Когато 
създавате молекула в играта, учените ни 
всъщност я синтезират. Те я правят реална 
и ние ви изпращаме снимки на това, което 
сте направили.“, казва г-н Ейдриън.

„Това, което играчите правят, са много 
прости задачи като изграждането на кръг 
или на звезда. Това са задачи, които са извън 
границите на съвременната наука, но чрез 
опити и грешки се играе с реални молеку-
ли.”, казва още той.

Е. Treuille има големи надежди за потен-
циала на двете игри да отключат доброто 
в човечеството и за влиянието им в реал-
ния свят. „Хората могат да решат много 
по-сложни проблеми онлайн - на ръба на 
човешкото познание. И аз мисля, че това е 
само началото.“, завършва разказа си той.

Структурата на протеините е ключът към 
разбирането как те работят и как може да 
се направят через тях нови лекарства. Един 
малък протеин може да се състои от 100 
аминокиселини, а някои човешки протеини 
могат да бъдат огромни - до над 1000 амино-
киселини. Броят на различните начини, по 
които един малък протеин може да се сгъва, 

е астрономически, защото той има много 
голяма свобода на движение.

Играта Foldit се опитва да предскаже струк-
турата, дизайна, на протеините. За тази цел 
е много важна и ролята на интуицията и на 
въображението на геймърите. Тъй като про-
теините са част от толкова много болести, 
те могат да бъдат и част от лечението на 
тези болести. Играчите могат да проектират 
нови протеини, които биха могли да помог-
нат за предотвратяване или за лечение на 
много болести. СПИН, Алцхаймер, рак – 
това е само върхът на айсберга.

Foldit предоставя серия от уроци, в които 
потребителят манипулира прости протеи-
ноподобни структури и пъзели, базирани 
на реални протеини. Приложението показ-
ва графично структурите на протеина, кои-
то потребителят е в състояние да манипули-
ра с помощта на набор от инструменти.

Тъй като структурата на протеините се про-
меня, „резултатът“ се изчислява въз основа 
на това колко добре са сгънати протеините. 
Поддържа се списък на най-високите резул-
тати за всеки пъзел. Потребителите (игра-
чите) на Foldit могат да създават свои групи 
или да се присъединят към групи, понеже 
има отделен списък на най-високите гру-
пови резултати. Тази игра е продължение 
на проекта Folding@home (http://folding.
stanford.edu/).
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Сдружение „Щастли-
во дете“ и „Българска На-

ука“ разработват проект в 
сферата на неформалното 
образование с цел разширява-
не и обогатяване знанията 
на младежи в неравностойно 
положение и по-конкретно 
на незрящи.

Проектът е спечелен по про-
грама „Младежта в действие“ 
дейност „Младежки инициа-
тиви“ - http://www.youthbg.info

Основна част от проекта е 
доброволци да прочетат на 
глас и запишат 20 статии, съ-
образени с учебния материал 
и подходящи за младежи от 
16 до 18 годишна възраст.

Идеята на проекта „Почети 
ми“ е започната още преди 
две години от списание „Бъл-
гарска Наука“ www.nauka.bg 
със съдействието на незрящи, 
които боравят с интернет.
Прочетените статии, ще бъ-

дат записани на 1000 ди-

ска (CD), във формат, 
достъпен за незрящи. CD-
тата ще се разпространят в 
училищата за слепи в София 
и Варна, в структурите на 
Съюза на слепите, сред мно-
го организации, работещи с 
деца с подобни проблеми.

Проектът е насочен към под-
помагане на децата и младе-
жите с увредено зрение, като, 
чрез улесняване на достъпа 
им до подбраните материа-
ли, цели приобщаването им 
към неформалното образо-
вание, запознаването им с 
научна и научно-популярна 
литература, и в крайна смет-
ка подпомагане на образова-
нието и интеграцията им.

Призоваваме всички, които 
искат да участват в проекта 
да пишат тук или да се свър-
жат с нас на имейл 
admin@nauka.bg
Нека помогнем...участвай в 
проекта и направи добро!

Проект “Почети ми”
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НАУКА

Инвестирайте в своето успешно 
кариерно развитие

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

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

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
120 часа – 200 лв.

Справки и записвания – тел. 987 31 67

КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ
Справки и записвания – тел. 973 37 65

GSM 0885566291

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

Ускорен курс, подготовка за FCE, CAE, CPE
Август, септември
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ВИДЕО НАУКА

Екипът на “По света и у нас” стана част от един изключителен проект за незрящи 
младежи. Нашите гласове ще отворят очите на много млади хора за невероятния 
свят на науката. БНТ стана доброволец в проекта “Почети ми” на интернет 
списанието “Българска  наука” и сдружение “Щастливо дете”. Идеята на проекта 
обаче надскочи скромните му параметри. Границите му може да очертаете и вие, 
стига да споделите нашия ентусиазъм.

http://bnt.bg/bg/news/view/62163/pocheti_mi

  Повече прочетете тук: 

http://nauka.bg/info/„почети-ми”

“По света и у нас” чете на незрящи хора

http://nauka.bg/info/%E2%80%9E%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%E2%80%9D
http://bnt.bg/bg/news/view/62163/pocheti_mi
http://bnt.bg/bg/news/view/62163/pocheti_mi
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Вселената доскоро беше синоним на 
всичко, което ни заобикаля. Днес обаче 
разкритията на космологията и физиката 

навеждат някои учени към смелата и радикална 
идея за паралелните светове. С увлекателен и 
брилянтен стил Брайън Грийн ни повежда през 
една колкото емпирична, толкова и абстрактна 
магистрала на вечността, насочила се със 
скоростта на светлината към вдъхновяващата 
и авангардна концепция за мултивселената. 
Изпъкваща с остроумие и прецизност, „Скритата 
реалност” едновременно може да бъде разпозната 
като широкообхватно изследване в сферата на 
иновативната физика и като едно забележително 
пътуване до абсолютната реалност – пътуване, 
изцяло обосновано от науката и ограничено 
единствено от нашето въображение... „Скритата 
реалност” е преди всичко авантюра с космическите 
тайни, афера с видимия и невидим безкрай, 
пътуване из необятни реалности, доближаваща 
ни до дръзки и причудливи отговори на вечни 
въпроси.

Ако търсите истинско 
интелектуално приключение, 
едва ли можете да намерите 

нещо по-добро от „Скритата 
реалност” на Брайън Грийн!

Скритата реалност
Брайън Грийн

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=36203



 http://nauka.bg 41

„Икономист под прикритие” 
разкрива също и мистерията на банковите лихви, 
постоянното текучество в гангстерските банди, 
съвършените пазари и други подобни митове, 
както и здравеопазването като невъзможна за 
всеки справедливост. Харфорд обяснява и някои 
изненадващи зависимости около глобализацията 
и климата и разглежда въпроси от рода на: 
„Защо има бедни и богати държави?” Книгата 
е завладяваща и любопитна колкото всяка 
добра криминална история, но съдържанието 
й е абсолютна истина! Повечето икономически 
четива са сухи и дори леко скучни за голяма част от 
нас, но „Икономист под прикритие” е несъмнено 
изключение, чиято единствена цел е да помогне 
на читателя да вижда света като икономист, без да 
се налага да се запознава с хилядите определения 
и формули, с които е свързана дисциплината 
икономика.

Надявам се, че на края на тази книга 
вие ще станете един по-„отракан“ 

потребител, а също така и много по-
„отракан“ избирател, който ще е в 

състояние да вижда истината отвъд 
измислиците, които политиците се 

опитват да му пробутат...

 Тим Харфорд

Икономист под прикритие
Тим Харфорд

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=36215
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БОЗАЙНИЦИ
Илюстрована Научна Енциклопедия

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=35822
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Учени откриха подземния свят сред 
бактериите и той се оказа много 
по-обширен, отколкото някога са 
предполагали.

Сравнителен анализ на няколко хиляди 
бактериални генома от целия свят откри 
гени, които преминават изключително 
лесно между видове, нормално отдалечени 
по местообитание на стотици, дори хиляди 
километри един от друг. Няма значение 
дали бактериите са близкородствени, или 
не – забележителният феномен съществува, 
но се превръща в нещо доста обезпокои-
телно, когато видим как патогенни видове 
се превръщат в медикаментно-устойчиви 
супергадинки. 
 „Трябваше да направим това изследване и 
да си зададем тези въпроси още преди пет 
години“, казва микробиологът Ерик Алм 
от Масачузетския Технологичен Институт, 
водещият учен, публикувал статията за това 
изследване в Nature на 30 октомври 2011год.  
„Значението на откритието е отвъд всякак-
ви класации.“
Бактериите лесно си обменят ДНК, когато 
са близкородствени, и много по-трудно и 

по-рядко, когато не са свързани родословно. 
Това е така нареченият хоризонтален генен 
трансфер и той е двигателят на адаптаци-
ята, тъй като позволява бързо приспособя-
ване към екстремни промени в условията 
на средата. Неговата пълна проява, обаче е 
неизвестна. Особено що се отнася до бакте-
риите, свързани с човека, включително тези 
вътре в човешкото тяло, където дребосъците 
превъзхождат нашите клетки с 10 към 1.
За да придобият по-обща картина на хо-
ризонталния генен трансфер, Алм, двама 
дипломирани студенти и техни сътрудни-
ци, сравнили 2 235 различни бактериални 
генома. 
„Надявах се да открия 5 до 10 примера 
за скорошен генен трансфер“, казва той. 
„Моите студенти дойдоха след седмица с 
резултати, показващи 10 000 различин гени, 
които са били трансферирани.“
Изследователите сравнили трансферите 
по няколко начина: първо между микро-
бите, имащи генетични сходства, и след 
това според географската им отдалеченост, 
разделяйки ги според мястото, от което са 
събрани за експеримента. Нито единият от 

Z Глобално микробиално изследване 
открива „черния пазар“ на гени на 

супергадинките
По статията на 

Dave Mosher 01.11.2011, www.wired.com/science

Превод: Мария Атанасова

НАУЧНИ НОВИНИ
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начините не довел до логично обяснение на 
получените резултати. Парченцата от пъзе-
ла се наместили, едва когато учените анали-
зирали екологичните ниши.
Вместо да обменят гени с микроби, които 
са генетично подобни на тях или живеят 
в близост до тях, бактериите изглежда са 
обменили гени с микроорганизми, обитава-
щи сходни условия и изпълняващи сходна 
роля в организмовия свят. Екипът на Алм 
също така открил, че гените от изключител-
на важност за хората – тези, открити в сто-
машно-чревната флора на човека, напри-
мер гените, отговарящи за антибиотичната 
резистентност – са много добри в генния 
трансфер на големи разстояния.
В бъдеще Алм се надява да погледне по-от-

близо генния трансфер при болестотворни-
те микроби, като например тези, причиня-
ващи менингит. Проследяването на гените, 
които имат най-голяма вероятност да бъдат 
пренесени, би могло да е от полза да се 
идентифицират нови мишени за борбата 
със заболяването.  Алм също така иска да от-
крие как се прави бизнес на така наречения 
Черен пазар на гени при микробите. ДНК 
би могла да се пренася от мъртви клетъчни 
фрагменти, от вируси, или от други субкле-
тъчни превозни средства, а точните марш-
рути засега остават неизвестни. 
 „Би могло да е почти всичко“, казва той. 
„Нямаме никаква представа. С удоволствие 
бих искал да разбера“.

Картинка: Трансферът на гени се случва най-често и най-интензивно при 
бактерии, които споделят една екологична ниша - като човешкия храносмилателен 
тракт или бучка пръст. Горещите точки в горния десен триъгълник, които 
сравняват общия генен трансфер, показват, че микроби, които живеят в една 
и съща ниша много по-лесно обменят генетичен материал. Гледайки гените за 
антибиотична резистентност (долният ляв триъгълник), обаче, виждаме един 
много по-сложен и нюансиран портрет на генетичен трансфер. (Nature)

НАУЧНИ НОВИНИ
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Япония обмисля изграждането на 
напълно нов град, който ще поеме 
функциите на японската столица 

Токио, ако тя бъде увредена от голямо земе-
тресение или от друго природно бедствие.

Планът е предложен от японски политици 
от целия политически спектър и идва поч-
ти осем месеца след като североизточната 
част на Япония беше опустошенa от земе-
тресение с магнитуд 9 по скалата на Рихтер 
и най-голямото цунами в Япония в живата 
памет на японците.

Около 20 000 души бяха убити от природни-
те стихии или все още се смятат за безслед-
но изчезнали, докато експертите се опитва-
ха да си върнат контрола над повредените 
реактори в ядрената електроцентрала 
Fukushima Dai-ichi (Фукушима Първа). 

Ако ужасното земетресение се бе случило 
в значително по-голяма близoст до град 
Токио, последиците от него за столицата 
можеха да бъдат катастрофални, смятат 
японските политици, предлагащи инова-
тивната идея.

Планираният нов град, който ще бъде back-
up на японската столица, може да бъде из-
граден върху площ от 1236 акра, на мястото, 
където сега се намира летището „Итами”, 
недалеч от Осака, но функциите на това 
летище може да бъдат поети от междуна-
родното летище „Кансай”.  

Планът бе представен от Хаджиме Ишии, 
член на управляващата Демократическа 
партия на Япония. Идеята има подкрепата 

на Наото Кан - бившия министър-предсе-
дател на страната, на Банри Кайеда - бивш 
министър на търговията и индустрията, 
и на Шизука Камеи - влиятелен член на 
опозиционната Нова народна партия. Като 
цяло, групата твърди, че има подкрепата на 
над 100 японски политици.

Според плана, в новия град ще има аварий-
но седалище на японското правителство, 
офис комплекси, курортни комплекси, 
казина, градски паркове, а също така – и 625 
метрова кула  - най-високата в света. 
Новият град ще бъде обитаван постоянно от 
ок. 50,000 жители. А в работни дни населе-
нието на клонираната японска столица ще 
нараства до ок. 200 000 д.

Предвижда се  90% от финансирането на 
проекта да дойдат от частната индустрия.
Първоначално инициаторите на идеята 
планират да поискат бюджет от 14 млн. яп. 
йени (ок. 115 000 британски лири) - за про-
учване на осъществимостта на проекта. 

НАУЧНИ НОВИНИ

Япония смята да изгради своя резервна 
столица, в случай на някаква извънред-
на ситуация 

 По материали от:
http://www.telegraph.co.uk/

Фукушима
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Гените, наследени от отдавна изчезнали 
човешки предци може би днес са по-
често срещани, отколкото се смяташе 

досега, което предполага, че в еволюцион-
ната история на вида Homo sapiens е имало 
повече на брой еволюционни тласъци. 

Последните открития са свързани с гени от 
новооткрити членове на рода Homo, които 
са живели в Океания и в Централна и Из-
точна Азия преди ок. 40 000 години. Така 
наречените „денисовци” и неандерталците 
са имали общ предшественик преди около 1 
милион години.

„Не сме били много специален вид, с мно-
го тесен произход. Кръстосването с други 
членове на родословното дърво на човека 
не е уникално събитие. Това е значително 
по-сложна история, отколкото си мислехме 

до неотдавна.“, казва Мартин Джейкъбсон. 
М. Джейкобсън, заедно с Понт Скоглунд, 
търси 1500 гени от човешкия геном из целия 
свят. Двамата търсят у съвременните хора 
наличие на гените, които са извлечени от 
денисовците. Тези гени липсват при неан-
дерталците и при шимпанзетата. 
Геномът на денисовците е жив и днес и е 
част от човешката еволюционна история.

Сега, благодарение на добре запазените 
древни геноми, е възможно да научим как 
гените на някои наши родственици от да-
лечното минало са се кръстосвали с гените 
на техните съседи. 

За разлика от неандерталските гени, които 
са подобрили човешката имунна система, 
влиянието на гените на денисовците все 
още не е известно. 

НАУЧНИ НОВИНИ

Гени на наши изчезнали прародители 
оцеляват в съвременните хора 

 По материали от:
http://arstechnica.com
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Периодът на Ренесанса във Венеция 
известен със своите архитектурни и 
музикални шедьоври. В тази епоха 

музиката става все по-сложна и хоровото 
пеене създава първия „стерео“ ефект в за-
падноевропейската музикална история. За 
да разберем по-добре както музиката, така 
- и ролята на архитектурата в акустиката на 
този период, изследователски екип е из-
ползвал комбинация от исторически дока-
зателства и научно моделиране, за да можем 
да слушаме ренесансовата музика такава, 
каквато тя е звучала в църквите на Венеция, 
преди 400 години.

Използвани са модерни технологии за акус-
тична симулация и възстановка на сложната 
полифонична ренесансова музика, слуша-
на в две венециански църкви - базиликите 
„Сан Марко” и „Ил Реденторе” („Спаси-
телят”). Интересна е историята на втората 
базилика. Тя е била построена като израз на 
благодарността на хората към Бог, понеже 
ги е спасил от чумна епидемия, разразила 
се във Венеция през 1575-1576 г. Епидемията 
унищожила около една трета от население-
то на града. Всяка година, по време на тре-
тата неделя на месец юли се провежда праз-
никът на тази църква, Феста дел Реденторе. 

Църквите, построени през този период, 
са известни с продължителния ефект на  
реверберация (повтарящо се отражение) 
на звука. Моделите на изследователите 
показват, че по време на празници, когато 
там се свирела музика и пеели хорове, де-
коративни гоблени драстично намалявали 
реверберацията и увеличавали яснотата на 
музиката. 
Компютърните модели показват, че акус-

тиката в двата храма е била най-добра на 
местата, определени за венецианския дож. 

НАУЧНИ НОВИНИ

Акустичнaта археология разкрива зву-
ците на ренесансова Венеция

 По материали от:
http://www.newswise.com

Можете да чуете как е звучало хоро-
вото пеене в двата храма тук:

http://goo.gl/0IPhF

http://goo.gl/GW30g
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Почти напълно слепият студент по 
археология Уилям Нут откри едно 
от най-старите релефни изобра-

жения на раждане. Става дума за рисунка, 
изписана върху парче керамика, открито по 
време на разкопки на етруски археологиче-
ски обект в Италия - етруски храм на въз-
раст ок. 2 700 години.

„Аз съм човек с увреде-
но зрение, почти съм 
напълно сляп, затова 
имах нужда да намеря 
своята роля в археоло-
гията, където бих могъл 
да работя върху нови 
стратегии, свързани 
с разкопките.“, казва 
младият археолог. Той 
докосва с ръцете си ру-
ините на 2 700-годиш-
но етруско светилище, 
посветено на божество-
то на подземния свят. С 
едната си ръка опипва 
стените, земята или на-
ходките, а в другата си 
ръка държи четка или 
шпатула. Неговата съ-
пруга, също студеднтка, 
стои неоткъчно до него.

„Това е едно от първите 
неща, които открих.”, 
казва той за карамично-
то парче с едно от най-
старите изображения на 

раждане, намерени в Европа. 

Етруските  предхождат римляните като вла-
детели на голяма част от Северна Италия. 

НАУЧНИ НОВИНИ

Сляп археолог откри древен релеф, на 
който е изобразено раждане

 По материали от:
http://content.usatoday.com
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В една малка стая, в която има множе-
ство рафтове, върху които са поста-
вени черепи, вкаменелости, кости и 
антични цигулки, изследователите 

използват модерни компютърни изобра-
жения, за да изучават безценни предмети, 
включително – и една мумия от Перу. И 
така, какво има вътре?

Някои пациенти намират CT скенерите (CT 
= компютърен томограф) и другите меди-
цински изделия за образна диагностика за 
клаустрофобични. Но една дама, перуански 
жена на около 40 години, не се оплаква - тя 
е мъртва от около седем века. И изследова-
телите от Националния музей на Смитсъ-
новия институт по естествена история биха 
искали да узнаят повече за нея, за тайните, 
свързани с живота и смъртта й. 
Националният природонаучен музей е 
един от най-популярните във Вашингтон и 
неговите  обществени галерии се изпълват с 
ученици, студенти и туристи.

Безименната жена е една от най-добре запа-
зените перуански мумии и затова CT скене-
рът позволява 
на изследо-
вателите да 
надникне в 
нея, без да 
я повредят. 
Един от изсле-
дователите – 
физическият 
антрополог 
д-р Бруно 
Фролиш се 
надява, че 
сканирането 

й ще може да разкрие тайните на живота и 
смъртта на мумията. 
Скенерът използва рентгенови лъчи, за да 
направи хиляди снимки на обекта в тънки 
разрези. Компютърен софтуер събира всич-
ки изображения, за да създаде много точни, 
подробни триизмерни модели и рекон-
струкции.

„Ние вероятно биха могли да направят съ-
щото с традиционните аутопсия, но няма да 
остане нищо за бъдещите поколения учени, 
и тя ще унищожи нещо, което не трябва да 
бъде унищожено.“, казва д-р Фролиш. 

За да достигне лабораторията, в която се 
намира CT скенерът, посетителят премина-
ва през зали с препарирани слонове, птици, 
бозайници и индиански артефакти. Следва  
дълга разходка из лабиринта на мрачни 
коридори, облицовани с чекмеджета, пълни 
с археологически материали от разкопките.  

В музея най-новият CT скенер, струва ок. 
250 000 щатски долара (или ок. 155 472 
британски лири) и е дарение от Siemens. 

Компанията 
е дарила чети-
ри скенера на 
музея от 1990 
г. - насам.  
Устройството 
ще „разреже” 
мумията на 
хиляди парче-
та, за да бъдат 
сглобени от-
ново в трииз-
мерен образ. 
Сканирането 

НАУЧНИ НОВИНИ

Учените поглеждат във вътрешността на 
перуанска мумия 

 По материали от:
http://www.bbc.co.uk/

http://goo.gl/5iRPI
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на мумията доказва, че нейните вътрешни 
органи са непокътнати. 
Освен за изследване на мумии, учените тук 
са използвали CT скенера за проверка на 
цигулки „Страдивариус”, морски фосили, 
фосилизирани челюсти на влечуги от пре-
ди 50-100 млн. г., керамика, скелети, скафан-
дри на НАСА и други неща. Приложенията 
на компютърната томография са безброй-
ни, казват изследователите.

Скалиста утайка може да е попаднала в 
пукнатини и цепнатини в челюстите и има 
различна плътност от тази на вкаменените 
кости. CT скенерът ще позволи на изследо-
вателите да премахнат утайката дигитално, 
като я изолират от изображениета на кост-
ния материал. Машината може да помогне, 
когато главите на две или повече мумии са 
разделени и не е ясно коя глава на коя му-
мия принадлежи – чрез съчетаване на кост-
ната плътност на пробите. 

Да се върнем на женската мумия, открита 
в Перу… Когато жената е починала на ок. 
40 годишна възраст, тя е била облечена в 
червена рокля с плетени ресни. В момента 
на смъртта си тя е била седнала с кръстоса-
ни крака. Вместо да се разложи, тялото й е 
било мумифицирано от студа, сухия въздух 
и високопланинските ветрове. Този процес 
се нарича  природно мумифициране, за 
разлика от класическото египетско муми-
фициране, при което от труповете се отде-
лят вътрешните органи и мозъкът, телата се 
третират с различни химикали и накрая се 
увиват в бинтове. 

Вътрешните органи на починалата са не-
покътнати. Това ще даде възможност на 
изследователите да научат повече за храни-
телния режим, общото здравословно ниво, 
наличието на заболявания, преодолени 
заболявания, наличие на травми или на счу-
пени кости, дали е била бременна… 
Такива изследвания подобряват разбиране-
то на древните народи от страна на съвре-
менните хора. Защо култури и цивилиза-

ции стартират и най-вече - защо изчезват? 
Коя е причината за тяхната гибел – иконо-
миката, околната среда, болестите, войните? 

НАУЧНИ НОВИНИ
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Изследователи в Оксфорд са тре-
тирали човек с модерна техника 
за генна терапия, за да го предпа-
зят от опасността да загуби зре-

нието си. Това е първият път, когато някой 
се е опитал да коригира генетичен дефект 
в чувствителните към светлината клетки, 
които се намират в  задната част на окото. 
Фоторецепторите превръщат светлината в 
електрически импулси, които предават съ-
общения до мозъка, за да „види” той какво 
се случва. Широкото използване на генната 
терапия за това лечение ще бъде възможно в 
недалечно бъдеще.

Операцията е извършена на 63-годишния 
Джонатан Уайът (Wyatt), адвокат от Бри-
стол. Г-н Уайът е можел да вижда нормално 
до около 19-годишната си възраст, когато 
започва да има проблеми, когато гледа в 
тъмното. Лекари му казват, че зрението му 
ще става все по-зле и той в крайна сметка 
ще ослепее.

Постепенното влошаване на зрението му не 
спира опитите на г-н Уайът да завърши пра-
во и да стане адвокат. Но преди 10 години, 
той открива, че има затруднения при чете-
не на експертизите в слабо осветени съдеб-
ни зали. Най-лошото е, че понякога той чете 
погрешно написаното и това е повод да се 
изложи в съда. Възрастният адвокат се надя-
ва, че операцията ще му позволи да продъл-
жи да упражнява своята професия.

Ако не се подложи на лечение, той ще 

ослепее напълно в рамките на няколко 
години. За съжаление, пациентът страда от 
рядко генетично заболяване, известно като 
Choroideraemia. Пациентите с това заболя-
ване започват живота си с нормално зрение 
и не по-късно от края на своето  детството 
забелязват, че не могат да видят нищо през 
нощта. За тях диагнозата е, че постепенно 
ще загубят зрението си напълно, обикно-
вено около 40-те си години. Все още няма 
лечение за това състояние. Заболяването 
засяга предимно мъжете, но много рядко 
засяга и жени.

Choroideremia е рядко наследствено заболя-
ване, което причинява прогресивна загуба 
на зрението поради дегенерация на хоро-
идеята и ретината. Прогресията на забо-
ляването продължава през целия живот на 
индивида. Както темповете на изменение, 
така и степента на загуба на зрението са 
променливи сред засегнатите лица, дори 
- в рамките на едно и също семейство. Хо-
роидеята е мрежата от кръвоносни съдове, 

НАУЧНИ НОВИНИ

Генна терапия би могла да спаси загуба-
та на зрението на човек, чиито клетки, 
улавящи светлината, не функционират 
или са мъртви 

 По материали от:
http://www.bbc.co.uk; http://en.wikipedia.org/wiki/Choroideremia

http://goo.gl/g0t35
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разположени между ретината и склерата 
(бялото на окото).

Заболяването се причинява от наследствено 
дефектен ген, наречен REP1. Без функцио-
ниращо копие на гена, клетките в окото, 
откриващи светлината, постепено умират. 

Идеята на генната терапия е проста: да спре 
умирането на клетките чрез инжектирането 
на работещи копия на гена в тях.

Това е първият опит да се поправи дефект-
ният ген в клетките, наблюдаващи светли-
ната в задната част на човешкото око.

Г-н Уайът е първият от 12 пациенти, които 
ще бъдат подложени на тази експеримен-
тална техника през следващите две години 
в болницата „Джон Радклиф“ в Оксфорд.

Неговият лекар, проф. Робърт Макларън, 
смята, че в рамките на две години след 
операцията ще се знае със сигурност, дали 
дегенерацията в окото на пациента е била 
спряна. Ако това е така, зрението му ще 
бъде съхранено за неопределен период от 
време.

Ако това се окаже работещ метод, бихме 
могли да подложим на лечение пациенти с 
много по-ранен етап на заболяването – още 
в тяхното детство, за да ги предпазим от 

загуба на зрението.
Проф. Макларън вярва, че ако тази генна 
терапия работи може да се използва за ле-
чение на широк спектър от заболявания на 
очите, включително - и най-често срещана-
та форма на слепота в напреднала възраст 
- дегенерацията на макулата. „Това е гене-
тично заболяване, и аз нямам съмнение, че 
в бъдеще, че ще има генетично лечение и за 
него.“, казва той.

Според проф. Робин Али, който ръководи 
научните изследвания, опитите са показали, 
че генната терапия е безопасна и, че е нали-
це значително подобрение при някои паци-
енти. Според него: „През последните около 
12 месеца, няколко нови проучвания на 
генна терапия за лечение на различни забо-
лявания на ретината са били инициирани 
и по-нататъшни проучвания вероятно ще 
започнат много скоро. Ние всички очакваме 
с нетърпение да видим резултатите от тях.“

Според проф. Сър Джон Бел, медицинските 
опити, провеждани във Великобритания, 
САЩ и Канада, показват, че цяла плеяда 
от нарушения на зрението биха се оказали 
лечими в рамките на следващите 10 години. 

„Това е набор от заболявания, при които 
молекулярната медицина е достигнала точ-
ката, когато вече можем да се намесваме по 
изключително прецизен начин, за да поп-

равим дефектите, които причиняват 
слепотата. Налице е възможността да 
коригираме дефектния ген.“, казва 
проф. Бел.

НАУЧНИ НОВИНИ



 http://nauka.bg 53

Проучване на фосилизирани зъби 
от камаразавър, разновидност 
на завропода от края на юрския 
период, показва, че влечугото е 

мигрирало сезонно на разстояние около 185 
км. в търсене на храна и вода. Този дино-
завър трябвало непрекъснато да яде, за да 
постигне и да поддържа големия си размер. 
Той се е изкачвал в планините през топлия 
сезон и слизал в низините през сезона на 
валежите. Камаразавърът е бил растител-
нояден. Хранел се е с листата на дърветата. 
Учени сравнили съотношението на изо-
топите на кислорода в емайла на почвени 
проби в близост до мястото, където зъбите 
са открити. Изотопните съотношения в 
емайла на динозавърските зъби трябва да 
съвпада с този на растителността, изядена 

от динозаврите. 

Учените открили, че изотопите на кис-
лород-16 се намира в планините, а малко 
по-тежкият кислород-18 се намира в низи-
ните. Двата изотопа варират от слой в слой 
в зъбния емайл, което показва, че източни-
кът на растителността и водата са различни 
в различните слоеве на  динозавърските 
зъби. Оказва се,че динозаврите са бродели в 
рамките на около 185 км. от мястото, къде-
то са намерени фосилите. Това не означава 
непременно, че животните са мигрирали на 
стада като антилопите, например. За съжа-
ление, зъбите, които са били изследвани, са 
на възраст от ок. 5 месеца, което позволява 
да се изследва само 5-месечен период от 
живота на животното.

НАУЧНИ НОВИНИ

Някои динозаври са мигрирали сезонно 
 По материали от:

http://articles.latimes.com
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Приложната наука върви по стъп-
ките на научната фантастика. 
Американската армия е финан-
сирала развитието на войници 

– андроиди, като онези във филмите „Робо-
коп” и „Терминаторът”. Военните са вло-
жили в този проект 26 300 000 американски 
долара. 

Според  официалната версия, военният ан-
дроид Petman е предназначен за изпитания 
на костюми за химическа защита, с които 
ще бъде оборудвана американската армия. 

Прототип на робота е бил представен за 
първи път в края на октомври 2009 г.

Фирмата Boston Dynamics пусна нов виде-
оклип на своя робот Petman. Досегашните  
хуманоидни роботи се движат тромаво, като 
дете, което се учи да ходи. Роботът Petman е 
с човешки ръст и имитира човешката фи-
зиология – генерира топлина и се „изпотя-
ва”. На клипа той ходи по пътека за тичане, 

кляка, прави лицеви опори и се завърта 
настрани. 

Предназначението на Petman е да подобри 
резултатите на предишните машини, които 
тестват химически оръжия и костюми. Това 
е първият антропоморфен робот, който се 
движи динамично като истински човек. 
Все още роботът е лишен от глава. Когато 
му бъде поставена и главата, той ще стане 
висок 1, 75 м. и ще тежи 80 кг. 

Този робот би могъл да работи в дос-
та опасни места като например – в АЕЦ 
Fukushima-1, където хората са изложени на 
въздействието на опасни вещества и мате-
риали. Може да се използва при гасене на 
пожари, при изследване на потънали кора-
би на голяма дълбочина… 

Или пък може да носи костюм с мускули и 
маска на човешко лице и да стане филмова 
звезда или пък – каскадьор...

НАУЧНИ НОВИНИ

Нов военен андроид 
 По материали от:

http://news.cnet.com; http://www.bostondynamics.com/robot_petman.html

http://goo.gl/5WHma
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Учени в Китай вярват, че са намери-
ли начин да добиват големи коли-
чества човешки кръвен протеин 
от зърна ориз. Кръвният протеин 

често се използва в производството на вак-
сини и лекарства и се дава на пациенти с 
тежки изгаряния, травми, хеморагичен шок 
и заболявания на черния дроб. 

Извлеченият от семена за ориз, протеин е 
физически и химически еквивалентен на 
кръвния, получен от човешкия серумен 
албумин (HSA). 

Откритието може да доведе до пробив в 
производството на човешки серумен ал-
бумин (HSA), който обикновено се събира 
чрез кръводаряване.

В световен мащаб търсенето за кръвен про-
теин е около 500 тона годишно. През 2007 г.  
Китай е бил изправен пред тревожен недос-
тиг на тази ценна кръвна съставка. Тогава 
цената на човешкия протеин рязко се пока-
чила. Появили се и фалшификати.

Оризовият метод на добиване на HSA е 
разработен от екип от китайски, канадски и 
американски учени. 

Чрез методи на генното инженерство оризо-
ви семена се използват за производството на 
високи нива на HSA. След това, протеинът 
се пречиства. От 1 кг. ориз се добива ок. 2-3 
гр. протеин. В разумни срокове би могло 
да се произвеждат значителни количества 
човешки кръвен протеин. Другата добра 
новина е, че докато пренасяйки кръвния 
протеин в кръвни банки, са възможни ин-
фекции от СПИН, хепатит и др. заболя-

вания, то при протеина, извлечен от ориз, 
няма такава опасност.

Необходими са повече изследвания за оцен-
ка на безопасността на оризовия протеин, 
преди да бъде пуснат в продажба. 

НАУЧНИ НОВИНИ

Китайски учени добиват животоспася-
ващ човешки кръвен протеин от ориз

 По материали от:
http://www.dailymail.co.uk
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Звуковите вълни биха могли зна-
чително да подобрят сексуалната 
активност при мъжете, чиято тежка 
еректилна дисфункция не се по-

влиява от медикаментозно лечение, според 
ново научно изследване. 

Изследователите използват техника, по-
добна на тази, използвана за разбиване на 
камъни в бъбреците, за да шокират пениса 
със звукови вълни с ниска интензивност.

Така наречената „екстракорпорална въл-
нова шокова терапия“ подобрява притока 
на кръв към сърцето чрез предизвикване на 
растежа на кръвоносните съдове. Експер-

тите смятат, че такива вълни биха могли да 
подобрят циркулацията на кислород към 
пениса.

На 30 мъже на средна възраст 61 г. са били 
извършени 300 шокове в продължение на 
три минути на пет точки по ствола на пени-
са по време на всяка сесия.
Мъжете започнали да виждат полза три 
седмици след лечението. Два месеца след 
края на лечението около 30% от пациентите 
постигнали нормална сексуална функция и 
вече не са им били необходими медикамен-
ти. 

Но критиците казват, че тази технология 
е инвазивна и опасна. Тя е 
проектирана да разрушава 
камъни в бъбреците и има 
опасност да удари пениса 
или тестисите като с чук. 

Изследването е публику-
вано във вестник „Sexual 
Medicine”.

НАУЧНИ НОВИНИ

Звуковите вълни могат да отговорят на 
молитвите на хората с тежка еректилна 
дисфункция

 По материали от:
http://www.dailymail.co.uk
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Изкуствена кръв, създадена от стволо-
ви клетки от костен мозък, предстои 
да бъде тествана върху британски 

доброволци през следващите две години.

Учените, които стоят зад научното изслед-
ване, което може да осигури промишлени 
количества кръв, вярват, че тяхното откри-
тие ще преобрази кръвопреливането чрез 
предотвратяване на недостига на кръв в 
болниците и ще спаси живота на хиляди 
хора, пострадали в автомобилни катастро-
фи, по бойните полета или по друг начин. 

Пациентите, болни от рак, тези със сърдеч-
на трансплантация и с байпас също биха 
имали полза от гарантирана доставка на 
кръв на ръка за тяхната операция.

„Светият Граал“ на кръвните изследвания 
на човека кръв ще бъде без инфекции, от 
които може да пострада всеки пациент, не-
зависимо от кръвната му група.

Учените се надяват да създадат изкуствена 
кръв от нулевата отрицателна кръвна група. 
Това е универсална кръвна група, а такава 
кръв може да се прелива на 98% от хората. 

 А предлагането на безопасна кръв ще бъде 
добре дошло в развиващите се страни, 
където живота на хиляди хора е застрашен, 
например – при кръвоизливи след раждане. 

Предстоят мащабни проучвания на ефек-
тивността на новата изкуствена кръв. През 
следващите две години тя ще се тества 
върху доброволци, но ще навлезе в масова 
употреба вероятно чак след десетилетие. 

Поради новото решение на Европейския 
Съюз за забрана на патентоването на лече-
ние, базирано на ембрионални стволови 
клетки, вниманието на учените трябва да се 
насочи към други източници на стволови 
клетки.

НАУЧНИ НОВИНИ

Синтетичнa кръв, създадена от британ-
ски учени, ще бъде тествана в следва-
щите две  години

 По материали от:
http://www.dailymail.co.uk
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Името на японския суперкомпю-
тър идва от японската дума „кей“ 
(王). Той е построен от японската 
компания Fujitsu в RIKEN - Ин-

ститута за компютърна наука на универси-
тета в гр. Кобе, Япония. За създаването му са 
били вложени 112 милиарда японски йени. 

През юни 2011 г., K става най-бързия супер-
компютър в света (първият в  TOP 500 на су-
перкомпютрите) с рейтинг над 8 петафлопа 
(или 10 квадрилиона калкулации в секунда; 
тоест 1 милиард милиона), а през ноември 
2011 г. той задминава собственото си пости-
жение, достигайки скорост от 10 петафлопа. 
В момента изчислителната му скорост е 50 
пъти по-бърза от американския суперком-
пютър BlueGene/L и 10 хиляди пъти по-

бърза в сравнение с обикновен персонален 
компютър. Системата е все още в процес на 
изграждане. Очаква се тя да бъде подсилена 
още и да започне да функционира пълно-
ценно  през ноември 2012 г. 

Предишният победител бе суперкомпютъ-
рът Tianhe-1A, създаден в китайския Уни-
верситет за отбранителни технологии в гр. 
Чангша, Китай. Този компютър е с рейтинг 
2 петафлопа (или ок. 2 500 трилиона кал-
кулации в секунда). Създаването на китай-
ския суперкомпютър е струвало 88 милиона 
американски долара. За електричество и за 
поддръжката му ежегодно са необходими 
по 20 милиона долара. Победата на япон-
ския суперкомпютър над китайския му 
конкурент е повод за гордост за японците. 

НАУЧНИ НОВИНИ

Японският суперкомпютър „К”
 По материали от:

http://en.wikipedia.org/wiki/K_computer/; http://www.fujitsu.com; http://www.riken.go.jp; 
http://top500.org; http://www.guardian.co.uk; http://www.datacenterknowledge.com;

http://www.telegraph.co.uk

http://goo.gl/3S1Bq
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Японският суперкомпютър е японското 
„отмъщение” заради това, че през 2011 г. 
китайската икономика успя да достигне 
новото на японската. 

В момента третият най-бърз суперкомпю-
тър е американският Jaguar. 

Към ноември 2011 японският компютър 
използва 68 броя 544 2.0GHz 8-ядрени 
SPARC64 VIIIfx процесора, опаковани в 672 
шкафа, за общо 548 352 ядра, произведени 
от Fujitsu с 45 нанометрова CMOS техноло-
гия. Всяка кутия съдържа 96 изчислителни 
възела в допълнение към 6-те IO-възела. 
Всеки изчислителен възел съдържа един 
единствен процесор с 16 GB памет. Неговата 
система за водно охлаждане намалява кон-
сумацията на енергия. Предвижда се през 
ноември 2012 г. компютърът да разполага с 
общо 864 шкафа. 

Японският суперкомпютър изразходва 
електричество една година колкото 10 000 
градски домакинства или колкото мрежа от 
1 милион свързани компютъра. За електри-
чество и за поддръжката му са необходими 
10 милиона щатски долара на година. По 
този параграф той също бие своя китайски 
конкурент, понеже за него са необходими 
точно половината от парите, необходими за 
годишната поддръжа на Tianhe -1A.

Японският суперкомпютър може да бъде 
изключително полезен при редица слож-
ни изследвания и симулации, в това число: 
поведението на цунамитата, устойчивостта 
на постройките при евентуален сблъсък или 
при евентуално земетресение, прогнози за 
развитието на фондовите борси, реакциите 
между протеини и молекули, функцията 
на мембранните протеини, репликациите 
на ДНК, транскрипците на РНК, възстано-
вяването на повредена ДНК... Съответно, 
изчисляването на между атомните и вътреа-
томните сили може да доведе до симулация 
на феномена на самия живот. Освен това, 
суперкомпютърът ще бъде използван за раз-

решаване на загадки и проблеми в областта 
на преработващата промишленост, еколо-
гията, енергетиката, нанотехнологиите, ме-
дицината, образованието, метеорологията, 
сеизмологията, космологията… Суперком-
пютърът „К” ще бъде в помощ на различни 
научни проекти. 

„Япония трябва да покаже силата си в обла-
стите наука и технологии.”, заявява Рьоджи 
Нойори, президент на RIKEN. 
  

Виж повече:

http://goo.gl/3S1Bq

НАУЧНИ НОВИНИ
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Първата линия от 17 300 вишневи 
дървета са в най-опустошената част 
от вълните цунами, които уда-

риха североизточната част на Япония на 
11.03.2011 г.

Гражданите от група А Тохоку дойде с 
идеята за засаждане на дървета на всеки 10 
метра по протежение на 175 км на бреговата 
линия, която е най-сериозно засегната от 
цунамитата. 

Вишневите дървета отдавна се разглеждат 
като метафора за ефимерната природа на 
живота и са често използвани в японско 
изкуство, в японските анимационни филми 
(аниме) и в игралните филми, но добро-
волците, които са започнали инициативата 
да засаждат дървета в опустошения град 
Rikuzentakata, се надяват, че дърветата ще 
служат за различни цели. 
В предишните векове оцелелите от голямо 
цунами поставяли каменни маркери на 
най-високото ниво, достигнато от придо-
шлите води. Тези маркери са били забраве-
ни или били покрити с храсталаци, оставяй-
ки хората от региона Тохоку без индикатор 
за това, колко навътре в сушата би трябвало 
да се преместят, когато земетресението с 
магнитуд 9 по скалата на Рихтер удари 
японското крайбрежие на 11 март.

Доброволците в инициативата се надяват, 
че чрез засаждането на вишневите дърве-
та повече човешки животи могат да бъдат 
спасени при следващо природно бедствие в 
тази част на Япония.

Вишневите дървета от вида „Oshima zakura“ 
са устойчиви на високите нива на солта 

във въздуха и във водата. Затова предстои 
да бъдат засадени в префектурите Iwate, 
Fukushima и Miyagi. 
Наред със засаждането на дърветата, ще 
бъдат поставени нови 311 каменни маркера, 
всеки – висок по 1 метър и широк 15 см – 
като паметници за нещастието от 11 март.

Картини на вишневи дървета в Япония:

 http://goo.gl/qQ6CW

НАУЧНИ НОВИНИ

Япония засажда вишневи дървета като 
охрана срещу бъдещи вълни - цунами

 По материали от:
http://www.telegraph.co.uk
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Научното наименование на 
бавноходката е Tardigrada (от 
гръцки tardus „бавно“ и gradus 
„крачещ“). Това е систематично 

обособена група от около 1000 вида живот-
ни, които достигат на размери от 0.05 то 
1.2 мм. Те спадaт към безгръбначните, но 
НЕ принадлежат към голямата група на 
Членестоногите (ракообразни, насекоми, 
мнoгoножки или паяци), нито към тази на 
Мекотелите. Еволюцията на бавноходките 
е мистерия и днес, тъй като тяхното тяло е 
меко и поради това трудно се запазва като 
фосил (за да се получи добър фосил е необ-
ходима твърда черупка или твърд външен 
или вътрешен скелет, такива белези при 

бавноходките отсъстват). Все пак има наме-
рени останки на тардигради още от Кам-
брий, т.е. съществували са още преди 500 
млн години!

БИОЛОГИЯ

БАВНОХОДКАТА!
Кой е най-екстремният организъм на Земното кълбо? Толкова екстремен, че би мо-
гъл да оцелее и в космоса без да бъде убит от жестокото звездно ултравиолетово 
лъчение, нито от пълната липса на въздух (вакуум)? Това е едно същество, което 
може да оцелее след облъчване с количество радиация 500 пъти по-голямо от смър-
тоносната за човека доза. И още: температури 3 пъти по-ниски от тези обичайни 
за полярните области и такива на каквито обикновено готвите във вашата фур-
на също не поставят проблем за оцеляването на това суперсъщество. И това не 
е всичко - налягане от 6000 атмосфери няма да му попречи да има поколение, също 
както и никoй от изброените вече екстремни физични фактори. И кое е това всемо-
гъщо създание?

Автор: Мария Атанасова

Що е това бавноходка?
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Двустранносиметрично цилиндрично 
тяло с четири чифта крачета, завършва-

щи с нокти. Имат обособена глава със слож-
ни челюсти, повечето видове имат просто 
устроени очи. Тялото е разделено на сег-
менти и може да притежава различен брой 
нишковидни пипала, които служат като 
осезателни органи. Могат да са обагрени 
във всякакви цветове - от черни или бели, 
до ярки като червени, оранжеви, жълти, 
зелени, лилави, могат да бъдат и прозрачни. 
Външната обвивка на тялото съдържа хитин 
(веществото, от което е изграден външният 
скелет на членестоногите), но при бавно-
ходките той не е в такова голямо количество 
и никога не се втвърдява, като резултат 
имат мека подобна на кожа телесна обвивка. 
При нарастване на организма тя се сменя 
периодично, както при паяците или змиите. 
Има както растителноядни, така и хищни 
видове.

Изключително интересно е, че при бав-
ноходките се срещат всички възмож-

ни начини за полово размножаване. Те са 
разделнополови или хермафродити, като 
някои дори могат да се размножат без съ-
щинско оплождане, т.е. партеногенетично. 
Бавноходките снасят яйца, които също са 
необикновени - имат дебела мнoгoслойна 
обвивка, често снабдена с голям брой шип-
чета. Функцията на тази обвивка е да пред-
пазва бъдещият организъм от неблагопри-
ятни външни въздействия.

Бавноходките са широко разпространени 
- срещат се от Хималаите (на височина 

до 6 000 м) до морските дълбини (7 000 м 
под морското равнище) и от полярните ши-

рини до екватора. Има сладководни, морски 
и сухоземни видове, като на сушата обита-
ват мъхове, лишеи, почва, дори ледници. 
Въпреки разнообразието от хабитати, кои-
то те са покорили, където и да се намират, 
те имат нужда от вода, за да живеят и да се 
размножават. Морските и сладководните 
видове нямат проблем с наличието на течна 
вода, но на сушата е възможно бавноходки-
те да имат достъп до нея само периодично. 
Ето защо за сухоземните видове е характер-
но да изпадат в анабиоза. 

От гръцки език “връщане към живот”. 
Това е състояние, наричано още мнима 

смърт, при което организмите прекратяват 
всякакви жизнени функции и на външен 
вид изглеждат като умрели. Нямат метабо-
лизъм - не се хранят, не отделят, не дишат 
и т.н. Особеното в това състояние, отли-

Как се размножават бавноходките?

Къде живеят бавноходките?

Що е анабиоза? 
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Как точно изглеждат бавноходките?
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чаващо го от абсолютната смърт е, че то е 
обратимо. Целта на изпадането в анабиоза 
е преживяването на неблагоприятни, чес-
то смъртно опасни, промени в условия на 
средата. Когато условията отново станат 
подходящи за живот, организмът в анаби-
оза възвръща виталността си и продължава 
съществуването си все едно никога не го е 
прекъсвал. Има различни типове анабиоза в 
зависимост от това какъв климатичен фак-
тор е достигнал критични за живота стойно-
сти - липса на достатъчно вода предизвиква 
изпадане в АНХИДРОБИОЗА, a твърде 
ниски температури водят до КРИПТОБИО-
ЗА. За Бавноходките са характерни и двата 
типа анабиоза.

Когато знаем физиологичните и биохи-
мични механизми на изключването и 

включването на жизнените функции при 
организми, изпадащи в анабиоза, то ние 
бихме могли да ги приложим и към други 
живи тъкани, органи и дори цели орга-
низми, за които анабиозата не е естествен 
процес.

Приложение 1: В съхранението на органи 
отделени от тялото - удължаване на живота 
на органите за трансплантация, съчетано 
с непретенциозност към температурата и 
влажността на средата в която се прена-
сят - така ще може да се спасяват човешки 
животи и в силно екстремни условия - отда-
лечени места и/или места с невъзможност 
за поддържане на подходяща ниска темпе-
ратура по време на транспорта.

Приложение 2:  В по-далечното бъдеще 
бихме могли да съхраним цял човек и той 
да бъде съживен след десетки или дори 
стотици години, такъв какъвто е бил преди 
“изключването” му. Защо изобщо бихме 
искали да го направим? Например косми-
ческите мисии до отдалечени на стотици 

и хиляди светлинни години от нас звезди 
и планети биха станали възможни. Една от 
пречките днес  (освен невъзможността да 
се изстреля кораб с достатъчно количество 
гориво), е невъзможността човек да доживее 
края на мисията. Тя би отнела неколкократ-
но по-дълго време от средната продължи-
телност на човешкия живот в наши дни.
Друга причина някой човек да иска да бъде 
пренесен във времето по този начин е на-
пример нелечимо тежко състояние, в което 
се намира. Ако днес не познаваме лек за 
него, то може би в близкото бъдеще ще има 
такъв. Ако на човека му остават няколко ме-
сеца живот според постиженията на съвре-
менната медицина, то защо пък да не му се 
даде шанс да дочака решението на пробле-
ма от бъдещите медици и учени?
Трета причина - чистото любопитство как 
ли би изглеждал светът след 100 или 200 
години също не е за пренебрегване.

За какво може да ни послужи 
изследването на анабиозата? 

БИОЛОГИЯ
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Приложение 3: За съхранение на биоло-
гични молекули в сухо състояние, вместо 
в разтвор. Предимство на този тип съхра-
нение е липсата на необходимост от точно 
определени температура и влажност при 
съхранението, а също и по-малкият обем, 
който заема сухата концентрирана субстан-
ция в сравнение с разтворената. Тези пре-
димства водят до значително поевтиняване 
на транспорта, а и на крайния продукт, 
който достига до потребителя. Методът, 
при който се премахва водното съдържание 
на биологичен разтвор и привеждането му 
в прахообразен вид, се нарича лиофилиза-
ция. Организмите, изпадащи в анхидробио-
за губят водата в тялото си, а при нова поява 
на вода, си връщат виталното състояние. По 
аналогичен начин и биологичните моле-
кули си връщат функционалното състоя-
ние при повторно добавяне на вода. Това е 
изключително полезно в транспортирането 
на различни белтъци между лаборатории в 
различни градове, държави или дори кон-
тиненти - по-евтино и по-сигурно. Методът 
има и медицинско значение - на този прин-
цип са създадени т.нар. сухи ваксини, които 
могат да се съхраняват много дълъг период 
от време в температурни граници от -50 до 
+50 градуса по Целзий. Технологията се из-
ползва и за транспорт на кръвни банки.
Пример за приложение на тази техноло-
гия в нашето ежедневие са мнoгoбройните 
лиофилизирани продукти като кафета и 
супи на прах. Само им добавяме гореща или 
студена вода според продукта, и виждаме 
пред себе си идентичен резултат с непрахо-
образен предшественик. Тъй като живите 
организми използват анхидробиозата, за да 
се съхранят такива каквито са били, без да 
си губят никакви жизнено важни вещества, 
можем да сме сигурни, че и тази техноло-
гия, тъй като е заимствана от природата 
също се стреми да запази първоначалното 
съдържание на витамини и минерали в 
прахообразната храна. Те са там, просто са 
компактизирани, а когато им добавим вода 
са годни за усвояване от организма, също 
както и преди лиофилизирането!

За да може един организъм да се замра-
зява и размразява без това да увреди 

нежните структури на неговите клетки и 
тъкани, е необходимо да съществува ма-
гическо вещество, което да ги защитава. 
Тъй като при процеса на замразяване бав-
ноходките губят 99% от водата в тялото 
си, впоследствие те се намират в твърдо и 
сухо състояние и клетъчните им структури 
са силно приближени и притиснати една 
до друга. За да не се слеят безвъзвратно на 
помощ идва трехалозата. Това е молекула, 
която при наличие на вода е разтворена 
и напълно безвредна, а някои организми 
дори я използват като енергиен резерв вмес-
то глюкоза. Когато обаче водата изчезне от 
заобикалящата я среда, трехалозата преми-
нава в състояние на гел и обгръща плътно 
клетъчните елементи, отделяйки ги с тънък 
защитен слой. След възвръщане на водата в 
тялото гелът силно набъбва и раздалечава 
структурите, както са били преди изсушава-
нето.

 Какво предствавлява трехалозата? Това е 
дизахарид, изграден от две молекули глю-
коза. Насекомите например имат “кръвна 
трехалоза” вместо “кръвна глюкоза”, ка-
квато имаме ние хората. За летенето насе-
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Защо точно бавноходките са по-
интересни от всички останали видове, 

които могат да изпадат в анабиоза? 
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комите консумират много голямо количе-
ство енергия и затова трехалозата е много 
по-ефективна молекула за складиране и 
доставяне на енергия, тъй като при раз-
граждането й се получават две глюкози и 
всяка от тях дава своя дял в енергообезпеча-
ването. Интересното при Бавноходките е, че 
те нормално имат глюкоза! Тя се превръща 
в трехалоза само в екстремни условия, т.е. 
Бавноходките използват само свойството й 
да защитава клетките в състояние на анаби-
оза, а не като енергиен източник. Именно 
затова Бавноходката е желан обект за биохи-
мични изследвания с приложения в меди-
цината - тя най-много прилича на нас в това 
отношение от всички други “възкръcващи” 
организми.

Експериментално потвърдените данни 
са че:

- могат да издържат при няколкомину-
тен престой на 150 °C,
- няколко дни при -200 °C,
- няколко часа при абсолютна 0 *
- облъчване с радиационно лъчение с 
интензивност 5700 Gy (за човека 10-20 Gy 
са леталната доза)
- налягане 6000 atm (на морското равни-
ще е 1 atm)
- комбинация от вакуум и пълното УВ 
лъчение на Слънцето - както в лабора-
торни, така и в полеви условия 

*(Забележка: в лабораторни условия е достигна-
та температура от -272,8°C, а абсолютната 0 
е -273,15°C, но теоритично тя никога не може 
да бъде достигната според Третия принцип на 
Класическата Tермодинамика във Физиката)
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Колко екстремни са всъщност бавно-
ходките?

Проектът TARDIS 2007:

Европейската космическа агенция (ЕSА) през 2007 година изведе в орбита няколко вида 
бавноходки, за да изследва способността им да оцеляват в крайно екстремни условия. 
Контролните организми са били подлагани на същите физични влияния в лабораторни 
условия. Изследвано е влиянието на вакуум и на УВ лъчение по отделно и в комбинация 
върху възрастни организми и върху неизлюпени яйца. Всички са показали, че не се влияят 
от вакуума, повечето не се влияели и от самостоятелното прилагане на УВ лъчение. Един 
от изследваните видове е показал, че дори и комбинираното влияние на двата смъртоносни 
за повечето земни организми (включително и за хората) фактора не оказва влияние нито 
на способността възрастните облъчени индивиди да имат жизнеспособно поколение, нито 
на облъчените яйца да се излюпят и също да дадат свое жизнеспособно поколение. Това е 
голяма новина в научния свят тъй като дотогава се е смятало , че единствено бактерии са в 
състояние да оцелеят в суровите космически условия. Бавноходките са най-големите и най-
сложно устроените организми, притежаващи такава способност.
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Разред: Carnivora
Подразред: Caniformia

Семейство: Ursidae

Подсемейство: Ailuropodinae
Род: Ailuropoda

Голяма панда (Ailuropoda melanoleuca)

Семейство Мечки (Ursidae)
Мечките (Ursidae) са едни от най-интересните животни стъпвали по земната твърд. Придоби-
ли почти Богоравен статут в древността, оставят трайна диря в културата на много народи. 
Думата „arctic” например, идваща от гръцката arktos (мечка) и до днес асоциираме със Севера. 
Съзвездията Малка и Голяма Мечка и името на град Берн също са пример за преклонението на 
нашите предци пред митичната им сила. Днес съществуват 3 подсемейства, 5 рода, 8 вида и най-
малко 44 подвида. Един вид е Застрашен, 5 са Уязвими, а 2 подвида са изчезнали от 1600 година на-
сам. Срещат се в Неотропичната, Холарктичната и Ориенталската зоогеографски области. Оби-
тават горските райони, тундрата, някой полупостини, а Бялата мечка (Ursus maritimus) стига до 
най-северните точки на Арктика. Първите представители на Ursidae са се появили преди около 
30-38 млн.г. До скоро се смяташе, че най-голямата мечка живяла някога е Arctodus simus (2 млн. 
год.). През 2011 г., благодарение на новите технологии, учените установиха, че фосили открити 
през 1935 г. принадлежат на истинския крал на Carnivora, 1600 килограмовата Arctodus pristinus (3 
млн. год.). В наши дни размерите им варират от Малайската мечка (Helarctos malayanus) (80 кг), до 
Бялата мечка (800кг), чието лидерство, е сериозно оспорвано от Кафявата мечка на остов Кодиак 
(Ursus arctos middendorffi ). Самата Кафява мечка (Ursus arctos) е разпространена на огромен ареал 
покриващ цялата Холарктичната област, като съществуват най-малко 14 подвида. Ursidae имат 
най-добре развитото обоняние в света на бозайниците, което е няколко хиляди пъти по-добро от 
нашето. С изключение на един изцяло месояден и един хранещ се само с бамбук вид, са всеядни жи-
вотни, като диета им е много разнообразна – от корени, плодове и мед до насекоми, риба и едри 
тревопасни. Два са основните фактори за драстичното намалялата им численост в природата: 
унищожаването на местообитанието и безразборното им избиване от нас, хората. Напосле-
дък се появи и ново предизвикателство пред природозащитниците: глобалното затопляне уни-
щожава ледниците и разделя Белите мечки от основния им източник на протеини – тюлените. 
Следващата класификация датира от 2010 г.

Нова рубрика, в която ще ви запознаем с бозайниците.
Автор: Константин Йорданов
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Подсемейство: Tremarctinae
Род: Tremarctos

Очилата мечка (Tremarctos ornatus)

Подсемейство: Ursinae
Род: Helarctos

Малайска мечка (Helarctos malayanus)
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Род: Melursus

Бърнестата мечка 
(Melursus ursinus)

Род: U
rsus

Х
ималайска мечка (U

rsus thibetanus)
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Черна мечка 
(Ursus americanus)

Кафява мечка 
(Ursus arctos)
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Бяла мечка 
(Ursus maritimus) 

†Arctodus simus 
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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

Ливадният гущер /Lacerta agilis/ , е вид средно голям гущер, разпрос-
транен в големи части от Евразия. Той достига на дължина 25 cm, има светъл корем и тъмна 
ивица по гърба. Мъжките са по-тъмни на цвят, а през размножителния период стават ярко 
зелени. Има няколко подвида, които значително се различават по окраската си.
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Ливадният гущер се среща в обширна 
област от умерения пояс на Азия и Европа. 
На запад ареалът му достига до Централна 
Франция и южната половина на Великобри-
тания, на север - до Южна Швеция и района 
на Санкт Петербург, на изток - до Байкал 
и западните области на Китай, а на юг - до 
Алпите, средните части на Балканския 
полуостров, Кавказ и северните брегове на 
Каспийско море, Аралско море и Балхаш.

В България ливадният гущер се среща 
главно в западните части на страната, до 
надморска височина 2200 m. Ливадните 
гущери от Западна България вероятно са от 
подвида L. a. bosnica. Има тяхна популация 
и в Добруджа и по североизточното 
черноморско крайбрежие. Извън тези места, 
в Източна България се срещат само отделни 
екземпляри.

Ливадният гущер е активен главно през 
деня. Крие се под камъни и пънове и в 
дупки на гризачи, като и сам прокопава 
тунели. Храни се с едри насекоми, най-
често - скакалци. През юни-август снася 
от 4 до 8 (рядко до 15) яйца, а малките се 
излюпват след 55-65 дни.

Горският гущер /Lacerta praticola/

е гущер, срещащ се на Балканите и в района 
на Кавказ. На Балканския полуостров и 
в Северозападен Кавказ е разпространен 
подвида L. p. pontica, а в останалата част от 
ареала - L. p. praticola.

В България се среща в изолирани находища 
около Видин, Белоградчик, Трън, Червен 
бряг, Костенец, както и в Североизточна 
България и Странджа.
Този вид предпочита да живее в дъбови 
гори, в които има поляни с рядка трева и 
опадали листа. У нас се среща до надморска 
височина 600 m. Достига до 15 cm. дължина. 
Храни се главно с дребни насекоми. През 
юни снася 2-6 овални яйца с размер около 
11 mm, а малките се излюпват около 55 дни 
по-късно.
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Ивичестият гущер /Lacerta trilineata/ 
е средно голям гущер, разпространен в юж-
ните, източни и крайбрежни части на Бал-
канския полуостров и в Западна Мала Азия. 
В България се среща в Дунавската равнина 
на изток от Плевен, по Черноморието, в 
Горнотракийската низина и по долината на 
Струма на юг от Кресна. По Черноморието 
е разпространен подвидът L. t. dobrogica, а в 
останалата част от страната - L. t. trilrneata.

Ивичестият гущер предпочита сухи 
тревисти склонове, където се крие под 
камъни и храсти, в дупки на гризачи и 
други. Активен е през деня и се храни с 
насекоми, охлюви, паякообразни, по-рядко 
и с дребни гущери. Снася по 5-12 яйца, 
понякога по два пъти годишно. Малките 
и възрастните женски имат пет добре 
очертани светлозелени ивици по дължината 
на гърба си, докато възрастните мъжки са 
изцяло зелени и приличат на големи зелени 
гущери /Lacerta viridis/.

БИОЛОГИЯ

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

Турилик -  Burhinus oedicnemus (ДТ 41 см).

Обитава открити сухи и каменисти места, често и покрай реки или 
морски бряг. Гнезди на земята в малка вдлъбнатина. Храни се с дребни 
безгръбначни. По време на полет дългите му крака се скриват от 
опашката. Издава характерно подсвирване, откъдето идва и името му. 
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Бойник-  Philomachus pugnax (ДТ 28 см).

У нас се среща по време на прелета на ята покрай реки и по морското 
крайбрежие. Интересно е оперението на възрастните мъжки през 
размножителния период, когато варира от бяло до черно през 
пъстрокафяво. храни се с безгръбначни. 



 http://nauka.bg 77

БИОЛОГИЯ

Калугерица -  Vanellus vanellus (ДТ 
30 СМ).

Обитава влажни зони и обработваеми земи 
в блзост до тях. Храни се главно с чевеи. 
Силно обществена птица. Гнезди в малки 
вдлъбнатини в земята. 
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Малък брегобегач  -  Calidris minuta (ДТ 13 см).

Гнезди в тундрата и в блата далеч на север. Зимува по морските 
крайбрежия на юг. У нас се среща по време на прелета и като зимуващ 
и скитащ вид. Храни се главно с насекоми и техните ларви, но по време 
на прелета се храни и с дребни мекотели и червеи. 
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Средна бекасина   -  Gallinago gallinago (ДТ 27 см).

Обикновено е потайна, когато е подплашена излиза със зигзагообразен 
полет. Гнездото си строи, като утъпква растителността във влажни 
местнообитания - блата, мочурливи ливади и други подобни. Зимува, 
край бреговете на сладководни водоеми, области с растителност. Храни 
се главно с живеещи в почвата червеи. 
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Приетото художествено и поетично 
определение - „златна”, не е валид-
но за цялото време и за всяко място в 

природата, когато те се намират в периода, 
наречен, есен. Тоталното „злато” може да се 
види само там, където растенията са от ед-
нороден вид. Златни са, например, есенните 
кленови, брезови и дъбови гори. Първите, 
докато им окапят листата. Дъбът задържа 
листата си до пролетта.

Парковете и градините в градовете у нас 
още при създаването си се залесяват с най-
разнообразна растителност. Дървета и 
храсти се садят едно до друго, като нарочно 
се гледа в редуването им да се търси раз-
нообразие на видовете, както от страната, 
така и от различни географски райони на 
Земята. „Гвоздеи” са естествено екзотични-

те видове, донесени от Азия или Америка. 
Затова и разхождайки се по алеите на парка 
ще видите едно до друго кестен и кедър, 
бор и салкъм. 

Естествено, че при такава даденост, няма 
как през есента да се получи в едно време 
всички дървета и храсти да имат златна ок-
раска. Елхите, боровете, чемширът добиват 
такава, само, ако са изсъхнали. Листата на 
широколистните дървета пък пожълтяват 
и окапват в различно време. Като могат да 
бъдат не само „златни”, но и червеникави, 
морави, а на края и кафяви. 

Поради тези причини, разхождайки се в 
парка през есента ще видите някъде „пъст-
ра”, някъде „златна” природа.

БИОЛОГИЯ

„Пъстра” и „златна” есен
Автор и Фотограф: К. Гербов

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=1236
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Защо военната история трябва да се 
изучава в цивилни висши учебни 
заведения? Това е основният въпрос, 
на който всеки историк, дръзнал да 

се занимава с проблемите на войната, тряб-
ва да може да даде отговор. Отговорът на 
въпроса, обаче, съвсем не е толкова прост и 
ще отнеме малко повече място.

 Истината е, че военната история е една 
изключително проблематична материя, 
която изисква комбиниране на познания 
и методика от няколко различни сфери на 
познанието – стратегия, тактика, икономи-
ка, социална история, антропология и дори 
биология. Всеки, който смята че проблеми-
те приключват със зазубрянето на някол-
ко дати и сухото изброяване на цифри на 
загинали и на разходи, похарчени за воде-
нето на тази или онази война , се намира в 
сериозна заблуда. За да можем да разберем 
войната, трябва най-напред  да разберем 
хората, които я водят – техните стремежи, 

техните традиции, техните отношения с 
останалите народи. Следващата стъпка е 
да преценим възможностите на отделните 
воюващи страни – техният човешки по-
тенциал, финансовите им възможности, 
ресурсите с които разполагат, както и броят 
съюзници, които имат на своя страна. Едва 
след като знаем всички тези неща, можем да 
преценим хода на военните действия, кой-
то се изразява не само в начина, по който 

За ползата от военната 
история и още нещо…
Автор: Александър Стоянов  http://historyofwars.wordpress.com
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си взаимодействат армиите, но също така 
и на начина по който си взаимодействат 
бюрокрацията, военните и местното насе-
ление. Битките сами по себе си са важни, 
но не по-малко важна е адекватността на 
логистиката, възможността за управляване 
на окупираните територии, както и пра-
вилното разполагане на гарнизони и кон-
тролни пунктове с цел запазване на спече-
леното или контриране на по-нататъшна 
офанзива. След приключване на военните 
действия, историкът следва да анализира 
резултатите от водените сражения, нивото 
на логистична поддръжка, загубите – чо-
вешки и материални, както и спечелените 
и загубените територии. На базата на тези 
и други критерии, историкът дава своята 
оценка за разгледаната война. Но работата 
му не свършва до тук. Дипломатическите 
маневри, които предхождат, съпътстват и 
следват един конфликт са неразделна част 
от него, също както и причините, поводите 
и следствията от войната – било то социал-
ни, икономически,  стратегически или дори 
религиозни.

Вече видяхме, че изучаването на една вой-
на е свързано с доста странична работа, без 
която изследването на конфликта остава 
непълно и незадоволително като качество. 
Но нека погледнем монетата и от другата й 
страна. Можем ли да изучаваме историята, 
без да познаваме добре войните? Можем 
ли да твърдим, че познаваме историята на 
един народ, без да познаваме конфликтите, 
които често пъти са предрешавали съдбата 
му? Можем ли да твърдим, че разбираме чо-
вешкият вид, без да познаваме мотивите на 

една група хора да избива друга група хора, 
преследвайки определени цели? Отговорът 
на всички тези въпроси е отрицателен, но 
нека дадем няколко примера, за по-неубеде-
ните ни читатели. Възможно ли е да позна-
ваме средновековното общество, без да по-
знаваме отношението му към войната? Не, 
не можем, защото цялата структура на това, 
както и на предходните и следващите об-
щества е базирана на войната. Защо? Много 
просто, социалната йерархия на античност-
та, Средновековието и Модерната епоха се 
основава на мястото на индивида на бой-
ното поле. Повечето титли и  част от слу-
жебните длъжности произлизат именно от 
бойното поле, а повечето военни изпълня-
ват и цивилни длъжности във време на мир. 
Типичен пример е Таблицата на Ранговете 
в Русия, където всички дворцови и свет-
ски титли са приравнени към съответните 
армейски чинове. Друг много важен момент 
от развитието на всяко едно общество и 
държава е посоката, в която се изразходват 
средствата, събирани чрез данъци, мита и 
т.н. Както е добре известно, само до преди 
два века, държавите често са харчели по над 
50% от годишния си бюджет за поддържа-
не на ариите, а дори и през последните 200 
години, този процент остава доста висок чак 
до 1989г. Нещо повече, до въвеждането на 
модерните комуникации, войните са един 
от основните методи за трансфер на ин-
формация в световен мащаб. Колониалните 
експедиции, Кръстоносните походи и меж-
дудържавните конфликти са все събития, 
които служат като проводници на културен 
обмен между различните общества. Не бива 
да пренебрегваме и ролята, която войната 
играе в културното формиране на едно об-
щество. Култът към войната е едно от най-
древните и устойчиви религиозни течения. 
Боговете на войната, техните служители и 
ритуалите, свързани с култовите им обреди 
са неизменна част от всяко общество.Ще 
дам само няколко примера. Древно персий-
ският бог-войн Митра се превръща в едно 
от най-почитаните божества в древността. 
Култът му се разпространява от Хиндо-
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куш до Британия и се превръща в един от 
фундаментите на новата световна религия 
– Християнството. В самото християнство, 
макар и пацифистично по своята идея, све-
тците-войни – Георги, Михаил и Гавраил са 
едни от най-почитаните фигури, отстъпва-
щи само на Светата Троица и Дева Мария. 
Не на последно място, в Исляма, идеята за 
свещена война – джихад, насочена както 
към самия индивид, така и срещи неверни-
ците има централно място в религиозната 
доктрина. 

Нека се върнем на основният въпрос - Защо 
военната история трябва да се изучава в ци-
вилни  висши учебни заведения? Надявам 
се по-горните параграфи да са хвърлили 
лъч светлина върху важността на военната 
история за развитието на цялостното исто-
рическо познание. За добро или зло, война-
та е една от най-древните форми на об-
ществена проява и през последните (поне) 
пет хилядолетия е неизменна спътница на 
човечеството. Не е възможно явление, което 
толкова време е определяло хода на човеш-
кото развитие, непрекъснато стимулирайки 
технологичното развитие на човешките 
общества, да остане без своето заслужено 
място в сферите на интерес на науката Ис-
тория. Не е редно да се опитваме да разби-
раме историята на хората, без да разбираме 
историята на войните, които са водили.
За съжаление, тази нужда от развитие на 
цивилната военна история в България оста-
ва все още слабо позната. Разбира се, воен-

ните академии преподават предмет „Военна 
история” като задължителна част от своята 
програма, но извън техните нормативно 
ограничени граници, шепата цивилни, кои-
то се занимават с тази проблемна материя, 
са по-скоро любители отколкото професио-
налисти. Казвам любители в добрия смисъл 
на думата – хора, за които водещ е личният 
интерес и желанието да научат повече, но 
хора, които не са имали възможността да 
получат методологическо обучение за това 
как да подходят към проблемите на воен-
ната история. Именно това е причината, в 
България военна история да се пише рядко 
и още по-рядко да се публикува. По-голя-
мата част от достъпната литература е пре-
водна или директно чуждоезична, а що се 
отнася до редовното обучение по история, 
то войните са недоглеждани и оставяни за 
четене у дома от страна на студентите. Това, 
обаче, не означава че липсва основа, върху 
която да се гради. Поколение след поколе-
ние, хората, които не са пряко свързани с 
армията, но имащи интерес към военната 
история събират колекции от книги и до-
кументи, обменят опит по сбирки и фору-
ми или организират различни събития и 
възстановки. Отделно от това съществуват 
военно-историческите институции, които 
могат да дадат необходимият опит и мето-
дологоично познание. Това, което до скоро 
липсваше, беше желанието от страна на сту-
дентите да потърсят тези вече съществува-
щи основи и да се опитат сами да разрешат 
един проблем, за който вече повече от 130 
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години цивилното висше образование не е 
дало решение.

Именно тук идва мястото да се кажат ня-
колко думи за инициативата, наречена 
Клуб „Военна История”. Историята на тази 
инициатива започва преди три години с 
една поредица от идеи, съставени от три-
ма студенти на Софийски Университет и 
насочени към подобряване на качеството 
на образованието в Исторически факултет. 
Поради ред причини тези идеи нямаше как 
да видят бял свят, но инициативата остана и 
от всички предложени нови курсове, ние се 
съсредоточихме върху един – военната ис-
тория. Какво ни подтикна да изберем точно 
тази тематика? Истината е, че на голяма 
част от конфликтите, отнасящи се до пери-
одите, покрити в бакалавърската програма 
по История не се отделя достатъчно вни-
мание и са оставени за самоподготовка или 
като четиво за любознателните. Ние реши-
хме, че поради вече споменатите причини, 
военната история не бива да бъде пращана 
на заден план и съставихме програма, целя-
ща създаването на предмет „Военна Исто-

рия на България”, който 
да покрива определен 
брой семестри от бакала-
върската програма, както 
и възможността за цялост-
на магистратура – „Военна 
История”, която да създаде 
първите цивилни спе-
циалисти в историята на 
Софийски Университет. 
Една такава стъпка, разби-
ра се, предполага сериозна 
материална и администра-
тивна подготовка и ней-
ното реализиране остава 
нашата финална цел. Но 
за да се случат големите 
неща, първо трябва да се 
направят малките стъпки. 
Първата стъпка вече беше 
направена преди почти 
година със създаването на 
Кръжока по военна ис-

тория, под патронажа на проф. др. Искра 
Баева. Успехът на Кръжока беше несъмнен 
– множество сбирки, неочаквано висока 
посещаемост от страна на студентите, мно-
жество разгледани проблеми и въпроси, 
обхващащи Средновековието, Новото време 
и Съвременната епоха. Именно на базата на 
Кръжокът, ние решихме да създадем Клуб 
„Военна История”. Защо клуб? Причината 
за промяна на името е колкото козметична, 
толкова и идейна. Целта ни през настояща-
та академична година е, да провеждаме еже-
седмични сбирки, посветени на теми, орга-
низирани в два модула и представляващи 
една цялостна програма. Клубът, също така, 
дава възможност за по-трайно привличане 
на заинтересованите не само студенти, но 
и частни лица, за които вратите на нашата 
аудитория са широко отворени.

Какви са следващите стъпки? От тук ната-
тък сме решени да вървим само напред и да 
преследваме основната си цел – превръща-
нето на военната история в част от програ-
мата на Исторически факултет на   
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Софийски Университет. Този път е несъмнено дълъг и изис-
ква множество междинни етапи да бъдат реализирани. На 
първо време обмисляме създаването на клубни карти, ор-
ганизирането на различни инициативи – дебати, изложби, 
включването ни в семинари и конференции и въобще всяка 
дейност, която ще ни помогне да популяризираме обучение-
то по военна история. Не на последно място, ние ще се стре-
мим да потърсим партньори в нашите начинания, както от 
страна на официалните институции, така и от частни ини-
циативи, каквато е  списание „Българска Наука”. 

В заключение искам да благодаря на  редакторите на списа-
ние „Българска Наука”, за това, че ни предоставиха трибуна 
за популяризиране на нашите идеи, както и за ценните съве-
ти, които ни дадоха по време срещите ни. А що се отнася до 
ползата от изучаването на военната история, то смятаме, че 
в свят, който само за последните шест месеца стана свидетел 
на три нови конфликта, е необходимо войната да бъде изу-
чавана и разбирана. За свое мото избрахме римската посло-
вица Si vis pacem, para bellum (лат. „Ако искаш мир, готви се 
за война”), защото само тези, който са подготвен за войната, 
могат да я предотвратят. 
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Към голямата тема за българския печат 
и неговите автори, към който се от-
нася и военновременния се появяват 

нови изследвания王, насочени към запълване 
пропуските в нея. Това цели и настоящето 
съобщение, представяйки част от публици-
стичната дейност на Владимир Бобошевски. 
Неизвестен днес, той е емблематичната фи-
гура на врачанският печат през първата по-
ловина на 20 в. до смъртта си през 1947 г. 1    

1  Българската журналистика 160 години. 
минало, настояще, бъдеще. С., 2005 г.; Данаил 

В историческото развитие на България по-
литическите сътресения нееднократно са 
подлагали интелигенцията й на радикални 
преоценки. След 9- ти септ. 1944 г. отече-
ственофронтовската власт освен физическо-
то ликвидиране на водещите представители 
на интелектуалния елит, между който и 

Крапчев и в. “Зора”. Незабравимото, съст. 
Цв. Трифонова, С., 2006; Книга за българския 
печат. С., 2008; Бориславов, Я. Българската 
журналистика – възходи и падения(1844-1944). 
УНСС, “Алма комуникация”, 2010, № 4.
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Добруджанската епопея от 1916 г. в книгата на 
Владимир Бобошевски “Бързо преживяни минути” 

Автор: Весела Пелова - Враца

“Бързо преживяни минути” е между книгите, осъдени  на забрава след 9-ти септември 1944 
г., както и добруджанската епопея. Издадена като възпоменателен дар от Попечителството 
на Вратчанското окръжно сиропиталище през 1917 г., тя е своеобразен паметник на 
българския войник. Като военен кореспондент на в. “Балканска трибуна”, той отразява 
действията на бригадите от 6-та Бдинска дивизия в състава на 1-ва и 3-та армии и 
Сборните дивизии по целия й маршрут. От друга страна авторът търсейки “душата на 
българския войник”, описва ролята на морално-психическия фактор през Първата световна 
война. 

          Добруджанската епопея като кулминация на българската драма през тази война 
е основен лайтмотив на книгата. Образите и събитията, видяни от него там, заемат 
централно място в нея, където гласът на автора се издига в своя типичен полемистичен 
стил най-високо и най-осъдително, за да я предаде в двете й крайни измерения, които вижда 
- трагедията при откъсването на Добруджа през 1913 г. и триумфа при нейното отвоюване 
през 1916 г. Написана преди краха на националните идеали, от тази книга лъха увереност 
както в победата на справедливата българска кауза, така и в справедливата оценка на 
историята.

 Образът на българския войник, който въплъщава максимализма на българската кауза 
във войната, изложена от Бобошевски, отразява отговорността на обществото като цяло 
за преследването на националните ни идеали на всяка цена, под девиза “свобода или смърт”. 
Това прави всяко управление заложник на националната кауза и показва необходимостта 
от постигане на исторически баланс при оценка на отговорността за националните 
катастрофи.
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редица журналисти, налага и политическа 
цензура над техните имена и произведе-
ния.2 
На такива преоценки по същия модел е под-
лагана и българската история. 
В резултат от целенасоченото провеждане 
на тази политика, която засяга особено ра-
дикално Добруджанската епопея от 1916 
г., се създава и явлението библиографска 
рядкост за посветените на нея издания, а  
2  Роден във Враца (8 септ. 1879 - 13 дек. 1947), завършва  
Ecole des sciences politiques – Париж. Първи публикации - 
сп. “Летописи”;кореспондент на в. “Мир” в Париж; Военен 
кореспондент на в. “Балканска трибуна”(1915-1918); 
Редактор и кореспондент: в.“Ек”,1903 г.;в.“Балканска 
трибуна”(1906-1909);в. “Нов дневник”;в. “Реч”(1909-
1913);в. “Мир”, в. “Дневник”,в. “Утро”,в.“Български 
колоездач” (1899-1943);в. “Дневен бюлетин”(1913-1915); 
сп. “Българска сбирка”, сп. “Листопад”, сп. “Светлина”,  в. 
“Ратник”, Русе, в. “Нова борба”, Сливен, в. “Варненски 
търговски вестник”, в.“La Defance”- Цариград, в. “Вършец” 
(1926-1930). Издател: в. “Спорт”, 1908 г., в.“Трибуна” Враца 
(1919-1934, 401 броя); в. “Читалищно дело” Враца (1926-
1944, 265 бр.),в. “Свободна трибуна” Враца (1922-1923), в. 
“Северозападен преглед” Враца (1938-1941). Псевдоними 
- Б-ски, Бе Ве, Берус, Руве, В. Кетин, Флеш, В. Б. , Трайчо 
Мълчанков

съвременните поколения не познават добре 
историята си. За сметка на което пък съвре-
менните изследователи са обречени да бъ-
дат откриватели. 

 Настоящето изложение има кон-
кретната цел да представи една от книгите, 
осъдени да станат библиографска рядкост. 
“Бързо преживяни минути”, с фейлетони, 
скици и записки от войната, е  издадена от 
Попечителството на Вратчанското окръж-
но сиропиталище в ограничен тираж през 
1917 г. Тя е разпространявана  основно сред 
оцелелите от войните, като скромен възпо-
менателен дар. Този факт, който я откроява 
сред останалите му военни репортажи като 
един своеобразен и оригинален паметник 
на българския войник, допълнително е спо-
могнал за превръщането й в библиографска 
рядкост3. 
Написана в знак на почит и преклонение 
пред “душата на обикновения български 
войник”, тя представя всъщност ролята на 
морално-психическия фактор през Първата 
световна война, който може да бъде просле-
ден по бойните полета – от Добруджа до 
Добро поле4. “Стараех се да подбера от-
делни факти, които дават що-годе пред-
ставление за душата на нашия войник, за 
неговото самопожертвование пред олтара 
на родината си…“ 
Това мотивира избора й за обект на научно 
съобщение и по-специално – страниците, 
посветени на Добруджанската епопея, кои-
то се очертават като идеен център в нея. 

 Владимир Бобошевски пише своите 

3  Политическата цензура в България, 
В., 2003 г.; Миланова, С.Лука Говедаров-
един интелектуалец начело на Съюза на 
провинциалните журналисти. В: Годишник на 
РИМ –Пловдив, П., 2009, с. 87-94.; Радева, В. 
“Комунистите убиха Данаил Крапчев заради 
българолюбието му. в. “Македония”, бр.11, 17 
март 1999г.
4  Днес тя липсва дори в библиотеката 
на читалище “Развитие”-Враца, чийто 
дългогодишен председател е бил.
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военни разкази както десетките български 
журналисти, писатели и поети, мобилизи-
рани като военни кореспонденти на 15 юни 
1915 г. с тайна заповед № 323 на министъра 
на войната ген.лейт. Иван Фичев.5 
 Но със своите скици от войната, както 
я вижда като кореспондент на в. “Балканска 
трибуна” той пише на границата между ре-
портажа и литературата. От една страна те 
имат репортажен, документален характер, 
описвайки точно действията на бригадите 
от 6-та Бдинска дивизия в състава на 1-ва и 
3-та армии и Сборните дивизии по целия й 
маршрут през Сърбия до Беласица и Рупел-
ското дефиле, от там към Добруджа, а през 
Румъния и Унгария, отново към Сърбия, 

5  Своите заключения за причините 
и виновниците за разгрома при Добро 
поле, Бобошевски излага в книгата си 
“Септемврийската нощ над България”, Вр. 1919 
г., 23 л., също библиографска рядкост.

Македония и Бяло море6. Пише ги, преди 
все още краха на националните идеали да 
стане основен лайтмотив на съвременници-
те на събитията, когато ежедневния геро-
изъм на българския войник поражда една 
еуфорична увереност сред всички слоеве на 
българското общество в осъществяването 
на възрожденските завети. Затова основната 
си задача като кореспондент той вижда в 
оставянето на писмени свидетелства пред 
поколенията, пред бъдещите “деца на Бъл-
гария”, за героизма на бащите им. Тези 

6  С нея в обявения списък на “запасните 
войнски чинове и неслужили, които в 
случай на мобилизация се назначават за 
военни чиновници” се включват и военните 
кореспонденти към Щаба на действащата и 
на отделните армии и дивизиите.(пощенски, 
цензори, картографи, кореспонденти, 
художници, археолози, етнографи, 
кинематографисти и химици).
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документални свидетелства той пише още 
тогава през 1917 г. Затова от тях лъха увере-
ност както в победата на справедливата бъл-
гарска кауза, така и в справедливата оценка 
на историята, “която при спокойствие ще 
пише историята на голямата война във 
всичките й подробности, когато всеки ще 
намери името си срещу графата за при-
несените заслуги”, безусловно уверен във 
вечната признателност на България пред са-
можертвата на нейните синове. 7 А фактът, 
че книгата е издадена още тогава, през 1917 
г., съхранява автентичните му реакции на 
видяното и преживяното.

 Като представител на  поствъзрож-
денското поколение журналисти обаче, той 
се подчинява и на традициите, характерни 

7  Таслаков, В. 35-ти пехотен врачански 
полк в всеобщата европейска война през 1915-
1918 г. ч. І, Вр. 1934 г.

за военно-патриотичната  литература, до-
минирана от патриотичен патос, стигащ на 
моменти до национализъм8.  
 В историята на българския печат този 
тип вестникари, които съвместяват с лекота 
ролите на публицист, писател, общественик 
и културтрегер макар и наследници на Бо-
тев, Каравелов, Славейков и Захари Стоянов 
се считат за отминал етап, изместени от 
“вестника на новините”.王 Но при всичките 
критики срещу тях, те имат своето място 
като военни свидетелства, особено в сравне-
ние с литературата. 
Като типичен публицист от “вестника на 
идеята”, Бобошевски е страстен полемист 
с ярки позиции, които защитава яростно и 
безапелационно, но солидно аргументира-
но. Предава пряко, “репортажно” събитията 
на фронта, но е воден от стремежа не само 
да описва, а да осмисля, анализира и особе-
но да оценява изпитанията над България в 
усилията й за реализиране на нейните исто-
рически идеали. 
Именно тази оценъчност доказва, че ако 
журналисти като Бобошевски са изразите-
ли на обществените настроения, то е вярно 
също, че те в немалка степен допринасят 
за тяхното формиране, поради значимото 
въздействие, което винаги е оказвала бъл-
гарската преса върху общественото мне-
ние.9 Това още по-вече налага да се проучва 
писменото им  наследство, за да се разкрие  
не просто ролята, а отговорността им като 
фактори, за развитието на обществено-
политическите събития в една или друга 
посока. Това важи особено за Бобошевски, 
незаобиколим фактор в обществено-поли-
тическото и културно развитие на Враца 
по-вече от четири десетилетия 王.
 

8  с. 148. Съвременниците не биха могли 
да допуснат, че тези кървави саможертви биха 
могли да бъдат обречени на забрава за цели 
поколения напред.  
9  Христоматийни образци създават Й. 
Йовков, Ив. Вазов, Ст. Чилингиров, К. Христов, 
Елин Пелин, Н. Райнов, А. Страшимиров, и мн.  
др.
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Но оценките му над събитията далеч не са 
предпоставени или привнесени. Формира-
ни при търсене отговорите на най-болезне-
ните въпроси от следосвобожденската ни 
история още там “когато топовете про-
дължават да припяват страшната песен 
на войната и гробове се копаят и зариват; 
когато става надпреварване, кой по-скоро 
ще се вмести в редицата на безсмъртни-
те…” Струва му се че те неминуемо са там 
някъде – под барутния дим, в ежедневния 
героизъм на довчерашните селяни на бой-
ното поле и извън него, в начина им на 
разсъждение и възприемане на нещата, в 
реакцията им на събитията, те са базирани 
главно върху образа на неговите земляци – 
коравите селяни от Врачанско. 

Така се преплитат почти документалните 
свидетелства за видяното, с ярките лите-
ратурни отклонения и исторически реми-
нисценции и неговите изводи, анализи и 
оценки. Като военен кореспондент, който 
върви с полковете, той е на фронта и при 
обоза, в палатките и под голото небе, в бол-

ниците и гробищата, по прашните улици 
на превзетите градове и села, в разрушените 
крепости и оцелелите църкви, за да отрази 
всичко. И като типичен вестникар не се за-
доволява само да наблюдава. Разпитва вой-
ниците и жителите, вглежда се в лицата им 
по време на битка и отдих, търси мнението 
им по злободневните въпроси, вслушва се 
във всяка проронена реплика и духовитост. 
Като публицист, той подрежда пъзел от 
събраните случки, лица и образи, за да по-
каже, с присъщата му безапелационна кате-
горичност “душата на българския войник” 
– т.е.  картината на българската народоп-
сихология като фактор за най-драматич-
ните събития, които преживява българския 
народ след Освобождението. 
 Прекалено кратки за разказ, прекале-
но емоционални и наситени с образи и дра-
матизъм за скица, прекалено аналитични и 
умозаключителни за фейлетон, прекалено 
ярки и завършени за записки, прекалено 
есеистични и ангажирани с лична позиция 
и оценки за репортаж, миниатюрите на 
журналиста Бобошевски са придобили не-
сравнима форма, която по емоционалния 
си заряд наподобява по-скоро експлозивите, 
които избухват на бойното поле край него, 
отколкото някой литературен жанр . 

 Кулминацията на българската драма 
през тази война настъпила с Епопеята за 
Добруджа е основен лайтмотив на книгата, 
определящ и смисловото, и структурното й 
съдържание. Образите и събитията, видяни 
от него там, заемат централно място в нея, 
където гласът на автора се издига в своя ти-
пичен стил най-високо и най-осъдително, 
със самочувствието на изразител на настро-
енията не само на българския войник, но 
и на целия народ, за да я предаде в двете й 
крайни измерения, които вижда - трагеди-
ята при откъсването на Добруджа през 1913 
г. и триумфа при нейното отвоюване през 
1916 г. Загубата и възвръщането на Добру-
джа той представя като крайъгълния  камък 
на войната. Този извод се позовава на ярки 
исторически реминисценции,  инспирира-
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ни от мислите и репликите на войниците, 
в които оживяват междусъседските омрази, 
комплекси и рани, наслоявани през векове-
те и разлютени през 1913 г., за да избухнат 
в неудържимото желание за възмездие през 
1916 г., в което основно място заема Добру-
джанският въпрос. Проследява ги в настро-
енията на войската във всичките им етапи 
- от болезненото нетърпение преди жела-
ното и очаквано обявяване на войната в 
първите заглавия (“Барабаните” и “Първият 
изстрел”), първите сражения на частите в 
Сърбия и през земите на “българоубийци-
те”, за да достигнат до своята кулминация в 
заглавията, посветени на незатихналия още 
гняв и обида за  най-голямата неправда – от-
късването на Добруджа. 
 Още възгласа “към Румъния” с който 
започва “Ние не сме ли българи” е пропит 
от крайните настроения които владеят пол-
ковете – от желание за разплата, до неудър-
жима радост при заповедта за настъпление 
към Добруджа “та нима може да има по-
радостна вест от тази за ония, които през 
1913 г. изпитаха всичкия ужас на румънско-
то нашедствие”. Той прави тук типичен 
репортаж за реакциите на личния състав 
при тази новина. Войниците от целия ре-
гион, където се рекрутира 6-та Бдинска ди-
визия лично са преживели ужаса на румън-
ското нападение в домовете си, за разлика 
от населението в Южна България. Затова 
и настроението им разкрива “страшната 
омраза посята там гдето стъпи ромънски 
крак тогава” и се доминира от заявената 
решимост на полковете, “които заприщват 
с ликуващи тълпи Кресненското дефиле” да 
защитят честта си като народ до последния 
войник. ”Кой можеше да приклопи очи и 
да приспи спомените от 1913 г.  Чуждият 
крак, стъпил в дома на войника бе оставил 
кървава диря; тя сочеше пътя за Добруджа 
и Румъния”. 

Но същевременно стремежа на полемиста 
да осмисля своите наблюдения го води до 
заключението, че българинът не е жесток 
по натура, освен когато добродетелите му 

се подхвърлят на гавра, както с Добруджа. 
Но когато воюва, той е проникнат дълбоко 
от почти свръхестественото убеждение “как 
можем да не победим, когато се бием”10. 
“Победата за тех бе толкова естествена, 
че най-малкото съмнение би се сметнало 
за едно светотатство, за една лудост, за 
една простащина.”�

В този разказ се разкрива и един  недиску-
тиран широко факт – настроенията в 3-и и 
15-и полк от 6-та Бдинска дивизия, където 
има и власи от дунавските краища, които 
са оставени на южния фронт. “Не сме ли и 
ние българи, защо ни оставяте тук?  Про-
нонсираните власи от Ломско и Видинско, 
понесли също разорението в домовете си, 
изпращат нетърпеливите полкове с обида за 
недоверието към тях и с призиви “Момче-
та, отмъстете и за нас”. 
 Тези исторически реминисценции 
у Бобошевски ескалират в особено остра и 
цветиста полемика когато описва действи-
ята на Румъния, Букурещкия мир и ролята 
10  Бориславов, Я. цит. съч., л.3.
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на европейските сили за него. А в три от 
скиците тя прелива от оценки и епитети, из-
разяващи чувства, вариращи от гняв и сар-
казъм, до опиянение. Впрочем същите тези 
чувства, които владеят тогава цялата армия 
и допринасят в не малка степен за христо-
матийните й победи. И чиято липса особено 
остро се усеща на Добро поле. В “Кърви по 
белите ръкавици”, “Ерострат” и “В Капша” 
той прави исторически анализ на Балкан-
ския пожар. Нарицателното “Ерострат” е 
неговата оценка на мира, “който значеше 
война”, “война до край, за спасението на 
едно право, за изкупуването на един морал, 
без който живота на Балканите не може-
ше да улегне и народите им не можеха да 
живеят, без да държат оръжието си винаги 
готово”. От позицията и на съвременник 
и на изразител на тези събития, той в прав 
текст заявява, че с Балканските войни Бъл-
гария не просто воюва за националното си 
обединение, а “брани първенствующото 
си положение на Балканите”, извоювано 
на…”Шипка, Сливница и Чаталджа”.11 
Това кратко изречение носи цялата тежест 
на максимализма на българската кауза във 
войните, като ключ и към поредицата реше-
ния и действия, завършили с още един мир, 
който значи война. 
В “Кърви по белите ръкавици” той описва 
още една причина за обречения на война 
Букурещки мир – а именно така наречено-
то прочистване на Добруджа след нейното 
откъсване през 1913 г. и кървавите изстъп-
ления над мирното население през 1916 г. 
И докато сведенията за жестокостите на ру-
мънското управление предава според разка-
зите на местните хора, в къщата при гарата 
на Добрич и на погребението на избитите 
там 80 души Бобошевски присъства лично. 
За да завърши с краткото “не можах да из-
държа”. 

 Скиците от самия Добруджански 
фронт обаче се отклоняват и от репортажа 
и от публицистиката и се доминират изця-
ло от литературната патетика. Те са пока-

11  пак там

зателни за видяното от него там не с това, 
което описват, а с това което не успяват. В 
“Осанна” Добрич е наречен “пробния ка-
мък, където ще се реши съдбата на Добру-
джа”, “където или България ще си строши 
главата или пък ще помете всичко”, но 
категорично заявява, че отказва да описва 
неописуемото. Вместо епичните сражения, 
които вижда, той реди хиперболизирани 
сравнения, суперлативни оценки и хрис-
томатийни сравнения, взети от върховете 
на Библията и на Древногръцката история 
като нарицателни за саможертвен подвиг, 
спасителна надежда и чудодейно избавле-
ние. Сравнява Добрич със Спарта и Термо-
пили, Витлеем и Йерусалим; отвоюването 
му определя като Великден, а посрещането 
на войските от Добричлии като Осанна. 
 “Чудото бе извършено и настана Велик-
ден.” Но след като изчерпва епитетите, този 
журналист, иначе известен с острото си 
перо и безпощадния език12 още като студент 
в Париж, и от сп. “Летописи”, в. “Мир”, в. 
“Ек”, в. “Балканска трибуна”, в. “Нов днев-
ник”, в. “Дневник”, в. “Дневен бюлетин” и 
много други, навярно за пръв път изпада в 
състояние на писателско безсилие пред сти-
хията на боевете и собствените си емоции. 
Затова се обръща към другото лице на по-
бедата. В “Осанна” и “Майка вместо май-
ка” описва помощта и съпричастността  на 
добруджанци, допринесли в еднаква степен 
за победата, която нарича  подвиг. Обръща 
внимание на всеки трогателен детайл - от  
децата, които носят вода на позициите – до 
майките, които погребват жертвите. Както 
своите, така и чуждите. Патетиката доми-
нира в описанието и на грандиозното по-
срещане, и на грандиозното погребение на 
стотиците загинали врачани и козлодуйци, 
извършени почти едновременно, защото 
града и околностите му са покрити от тела-
та им. 

В “Майка вместо майка” разкрива уникални 

12  Петков, П. Владимир Бобошевски. в. 
“Отечествен зов”, бр. 92, 1994 г.(единствен опит 
за биография във Враца)
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данни, видяни от него при самото създаване 
на военното гробище в Добрич, което опре-
деля като място на сродство на двата града 
и наивно смята, че времето не би могло да 
изличи. Нещо което обаче развитието на 
историята след 9-ти септември 1944 г. изця-
ло опровергава. За днешните врачани това е 
неизвестен факт. Това прави още по-ценни 
неговите кратки репортажни свидетелства, 
макар и преливащи от литературни епите-
ти, описващи момента, когато бойния път 
на земляците му от Добрич към Кубадин се 
постила буквално  с труповете на загинали-
те и как гробището расте с часове пред очи-
те му, докато изпълва цялото поле и краят 
му не се вижда.

 Най-вероятната причина за патрио-
тичната патетика, която взема връх тук се 
дължи на емоционална обремененост. Са-
мото наименование Добруджа, генериращо 
върховното емоционално напрежение в ча-
стите от 6-та дивизия,  на което се дължи и 
несъкрушимата воля за победа у войниците, 
която самият той описва, у него явно пре-

дизвиква творческо безсилие. Страничната 
му  роля по време на съдбоносните битки 
срещу многочислените противници, би 
могла да предизвика такова чувство за без-
полезност в някаква степен в момент, когато 
бойното поле пред него имало остра нужда 
от войници, а не от наблюдатели.

 След превземането на Букурещ жур-
налиста Бобошевски успява да се съвземе 
достатъчно, за да се върне към репортаж-
ния стил. Но от всички събития там избира 
най-театралното. Символ на изкупление и 
възмездие вижда в настаняването на мок-
рите и кални български войници тъкмо в 
“Капша”, където според очевидци е решено 
нападането на България в тил през 1913 г. и 
е подготвен Букурещкия мир. За това опис-
ва победата чрез мощното им ура и маршо-
вете, които разтърсват огледалните стени 
на лъскавия румънски локал и особено чрез 
описание на войнишката пародия, която 
разиграват неговите земляци на фаталните 
събития, случили се там. А в тази уникална 
демонстрация на пиперливия и саркасти-
чен, стигащ до черно хумор на българина, 
той вижда въплъщение на цялата му народ-
на философия.
 
 Тази иначе малка книга не е само 
един от военните сборници, посветени на 
военните събития по фронтовете на първа-
та световна война и не напразно е написана 
от журналист. Той успява да направи целе-
насочена характеристика на обществените 
настроения към войната, на отношението 
на българския войник към националните 
идеи, трагедии и крушения, към поуките 
от историята и целите на настоящето, към 
страховете и комплексите от миналото и на-
деждите за бъдещето, към слабостите, които 
го провалят и качествата, които го обричат 
на победа. Видял и съпреживял войната със 
своите земляци, той цели да създаде един 
обобщен образ на българина, който да отра-
зява най-характерните според него качест-
ва и в ежедневния му живот и по време на 
войната; да дава “представление за душата 
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на нашия войник”. Поради това акцентира 
не толкова на събитийната страна на ситуа-
циите, на които е свидетел, които използва 
като фон, на който откроява действията 
на българския войник, в търсене качества-
та, които го описват най-пълно и ярко. На 
тази негова цел са посветени и основната 
част от заглавията в книгата.13 Обръщайки 
специално внимание на поведенческия му 
модел, той вижда българина отговорен пред 
семейството и децата си, жертвоготовен 
пред идеалите на отечеството си, търпелив 
пред трудностите и лишенията, хладнокръ-
вен пред опасността, състрадателен пред 
чуждата болка и поразително скромен и 
дори мълчалив, и в изразяването на своята 
вяра и в ежедневния си героизъм. Но това, 
което най-много го впечатлява е именно 
специфичният му хумор, демонстриран от 
неговите земляци. В редица ситуации, рази-
грали се пред очите му, той вижда отразена 
неговата способност дори в драматични мо-
менти да иронизира и себе си и противника 
си и дори смъртта. Описвайки качествата на 
13  л. 83

българина като войник, той го вижда като 
че ли само в позитивна светлина – изтъкан 
от чест, скромност и храброст, неспособен 
на страх, предателство и коварство. Това 
впечатление се подсилва при съпоставка-
та с  противниците му на бойното поле и 
това сравнение го изпълва с неприкрита 
гордост. В този обобщен образ Бобошевски 
вижда всички основания “за гордост и на 
България” от неговите добродетели и спо-
собности, доказани в най-висша степен с 
Добруджанската епопея, “като гаранция 
за едно добро бъдеще”. Именно Добруджа 
за него става въплъщение и олицетворение 
на българския войник, за това и придобива 
такава смислова и идейна тежест в книгата, 
въпреки относително малкия дял, който зае-
ма в нея..

В крайна сметка неговата книга разкри-
ва как наистина народът може да мисли, 
чувства и действа като единен организъм, 
с една мисъл и една душа, в моменти на 
върховно напрежение на всички общест-
вени сили, енергии, воля и решителност. 
Достатъчно е да има един фокус, който да 
кумулира и да направлява тази обединява-
ща сила (мечтата на всеки политик) - или 
към победите на Добруджанския фронт 
или към предизвестения разгром при Добро 
поле王.
 Тази негова гледна точка към събити-
ята и хората, които ги движат, която може 
да бъде наречена “репортажна”, (независи-
мо от литературната си украса и патетика-
та), дава толкова конкретни данни за хода 
и посоката, която те поемат, че може да пос-
лужи за изследване на народопсихологията 
на българската кауза във войната и да пред-
ложи ключ към по-точното разбиране на 
отговорността на всички обществени слоеве 
към двете национални катастрофи, за които 
вече над 90 години тя е стоварена основно 
върху българския цар Фердинанд. Кате-
горичният отказ на обществото като цяло, 
което воюва под възрожденския девиз “сво-
бода или смърт”14 за постигането на всяка 

14  Бобошевски е изтъкнат  “сред най-
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цена на националните си идеали, чийто за-
ложник неминуемо става всяка политика, да 
поеме на практика своя дял от историческа-
та отговорност за фаталните последици от 
крайния си максимализъм при преследване 
на каузата си,  възражда отново и отново 
болезнения въпрос “Кой е виновен”. Затова 
и въпреки намерения “козел отпущения” в 
лицето на българския цар, то все още така 
и не успява да преживее своя катарзис и да 
постигне успокоение в исторически план, 
а при всеки нов проблем в своето развитие 
се наблюдава задълбочаване на все старите 
национални комплекси. 

 Необходимостта от такава гледна 
точка има своето място. От една страна тя 
се илюстрира от състоянието и предназ-
начението на българския царски дворец в 
София през последните над 60 г, като дока-
зателство за комплексираното отношение 
към монархическия институт, за разлика 
от всички останали европейски столици.15 
Скромният дворец на българските князе и 
царе, символ и средоточие на цялата ни сле-
досвобожденска епоха не съществува като 
цялостен самостоятелен архитектурно-исто-
рически паметник. 
Нуждата от постигането на историческия 
баланс при отговора на незаглъхващия въ-
прос за вината изпъква особено при оценка-
та за мястото и ролята на Войнишкото въс-
тание и неговите инспиратори. Подменяй-
ки националната кауза на България с чуж-
дата кауза на руската революция, за броени 
месеци те превръщат титаничния герой от 
Добрич, Тутракан и Кубадин в заложник на 

турбулентните личности” на вестникарското 
съсловие в следосвобожденска София в 
спомените на Каназирски-Верин, Г. София преди 
50 г., 1947 г. 
15  Дори днес, в епохата на културно-
историческия туризъм, когато атрактивността и 
печалбата са водещия мотив за възстановяване 
на римски и средновековни архитектурни 
паметници, царският дворец не е между тези 
обекти, за разлика от довроцовите комплекси в 
цяла Европа.

лумпенизираната тълпа при Добро поле王. 
Те принуждават българския войник да за-
мени опиянението от победите в буквално-
то пиянство, което превръща кръчмите през 
следващия четвърт век в симптом на поство-
енния травматичен синдром на българския 
селянин. Българската  кръчма във Врачан-
ско между войните става феномен16, който 
съвместява функциите и на партизански 
клуб и на място за групова психоанализа, 
където покрай взаимните обвинения, учас-
тниците в националната трагедия успяват 
по-скоро да удавят унижението си, отколко-
то да подтиснат натрапчивото чувство че са 
били зле употребени. 

 Най-ярък изразител на този синдром 
става именно журналиста Бобошевски. През 
следващите близо 30 години той споделя от-
ново съдбата на своите земляци и негова ре-
дакция става култовата кръчма “Кубадин” 
на площад Ботев – Враца.17

16  ВОСР и революционните борби в 
България 1917-1919 г. Сборник документи, С., 
1957 г. В цит. съч “Септемврийската…” , л. 16 
Бобошевски отново се заблуждава, изтъквайки, 
че историята никога няма да прости на т. нар. 
революционери, които тръгват към София и 
откриват фронта, “че те изложиха на плен своите 
другари от 1, 6 и Сборната дивизии – харизаха ги 
в ръцете на неприятеля.” Така врачанци, които 
сътвориха Добричката епопе, бяха обречени от 
другарите си на плен. И макар, че той осмива 
авторите на страха от болшевизма у нас, 
“призрака на комунизма”може да се потърси в 
залите, където се подписва Ньойския договор, в 
страха на Европа от разпространение на руската 
революция на Балканите.
17  Цветанова, В. За някои обществено-
политически организации в община Мездра през 
първата половина на 20 в.. В: Научна сесия 100 г. 
община Мездра, Вр. 1998 г., л. 86-87. Архивните 
документи на околийските управления във 
Врачанско разкриват данни и за серия женски 
бунтове срещу кръчмите и провеждане на 
първите успешни референдуми за затварянето 
им в редица села. През 1927 г. при 14 хил. жители, 
от които 7 хил. мъже, във Враца има 103 кръчми.
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Глава IV

Уилтънски диптих1

Уилтънският диптих получава своето 
име от Уилтънската къща в Уил-
тшир, където се съхранява от XVIII 

век до 1929 г., когато става част от колек-
цията на Националната галерия в Лондон. 
Тази малка преносима олтарна част, из-
рисувана от двете страни, се състои от два 
панела, закачени един за друг. Направен за 
лична употреба на крал Ричард II, Дипти-
хът е едно от най-красивите произведения 
на изкуството, които някога са създавани. 
Изяществото на детайла, изчистеният стил 
на техниката и декоративните ефекти, бо-
гатството на цветовете и вдлъбнатата укра-
са със злато, не съвпадат с никое подобно 
изображение. Все още не е известно кой е 
изкусният майстор и какво е точното значе-
ние на тази изключителна творба на сред-
новековеното изкуство.

1  Диптихът представлява предмет с две плоски пластини, 
прикрепени с панта. През Средновековието много панелни картини 
използват тази формата. Диптисите са и вид икони, състоящи се от два 
панела, закрепени с панта, за да могат да се затварят и да се носят по 
време на път.

На пръв поглед изображението на 
Уилтънския диптих изглежда съвсем ясно. 
Всички фигури, които са част от компози-
цията, могат да бъдат идентифицирани: 
коленичилият крал, Ричард II, е предста-
вен на Дева Мария и Младенеца от св. Йоан 
Кръстител, Едуард Изповедник и Едмунд. 
Можем да определим и хералдическите ем-
блеми: около врата си, кралят носи колие от 
шушулки от растението метла (broom plant 
или broomcods), а на гърдите си бижу с бял 
елен, добре познат като личната му ембле-
ма. Върху външната страна на единия па-
нел, бял елен, лежащ с изправена глава и с 
гердан около шията, лежи върху обсипани 
цветя и листа, включително розмарин. От 
външната страна на другия са изобразени 
кралските гербове на Англия и Франция 
(лъвове пазители с вдигнати предни лапи 
и ирис), вплетени с митичните гербове на 
Едуард Изповедника (кръст с пет птици без 
крака) – комбинация, която е използвана от 
Ричард. Над кралските гербове има шлем 
със сребърно листо, който днес не е добре за-
пазен, отгоре лъв пазител с вдигната лапа. В 
своето първоначално състояние, те сигурно 
са изглеждали като подредените гербове, из-

ИСТОРИЯ

Уилтънският диптих и 
владетелският церемониал в 
средновековна Англия

Продължение от брой 40 и 41

Автор: Вера Атанасова



 http://nauka.bg 101

образени в един ръкопис от ранния XV век.王

От художествените техники, използ-
вани за направата на изображението, може 
да се определи неговият стил. Това е дворцов 
стил, наричан още международна Готика.2 
В този период, в Европа протичат процеси 
на силно художествено взаимообогатяване, 
което прави трудно да се определи произ-
хода на художника на Диптиха. Изтънчен 
цвят, изящество на линията, контраст на де-
тайла са сред основните характеристики на 
готическия стил, които откриваме и в Уил-
тънския диптих. Дървото, от което е израбо-
тен диптихът, е дъб, а основата е креда – ма-
териали, използвани от североевропейските 
художници. От друга страна телесните то-
2  Gordon, D. cit., p. 11.

нове са поставени върху зелена основа, ти-
пично италианска техника.3 Златният фон 
е гравиран с пунктир, подобно на европей-
ските панелни изображения от края на XIV 
век. Интересен е начинът, по който худож-
никът използва гравирането, за да създаде 
един триизмерен модел – техника, която не 
се среща при никое друго художествено про-
изведение. Уилтънският диптих е смесица 
от национални практики, което още повече 
затруднява изследователите в откриването 
на неизвестния художник.

Уилтънският диптих принадлежи на 
периода на късното управление на Ричард 
II (около 1395–1397). Той е реално, видимо 

3  Given-Wilson, Ch. An illustrated history of the late 
medieval England, p. 163.
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свидетелство за интереса на владетеля към 
неговата специфична роля като крал на Ан-
глия. Първоначалното значение на този ще-
дьовър на средновековното изкуство е неяс-
но: връзките между отделните елементи на 
неговите образи, могат да бъдат проследени 
до формирането на сложна мрежа от мета-
фори, действащи едновременно на светско и 
религиозно ниво. Това не изглежда странно 
за Средновековието, когато двете не се вза-
имоизключват, а са неразривно свързани.

Подобен на бижу, Диптихът се поста-
вя в категорията луксозни дворцови предме-
ти, и вероятно е съхраняван от краля, заедно 
с всички бижута и златни мантии. Неговата 
първа и основна функция е религиозната 
– това е преносима олтарна част, която се 
затваря като книга и може да се постави на 
олтара на различни църкви и капели.4 Изо-
браженията от външните страни на Дипти-
ха не са религиозни – личната емблема на 
Ричард – белият елен, кралските гербове на 
Англия и Франция, заедно с тези на Едуард 
Изповедника. Тези символи имат значение 
само за притежателя на преносимия панел. 
Отвътре изображението е безспорно религи-
озно. Крал Ричард е представен от тримата 
светци на Девата и Младенеца, заобиколени 
от ангели, един от които държи бяло знаме 
с червен кръст като това, носено от Хрис-
тос в сцените на Възкресението. В ореола на 
Младенеца са гравирани Трънният венец и 
Трите нокъта, символи на Христовите страс-
ти. Движението на Младенеца е сложна съв-
купност от действия, но със сигурност едно 
от тях включва благославянето на краля. Де-
вата и Детето стоят върху ливада обсипана с 

4  Shafe, L. The Wilton Diptych.

цветя, контрастираща с каменистата пустее-
ща земя на другия панел, и която вероятно 
символизира Рая. Цветята имат религиозно 
значение: рози, разпръснати из поляната и 
носени като венци от ангелите, отпращат 
към чистотата на Девата; сините цветя, ве-
роятно виолетки, са символ на нейното сми-
рение, или може би ириси, отпращащи към 
скръбта й. Други растения – маргаритки, па-
прат, детелина и вероятно малки гъбки – са 
изобразени в долния край на дясната част 
на панела. Следователно изображението на 
Диптиха трябва да се чете от ляво на дясно: 
кралят вероятно ще бъде пренесен от каме-
нистата земя, в която е коленичил, към цвет-
ната ливада, за да бъде изкупен от Христови-
те Страсти и Възкресението.5

Култът към Дева Мария е широко раз-
пространен в Средновековна Европа. По-
добно на по-голяма част от колекциите на 
богати покровители, английската кралска 
колекция, описана в 1400 г. след смъртта на 
Ричард, съдържа много нейни изображения. 
Предполага се, че Ричард отправя молитви 
пред нейна статуя в капела в Уестминстър, 
вероятно тази на „Св. Мария де ла Пю“ в 
Уестминстърския дворец или в църква със 
същото име в Уестминстърското абатство, 
преди да се срещне с Уат Тейлър по време 
на Селското въстание от 1381 г. Характерно е 
североевропейските владетели да се изобра-
зяват коленичещи пред Мария и няма нищо 
странно в образа на Ричард, коленичил пред 
Девата и Младенеца в Уилтънския диптих.

Въпреки всички религиозни симво-
ли на композицията, е интересно да отбе-
5  За диптисите като предмети cornés в двора на дюк Филип 
Смелия виж Pearson, A. Envisioning gender in Burgundial devo-
tional art, 1350-1530, р. 16.
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лежим, че централната фигура е тази на 
краля.王 Всички фигури на десния панел, с 
изключение на един ангел, който жестику-
лира, гледат към него: тримата светци зад 
него го представят чрез жестовете на ръцете 
си, докато гледат преднамерено към Девата 
и Младенеца и кръга от единадесет ангели, 
всички са обърнати към краля. Дори соче-
щият пръст на един ангел най в дясно е из-
менен от неговата позиция в първоначална-
та скица, за да посочи не нагоре към Девата 
и Младенеца, а недвусмислено към Ричард. 
По този начин всеки детайл гарантира, че 
зрителят ще погледне не първо към Мария и 
Младенеца, а към коленичилия крал.

На основата на хералдическите изо-
бражения – особено включването на крал-
ските гербове, комбинирани с оръжията на 
Едуард Изповедника и мотива broomcod – 
може да се предположи, че Уилтънският ди-
птих е рисуван около 1396–1397 и не по-рано 
от 1395 г. Тогава Ричард е вече на 28 години, 
но въпреки това той е изобразен много по-
млад. Някои изследователи предполагат, че 
целта е била кралят да бъде изобразен така, 
както е изглеждал по време на своята коро-
нация през 1377 г. Съзнателното решение 
Ричард да бъде представен като единадесет 
годишно момче, предполага една от основ-
ните цели на Диптиха. Всъщност цялостната 
интерпретация на изображението трябва да 
бъде обяснена с идеята на Ричард за крал-
ската власт. За да разберем посланието на 
Диптиха, трябва да се запознаем със символ-
ния код на елементите на изображението.

1. Символика6

Белият елен

Белият елен е личната емблема на Ри-
чард II. На гърдите си, Ричард носи бижу от 
бял елен на зелен фон. Той има златна ко-
рона около врата си и тънка следа от злат-
на верига, перли декорират неговите рога. 
Кралската мантия е червена с десен от еле-
ни и розмарин, оградени от broomcods и по-
крит с орли, всички пунктирно гравирани 
със злато. Белите елени, носени от ангелите, 
са по-опростени от тези на краля и показват 
връзката между ангелите и краля. От външ-
ната страна на Диптиха е изобразен същи-
ят символ, лежащ сред различни растения, 
включително розмарин, с корона около вра-
та и верига, прикачена за короната.

Белият елен се смята, че е наследен от 
майката на Ричард Джоан от Кент. Може би 
Ричард я взима за своя емблема, заради им-
плицитната игра на думи със собственото му 
име – най-очевидно във френското му про-
изношение. Вероятно  започва да го използ-
ва като емблема под формата на бижу още в 
ранния период на своето управление. Брош-
ки с бял елен са често използвани в кралския 
двор.

Брошката на Ричард от изображение-
то на Уилтънския диптих цели да създаде 
впечатление за бижу и е почти сигурно, че е 
трябвало да изглежда като направено от мъ-
тен бял емайл върху злато. Трудната и скъпа 

6  Gordon, D. cit, p. 21.
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техника, изглежда е била развита в Париж 
пред втората половина на XIV век, но е прак-
тикувана и от златарите в Англия. 

През Средновековието било обичайна 
практика емблемите или брошките на кра-
лете или благородниците да се носят от тех-
ните последователи и поддръжници, вклю-
чително слуги, като визуално заявление на 
вярност към феодала. Значки на ливрея 
били давани и в знак на благосклонност. Ви-
дът на елените, носени от последователите 
на краля зависи от ранга и богатство им. Ан-
гелите от дясната страна на Диптиха носят 
бели елени, които са символ на тяхната под-
крепа, но рогата им са по-плоско изобразени 
от този на Ричард и по тях липсват перли. 
Въпреки това те все още изобразяват бижу и 
все още са триизмерни. Емблемите декори-
рат и различни видове предмети, използва-
ни в кралския двор като чинии, предмети за 
всекидневна употреба, ръкописи, текстил и 
др. Белите елени украсяват и сградите, по-
строени от Ричард – издълбани върху камък, 
изрисувани на стени или колони.

Broomcods

По същия начин, по който Ричард из-
ползва белия елен, Шарл VI, крал на Фран-
ция, използва broomcod като една от емблеми-
те си.王 Присъствието в Уилтънския диптих 
на изображението на broomcod, помага да се 
направи датировка на картината. Възпри-
емането на този символ преди установяване 
на приятелски отношения около 1395–1396 
между Англия и Франция, е малко вероятно. 
За първи път използван от Ричард, broomcods 
стават емблема на по-късните английски 
крале. Broomcods обграждат елените върху 

мантията на Ричард. На врата си, той носи 
златна огърлица от broomcod, състояща се от 
два реда шушулки, свързани с бели цветя със 
зелени камъни в центъра, и квадратна закоп-
чалка със син камък в центъра и зелени ка-
мъни и перли около него.

Огърлиците ливреи, вероятно про-
изхождащи от френската мода, добиват по-
пулярност сред английската аристокрация 
към края на XIV век. Размяната им може да 
символизира приятелство. Почти е сигурно, 
че Ричард II имитира употребата на cosse de 
genêt (=broomcod) от френския двор и това 
няма как да е станало по-рано от 1395 г., ко-
гато Ричард се жени за шестгодишната дъ-
щеря на Шарл VI, Изабела. Вероятно точно 
по това време символът на приятелството 
бил въведен в английския двор.

През Средновековието било обичай-
но съпругът да взима емблемите на жена 
си. Така Ричард взел розмарина, емблема на 
първата му жена, Анна Бохемска. След сват-
бата с Изабела, той разменил дарове с френ-
ския крал Шарл VI. Огърлицата от broomcod 
става част от неговите емблеми.

Тримата светци

Комбинацията от светци в изображе-
нието на Уилтънския диптих е уникално 
по своята същност. Изборът им не е случа-
ен. Двамата кралски светци, Едмунд и Еду-
ард Изповедника и Йоан Кръстител имат 
специфично значение за кралската власт на 
Ричард. Присъствието и на тримата в изо-
бражението е необходимо за разбирането на 
основното значение на Диптиха.
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Свети Едмунд

Този английски крал светец стои в най-
лявата част на изображението. Облечен е в 
зелена хермелинова пелерина върху златно-
синя мантия с фигури на птици, а в лявата 
си ръка държи стрела. Едмунд е последния 
крал на Източна Англиа, измъчван, защото 
не искал да се откаже от християнската ре-
лигия. Смята се, че е убит със стрели. Заедно 
със Св. Едуард и Св. Героги, той е почитан 
като един от патроните на Англия.

За Ричард, този светеци има важно 
значение във връзка с кралската му власт. 
Много е вероятно той да се идентифицира 
с него, като мъченик. Чехлите на светеца са 
част от регалиита за коронацията на влад-
тетеля, които той носи по време на церемо-
нията. По този начин Едмунд е свързан с 
Уестминстърското абатство, така както и по-
вечето фигури от изображението, а също и с 
коронационната служба. Мантията на Еду-
ард напомня, че всеки детайл от Диптиха е 
свързан с основната тема: птиците са свърза-
ни с миналото чрез корони.

Свети Едуард Изповедник

В композицията до Едмунд стои Еду-
ард Изповедника. Той е облечен с хермели-
нова пелерина върху тъмно-червена мантия, 
сини ръкави и държи пръстен със син камък. 
Това припомня легендата, че Едуард дава 
пръстен на беден поклонник, който се оказал 
Св. Йоан Евангелист. Може да изобразява и 
пръстена, собственост на Едуард, украсен с 
един сапфир и четири червени камъка, спо-
менат в опис на Уестминстърското абатство.

Около 1395 г. Ричард вплита кралския 

герб с този на Едуард. Вероятно след смър-
тта на първата си съпруга, Анна Бохемска, 
Ричард се посвещва на този светец. Комби-
нацията от гербове на Ричард и Едуард е из-
образена на външната страна на Диптиха. 
В моменти на криза, кралят се обръща с мо-
литви към светеца. Освен това, през 1397 г. 
членовете на Парламента положили клетви 
да подкрепят Ричард точно на неговия гроб.

Едуард Изповедникът е централна 
фигура в церемонията по коронация. По 
време на своята коронация, Ричард бил об-
лечен с палтото на светеца и неговата корона 
била използвана за церемонията. В предпи-
санието за коронацията „Liber regalis“ е упо-
менато, че след церемонията кралят и кра-
лицата отиват в гробницата на Св. Едуард и 
поставят короните си върху олтара. В този 
момент монархът съблича мантията, обув-
ките, сваля регалиите и ги връща на абата. 
Кралят и кралицата получават различни ко-
рони на излизане от Абатството.

Ричард дарил рубинен пръстен за 
гробницата на Св. Едуард, за да бъде из-
ползван в бъдещите коронации. Освен това 
дарил пълен набор одежди, включително 
един сложно изработен филон, украсен с 
лика на св. Едуард и гербовете му, повторе-
ни два пъти. В писмо до Абатството, в което 
потвърждава дарението, Ричард специално 
споменава, че Едуард е негов предшестве-
ник, роля, която е свързана с неговата крал-
ска власт. В своите желания той следва при-
мера на Едуард, като призовава Троицата, 
Дева Мария и целия църковен двор, но към 
това добавя и призоваването на Едуард Из-
поведника и Йоан Кръстител.
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Свети Йоан Кръстител

Вероятно от тримата светци в изобра-
жението, Св. Йоан Кръстител има най-го-
ляма важност за Ричард като негов свещен 
покровител. Той е единственият от трима-
та, които има някакъв физически контакт с 
краля. Като го представя на Девата и Младе-
неца, ръката му докосва гърба на Ричард. В 
ръката си държи агне, което препраща към 
Жертвения Агнец.

Изглежда кралят бил най-посветен на 
Йоан Кръстител. Ричард е роден на 6 януа-
ри, празника на кръщението на Христос и се 
възкачва на престола на 22 юни, в навечери-
ето на празника Рождение на св. Йоан Кръ-
стител. На 6 ноември 1392 г. Ричард подарил 
манора на Алденам на Уестминстърското 
абатство. В замяна монасите трябва всяка го-
дина да отслужват в дена на коронацията на 
краля Свещена литургия с музика на олтара 
на свети Йоан Кръстител за него и негова-
та кралица, Анна Бохемска, през целия им 
живот и дори след смъртта им. Връзката на 
Йоан Кръстител с деня на коронацията на 
Ричард II е паметен. За всеки един от трима-
та светци, изобразени в Диптиха, този ден е 
свързан с кралската власт на Ричард, а освен 
това, и тримата са свързани с Уестминстър-
ското абатство, където била извършена це-
ремонията по неговата коронация и където 
краткото посвещение върху гроба му, специ-
ално се обръща към Йоан Кръстител.

Богоявление

Празникът на Кръщението (06.01) съв-
пада с този на Богоявление или „Празникът 
на тримата влъхви (крале)“. В средновеков-
ните изображения, посветени на този праз-
ник, единият крал е изобразяван колени-
чил пред Дева Мария и Младенецът, докато 
другите двама са изправени или коленичат 
зад него. По същия начин на левия панел 
на Диптиха, Ричард е изобразен коленичил 
пред Мария и Младенецът, а Св. Едуард и 
Св. Едмунд стоят изправени зад него. В този 
смисъл не е рядкост свещен покровител да се 
идентифицира с един от влъхвите. Празни-
кът Богоявление заема важно място в литур-
гическия живот на всички кралски средно-
вековни дворове. От времето на Едуард III е 
обичайно за кралят на този ден да прави дар 
от злато, тамян и смирна. Ричард запава тази 
практика. Интересът на Ричард към Трима-
та влъхви е свързан с факта, че празникът на 
Благовещение, е също неговият рожден ден. 
Значението на този празник е засилено веро-
ятно от факта, че когато Ричард се родил в 
Бордо, там имало трима крале – на Испания, 
Навара и Португалия, които донесли на Ри-
чард дарове, подобно на тримата влъхви.

Жестът на Ричард

Ричард коленичи в преклонение пред 
изображението на Рая и въпреки това жестът 
на ръцете му е двусмислен. Те не са допрени 
като за молитва, но изглежда са разтворени и 
празни, сякаш току-що са подали или полу-
чили нещо, а може би и двете. Важно за ин-
терпретацията на взаимодействието между 
фигурите от единия и другия панел е бялото 
знаме с червен кръст, което един от ангели-
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те държи. Сякаш това изображение напомня 
Възкресението, но също е интерпретирано 
като знамето на св. Георги, патрон на Ан-
глия. Много е вероятно да символизира и 
двете идеи. Такава двойнственост на значе-
нието не е нещо необичайно за средновеков-
ната епоха.

Глобусът

На самия връх на знамето има глобус. 
В това кълбо с големина само един сантиме-
тър в диаметър е нарисувана съвсем мъничка 
карта със зелен остров с дървета на хоризон-
та и малка бяла крепост с две кулички и чер-
ни вертикални прозорци. Отгоре е синьото 
небе, а отдолу морето с кораб със спуснати 
платна. Тази малка карта е ключ към разби-
рането на значението на Диптиха.

В Рим през XVII век, имало голяма ол-
тарна част, сега изгубена, на която Ричард 
и неговата съпруга, Анна Бохемска, били 
изобразени коленичили пред Дева Мария. 
Едно описание разказва, че Ричард й дарява 
„глобуса или модела на Англия“, вероятно 
кълбо с подобно изображение на Англия, 
като това от Уилтънския диптих. Олтарната 
част, която вероятно била направена между 
1382 г. и 1394 г., имала издълбан надпис: „Dos 
tua Virgo pia haec est; quare rege Maria“ (Това е 
нашата зестра, о, свята Дево, затова упра-
влявай я, о, Мария). Може би малката карта, 
изобразена на Уилтънския диптих, е символ 
на Британския остров и на това, че Ричард 
дарява Англия на Дева Мария като нейна 
зестра.7 Неговите ръце са празни, защото 
вероятно току-що е дал знамето на Девата, 
която държи своя син. Младенецът явно го 

7   Shafe, L. cit.

е приел и го е дал на ангела. Сега Детето ще 
благослови Ричард, който после ще получи 
отново знамето със същия жест на феодал-
ната размяна. Момчето-крал ще управля-
ва Англия със защитата и благословията на 
Дева Мария. Всъщност Ричард поставя крал-
ството си под закрилата на Дева Мария през 
1381 г., когато го възстановява след неговата 
„загуба“ по време на Селското въстание. От 
това събитие вероятно произтича идеята за 
Англия като зестра на Мария.8 Така, както 
знамето има едновременно две значения, 
религиозно и секуларно, вероятно и ангели-
те, обкръжаващи Девата и Младенеца имат 
двойна роля.

Ангелите

Ангелите са традицонна част от хрис-
тиянската иконография. Трябва да се отбе-
лежи, че те видимо присъстват като нераз-
делна част от образа на Ричард. По време на 
процесията в Лондон по повод коронацията 
на владетеля, хора, облечени като ангели, 
играели важна роля, като хвърляли златни 
листенца и флорини пред него, подавали 
му чаша вино, докато един механичен ангел 
дава короната. По-късно, в триумфалната 
процесия, която маркира помиряването на 
Ричард с Лондон през 1392 г., ангели пеят и 
щедро раздават парченца злато. Младо мом-
че и девойка, облечени като ангели, слизат 
от кулата, където имало живописна картина 
от три кръга ангели около Бог. Ангелите са 
показани като поддръжници на кралския 
герб на покрива на Уестминстърския дво-
рец, обновен от Ричард през 1395 г. Осем ан-
гела са изобразени на гроба на Ричард, заед-
но с дванадесет плачещи фигури.
8  Gordon, D. cit, 49-58.
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Няколко въпроса възникват около фи-
гурите на ангелите от Уилтънския диптих. 
Първият е дали тяхната бройка има някак-
во значение. Според някои автори, числото 
единадесет се свързва с факта, че Ричард е 
коронясан когато е единадесет годишен. 
Тази хипотеза изглежда достоверна, като се 
има предвид контекста на многобройните 
други препратки към неговото възкачване на 
престола и кралската му власт, особено ако 
целта на Диптиха наистина е била да бъде 
представена коронацията на владетеля, изо-
бразявайки го като младо момче. Ангелите 
на панела са нерелигиозни създания. Въпре-
ки че имат крила, те са показани без ореоли 
и вместо това носят венци. Според описите 
на собствеността на Ричард, той притежава 
венци от рози, направени от червен и бял 
емайл. В Диптиха венците от червени и бели 
рози създават по-голяма връзка с истинските 
цветя от ливадата.

Ангелите носят и двете емблеми на 
Ричард: бял елен и огърлица от broomcods. По 
този начин те са представени като привър-
женици на владетеля в райското кралство. 
Смесването на светско и религиозно в ху-
дожествените образи на диптиха – тримата 
крале, аналог на тримата влъхви, знамето за-
гатващо едновременно Възкресението и Св. 
Георги – поставя въпроса дали ангелите не 
биха могли вероятно да целят да предизви-
кат игра на думи. Ангелите от Диптиха не са 
просто ангели, а също англичани и така те 
носят брошките на Ричард, за да покажат, че 
го подкрепят като техен крал.

2. Хипотези за значението на 
Уилтънския диптих

Някои изследователи смятат, че по-
ръчката на Диптиха не е била дело на краля, 
а на друг човек. Например може да е поръ-
чан и от Анна Бохемска или Изабела Френ-
ска – като последното е по-малко вероятно, 
имайки предвид възрастта й – като подарък 
за рождения ден на Ричард. Според друго 
предположение Диптихът е поръчан от Хе-
нри V за преместването на тялото на Ричард 
от Лангли в Уестминстър. Този аргумент се 
основава на интерпретацията на образа на 
Диптиха, като изобразяващ влизането на 
Ричард в Рая. Към това трябва да се приба-
ви и специфичния стил на изображението, 
който може да се сравни с този от началото 
на XV век. Преносимият му вид обаче оспор-
ва твърдението: такава картина трябва да е 
имала постоянно местоположение и то най-
вероятно е близо до Уестминстърското абат-
ство.

Хералдическите елементи и фокусът 
на изображението от вътрешните сцени, 
както и емблемите и гербовете от външна-
та страна обаче изглежда изразяват собстве-
ност. Следователно тази хипотеза е по-скоро 
неприемлива и поръчителят на Диптиха е 
бил самият крал Ричард II.

Връзката на Уилтънския диптих със 
съюза между Англия и Франция позволява 
на някои изследователи да направят пред-
положението, че той е поръчан от Ричард, за 
да отбележи обета, даден за организирането 
на съвместен кръстоносен поход, заедно с 
Шарл VI, за завземането на Свещената земя. 
Ако наистина е създадена при подобни об-
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стоятелства, картината отразява възможните 
ползи на Ричард като патрон на кръстоносен 
поход. Кралят е изобразен като красив мла-
деж, подкрепян от светци и мъченици, в това 
число двамата канонизирани английски 
крале Едуард Изповедник и Едмунд, чиито 
култове подкрепят кръстоносните походи от 
по-ранни векове. Той е представен на Дева-
та и Младенеца, който изглежда благославя 
кръстоносно знаме. Младият крал и ангели-
те, които заобикалят Дева Мария и Христос 
са изобразени, носещи ливреите на Ричард 
и Шарл VI, белият елен и broomcod.王 Ако Ди-
птихът изобразява Ричард, който дава тър-
жествен обет да поведе кръстоносен поход, 
заедно с френския крал, то това би обяснило 
използването на емблемите на двамата кра-
ле в изображението, а също и християнския 
символизъм. Но ако такъв е бил замисълът 
на картината, е странно, че Ричард не е из-
образен в мантията за Order of Passion, която 
е синя с червен кръст. Освен това знамето 
би трябвало да е бяло с червен кръст, черен 
кант (символ на Страстите христови) и злат-
ния агнец, като и двете липсват в изображе-
нието.王

Съществува и хипотезата, че Дип-
тихът е поръчан, за да отбележи кралската 
коронация. Тук отново младежкият вид9 на 
краля в явната метафора за неговата корона-
ция и кралска власт, прави това предположе-
ние много вероятно. Всъщност, Диптихът не 
е толкова отбелязване на някакво определе-
но събитие, колкото визуален израз на една 
идея – тази за кралска власт. Има много съ-
бития, по време на управлението на Ричард, 

9  Повече за огърлицата виж Mitchell, S. Richard II and 
the broomcod collar: new evidence from the issue rolls. 
Fourteenth century England II, 171–179.

когато може да е искал да отпразнува крал-
ската си власт. Хералдическото свидетелство 
от 1397 г., предполага периода на създаване 
на Диптиха. Установил мир с Франция, Ри-
чард се връща в Англия и започва действия, 
за да заяви абсолютния си авторитет. Ри-
чард се почувствал „абсолютен император 
на своето кралство Англия“. Това е подхо-
дящ момент, за да поръча за лична употреба 
сложно изработено свидетелство за своята 
кралска власт.

Съвсем близо до Уестминстърското 
абатство има малка църква, позната с името 
Св. Мария де ла Пю. Тази църква е постро-
ена вероятно във втората половина на XIV 
век: от дясната страна над олтара е изрису-
ван бял елен с гердан около шията, легнал 
с изправена глава; на входа на църквата има 
два бюста на ангели, този отдясно държи 
герба Св. Едуард Изповедника, а този отляво 
– кралските гербове на Франция и Англия. 
Хералдическата комбинация предполага, че 
църквата е била използвана от Ричард като 
молитвен дом за лично посвещение.

В тази църква, която винаги била пос-
ветена на Мария, вероятно е имала статуя на 
Девата в олтарната ниша, която сега липсва. 
Може би това е бил моделът на Девата от 
Уилтънския диптих. Една поличка би могла 
да е служила за опора на отворения Диптих 
със съответното изображение на Девата със 
светците Едмунд, Едуард и Йоан Изповед-
ник. Възможно е Ричард да е поръчал Ди-
птиха за употреба в църквата, когато отива 
там за молитва.

Размерът на Уилтънския диптих пред-
полага, че той може да бъде поставян в раз-
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лични църкви. Възможно е Ричард да го е 
използвал в някоя от кралските църкви, или 
да го е носил със себе си по време на пътува-
нията из кралството.

Единственото, което е сигурно за този 
Диптих е, че независимо къде е бил разпо-
ложен или носен10, той е поръчан от краля 
и неговите изображения представят ясно на 
визуално ниво ричардовата идея за кралска 
власт.

Заключение

Символите през средновековието са 
едни от най-важните елементи на епохата. 
Те изграждат света на средновековния човек. 
В този смисъл изкуството, заедно с церемо-
ниалните действия са средството, което вла-
детелите използват, за да покажат публично 
своите идеи. Така основната функция на из-
куството е да убеждава наблюдателя. То дава 
визуален образ на тези идеи.

През средните векове ритуалните 
действия и изображенията служат за визуал-
но представяне на политически идеи. Кралят 
управлява като наместник на Бог на земята 
по Негово благоволение. Освен това той има 
законово право на тази власт според прин-
ципа на примогенитурата. Церемонията 
по коронация цели да установи отношени-
ята между владетеля и неговия народ. Чрез 
акламациите, представителите от всички 
прослойки на обществото изразяват своето 
одобрение на новия владетел. Двустранната 

10  Campbell, M. England: Our Lady’s dowry. За зестрата 
на Мария и символиката на глобуса с картата на Англия виж Boss, 
Sarah Jane N. Warmsley. The Wilton Diptych, Mary, 123-137, 
също и Wood, Charles T. Richard II and the Wilton Diptych, 
Joan of Arc and Richard III: Sex, Saints, and Government in 
the Middle Ages, 75-90.

клетва, която владетелят и васалите полагат, 
установява между тях договорни отношения 
с определени права и задължения. Ритуалът 
по миропомазването на краля набляга на бо-
жественото основание за неговата власт.

Уилтънският диптих е добър пример 
за това как изкуството показва на зрителя 
идеите на политическата и богословска ми-
съл. Образите, които са представени, са кол-
кото очевидни, толкова и неразбираеми. 
Единственото, което може да се каже със си-
гурност, е че то изобразява една идея – тази за 
кралската власт на Ричард II. Този крал раз-
бира властта като законна според свещеното 
право на владетеля и според това на наслед-
ството. Но времето на неговото управление 
е белязано от размирици и бунтове. Крал по 
кръвна линия и по Божие благоволение, той 
се опитва да затвърди своята позиция в обще-
ството. Така Ричард „произвежда“ действия 
и изображения, чрез които да легитимира 
властта си. Интересно е да проследим сим-
воликата на всеки отделен елемент, който в 
съзнанието на владетеля не е без значение. 
Но без историческия контекст, случайният 
наблюдател не би могъл да го обясни.

Дали наистина е важно да разберем 
значението на отделните части или цялост-
ната композиция е достатъчна – Ричард е 
крал и като такъв той е централна фигура в 
изображението.

Дали това изображение показ-
ва церемонията по коронацията на 
владетеля?

От предписанията за церемонията по 
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коранацията на владетеля, стигаме до изво-
да, че картината не отразява церемонията, 
защото кралят е изобразен вече с корона. 
Нито един от елементите на изображението 
не може да бъде свързан с коронацията.

Вероятно изображението на Уилтън-
ския диптих е въплъщение на идеята за „зес-
трата на Мария“. Според нея кралят отдава 
цяла Англия, заедно с народа на Девата, а 
чрез нея – на Бог. По този начин народът си 
осигурява Неговото благоволение. Кралят е 
наместник на Бог на земята. Той ще получи 
Англия отново, чрез жеста на феодалната 
размяна. Владетелят дава цялата територия 
на своето кралство, заедно с народа на Дева-
та, а чрез нея и на Бог. По този начин Мария 
ще закриля Англия, а Ричард ще управлява в 
Земното царство като божествен наместник. 
Присъствието на англите в изображението 
не е случайно. Ако те са английски, вероятно 
биха могли да представят народа на Англия 
и неговото одобрение пред Божието семей-
ство в полза на Ричард II.

Двете вътрешни изображения на Ди-
птиха поставят едно противоречие. На левия 
панел са изобразени кралят и тримата све-
тци в Земния свят. На десния панел – Бого-
родица, ангелите и Младенецът очевидно се 
намират в Рая.11 Двете изображения са ситу-
ирани в различно време и пространство. Но 
въпреки това е показано тяхното единство. 
Единство, което може да бъде постигнато 
само по време на литургията. 

11  Gordon, D. cit., 59-60.

Какво тогава ни показва Дип-
тихът?

След като бяха описани някои от ос-
новните характеристики на церемонията по 
коронацията в трета глава от работата, може 
да се твърди, че изображението не цели да ни 
покаже тази церемония, която се извършва в 
Уестминстърското абатство. Но при внима-
телно разглеждане на образите от Диптиха и 
свързването им с политическите концепции 
на периода на управление на Ричард, може 
да се направи следната хипотеза. Ако анге-
лите са символ на английския народ и него-
вите акламации по време на церемонията, 
ако кралете-предшественици са символ на 
идеята за наследственото право, ако глобу-
сът е част от идеята за зестрата на Мария, ако 
жестът на Младенеца е жест на благословия, 
то не би ли могло това изображение да бъде 
свързано наистина с една церемония. Но не 
такава, която бихме могли да видим в цър-
ковното пространство. Това е едно свеще-
нодействие, което няма своя еквивалент във 
видимия свят. Това е невидимата божествена 
церемония, при която Бог дава на владетеля 
своята благословия, за да управлява от Него-
во име на земята. Владетелят има подкрепа-
та на народа, а също и основанието на своите 
предци. Това обяснява фигурите на двамата 
крале-светци от английското минало, които 
присъстват в композицията, както и жеста 
на благословия, който Младенецът отправя 
към английския монарх. Това е основанието 
за притежаваната от владетеля власт.
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Първо, нека кажем, че тази книга не 
бива да се бърка с книгите „The 
quantum Universe” и „The new 

quantum Universe” на Тони Хей и Патрик 
Уолтърс! 
Съавторите Кокс и Форшоу са написали 
книгата „Защо E = mc2?”, в която обясняват 
как  работи теорията на относителността на 
Айнщайн. 

Този път, както подсказва и заглавието, те са 
се гмурнали в странния свят на квантовата 
механика. Двамата съавтори - Б. Кокс и Дж. 
Форшоу - доказват в книгата си „Квантовата 
Вселена”, че всеки може да разбере дори и 
най-дълбоките въпроси на науката. Напри-
мер: Какво точно е квантовата физика? Как 
тя ще ни помогне да разберем света? Какво 
можем да научим от физиците Нютон, Бор 
и Айнщайн? Защо трябва да вярваме, че 

тази теория е добра? Как Вселената се дър-
жи на нивото на субатомните частици? Как-
ва е актуалната картина на реалността? Как 
квантовата физика влияе върху ежедневния 
ни живот? 
Повече от 10 000 000 000 000 000 000 тран-
зистора се произвеждат всяка година. Ве-
личината на този брой е около 100 пъти 
по-голяма от всички зърна ориз, консуми-
рани годишно от хората на планетата Земя. 
Този невероятен факт е основният градивен 
елемент на всички електронни устройства. 
Тази информация е скрита в основите на 
книгата „ Квантовата Вселена”, най-новата 
книга на Брайън Кокс и Джеф Форшоу.

Авторите вярват, че изобретяването на 
транзистора е „най-важното приложение на 
квантовата теория“, а самата теория е „от-
личен пример как езотеричното знание в 

АСТРОФИЗИКА

Преглед на книгата „квантовата вселена: 
всичко, което можеше да се случи, вече се 
е случило!” книга от Брайън кокс и джеф 
форшоу 
„The quantum Universe: Everything, that can happen, does happen!” by Brian Cox and Jeff Forshaw 

http://www.telegraph.co.uk; http://www.independent.co.uk/; http://www.penguin.co.uk/
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един момент става изключително полезно“.

Това е езотерично познание, тъй като теори-
ята описва реалност, в която една частица 
може да бъде на няколко места едновремен-
но и се премества от едно място на друго, 
все едно, че извършва проучване на цялата 
Вселена едновременно. 
Американският физик Ричард Файнман 
разкри парче от квантовата Вселена, но 
предупреждава: „Мисля, че мога спокойно 
да кажа, че никой не разбира квантовата 
механика. Не продължавайте да се питате, 
какво представлява тя, ако ви е възможно 
да избегнете това! Никой не знае, защо тя е 
такава, каквато е.“

Вслушвайки се този съвет и придържайки се 
към максимата, че „следването на правила 
е далеч по-просто, отколкото да се опитва-
те да визуализирате това, което всъщност 
означават понятията“, Кокс и Форшоу де-
мистифицират квантовата теория. Думата 
„квантова“, предупреждават учените в са-
мото начало на книгата си, е „едновременно 
емоционална, объркваща и завладяваща“. 

„След като е написан разказът, и заглавието 
на книгата съдържа тази дума, ние вече зна-
ем, какво означава тя.”, казват още авторите. 

Изпъстрена с диаграми и уравнения, книга-
та „Квантовата Вселена” не е лесно смила-
емо четиво. Читателите се сблъскват по-
стоянно с Планк (Знаете ли, че Природата 
има своя собствена брадва за кълцане на 
енергия? И много други неща, освен това!), 
принципа на действие на вълновата функ-
ция, принципа на неопределеността; елек-
тронните постоянни вълни; полупроводни-
ците; диаграмите на Файнман; квантовата 
електродинамика; бозонът на  Хигс, стан-
дартния модел на физиката на частиците… 
Читателят е принуден да учи физиката в 
движение – докато чете книгата. Но пък ще 
научи много интересни неща. Защо, напри-
мер, празното пространство не е празно, а 
кипи във водовъртежа на субатомните час-
тици. И много други интересни неща.

За Кокс и Форшоу няма по-добра демон-
страция на силата на научния метод от 
квантовата механика. Никой не би могъл да 

Брайън кокс  и  джеф форшоу
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обясни теорията без помощта на подроб-
ни експерименти. При опита си да убедят 
своите скептични в силата на квантовата 
механика, авторите се обръщат към смъртта 
на звездите и границата на Чандрасекар. 

Слънцето е газова смес от протони, неу-
трони, електрони и фотони с обем от един 
милион планети като Земята. То бавно се 
срива под тежестта на собствената си гра-
витация. Тази компресия загрява ядрото 
му до такива температури, че протоните 
формират хелиеви ядра. Процесът на син-
тез освобождава енергия, която увеличава 
натиска върху външните слоеве на звезда-
та. И това ще продължи през следващите 5 
млрд. години, докато градивният материал 
на Слънцето изтече, за да завърши то като 
супер плътна топка от ядрена материя в мо-
рето от електрони; като бяло джудже. Това 
е съдбата на над 95% от звездите в нашата 
галактика.Въпреки, че обемът на книгата 
ограничава авторите, те са успели да пока-
жат как е възможно да се изчисли възможно 
най-голямата ориблизителна маса на тези 
звезди.

Сложните изчисления на индийския ас-
трофизик  С. Чандрасекар водят до  до две 
забележителни предсказания: белите джу-
джета съществуват и не могат да имат маса 
по-голяма от 1,4 пъти от масата на Слънце-
то. Астрономите са каталогизирани около 
10 000 бели джуджета и най-голямата маса 
на бяло джудже е малко под 1,4 слънчеви 
маси. В зависимост от четири от основните 
закона на Природата, а именно - констан-
тата на Планк, скоростта на светлината,  
гравитационната константа и масата на 
протона - границата на Чандрасекар е заше-
метяващ триумф на научния метод. 
Основна характеристика на квантовата 
теория е, че тя се занимава с теорията на 
вероятностите, но – не, защото ни липсва 
абсолютното познание, а - тъй като някои 
аспекти на природата се ръководят от зако-
ните на шанса. Да разгледаме двойственост-
та на светлината. При някои обстоятелства 

светлината се държи като поток от частици, 
при други обстоятелства тя се държи като 
вълна. Кое тълкувание за нейната същност 
е вярно? Отговорът е: и двете, но - и нито 
едно от тях. Ако си блъскате главата върху 
този проблем, тази книга вероятно (не) е за 
вас.
Четейки книгата, ще открием, че частиците 
могат да бъдат на две места едновременно, 
че  всичко, което може да се случи, се случ-
ва, и накрая - че движението е илюзия. 
Тази книга е подходяща за всеки, който же-
лае да научи как физиката позволява поява-
та на на новите технологии, които променят 
живота ни.
„Вечната загадка на света е неговата разби-
раемост. Фактът, че светът е разбираем, е 
чудо.“, твърди Айнщайн. 

Неделин Бояджиев

АСТРОФИЗИКА
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Има ли полза от провеждането на научни 
изследвания? Не се ли харчат напразно 
големи средства за наука? Наистина в 

България за тази цел се отделят едва 0.5% от БВП, 
но има страни в света, в които средствата отделя-
ни за научни изследвания надхвърлят 2% от БВП 
– Фиг. 1.

 На официални форуми – дискусии, сре-
щи, конференции и пр. организирани от раз-
лични правителствени и неправителствени ор-
ганизации, а също и в средствата за масова ин-
формация, всички се обявяват в защита на нау-
ката. Съвсем различно е обаче положението в 
неформални разговори или както сега се казва 
„на чашка кафе”. Дори сред учени често могат 
да се чуят реплики от рода: „Какво ме интересу-
ва как е устроена или как е възникнала Вселена-
та?”, или твърдения от рода: „Шепа теоретици 
измислиха модела на кварките и глюоните и 

сега се пръскат луди пари, за да се задоволи тях-
ното тщеславие.”.

 Дали подобен скептицизъм и дори не-
гативизъм има основание? Дали икономически 
най-развитите страни като САЩ, Япония, Гер-

ФИЗИКА

има  ли  Полза  от  научните  изследвания?
Автор: Динко Динев

„В моя дълъг живот аз разбрах, че нашата
наука е твърде примитивна и опростена, в

сравнение с реалността, но тя все пак е
най-ценното нещо, което притежаваме.

А. Айнщайн 

 
Статията е публикувана в  сп. „Светът на Физиката” издавано от Съюз на Физиците в 
България. Може да прочетете целият брой на: http://wop.cointech.net/

Фиг. 1. Разходи за научни изследвания като процент 
от БВП (източник: EUROSTAT: Statistics in focus – 

Science and technology, 91/2008)
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мания, Франция, Великобритания и др. отделят 
големи средства за научни изследвания защото 
са богати и  са си „навили на харча” или пък те са 
богати и развити, защото имат силна, с вековни 
традиции наука?

 Напоследък във връзка с пускането в 
действие в Европейския център за ядрени из-
следвания (CERN) на Големия адронен колайдър 
(LHC) се поставя въпросът за целесъобразността 
на направените разходи. Посочват се различни 
числа, но една оценка на стойността на колайдъ-
ра и на експерименталната апаратура към него 
от порядъка на малко над 3 млдр. евро е напъл-
но реалистична. Тези средства идват основно  от 
големите страни-членки на CERN: Германия, 
Франция, Великобритания и др., а също така 
и от големите страни-партньорки на проекта: 
САЩ, Япония, Русия, Китай, Индия и др. Не са 
ли хвърлени тези пари на вятъра?

 Когато се опитват да обосноват своето 
съществуване учените от CERN обикновено по-
сочват следните разработки, които са имали и 
имат важно, а в някои отношения и решаващо, 
въздействие върху развитието на нашата циви-
лизация:

•	 Развитие и усъвършенстване на ускорители-
те на частици. Първоначално създадени за 
нуждите на ядрената физика днес ускорите-
лите на частици са намерили най-разнообраз-
ни приложения в технологиите и медицина-
та. За приложни цели в света работят над 10 
хиляди ускорители от различен вид. В Бълга-
рия ускорителите се прилагат при комплекс-
ното лечение на раковите заболявания от 
60-те години на миналия век. Има и отделни 
примери за използването у нас на ускорите-
ли на електрони в радиационно-химическите 
технологии и за неразрушаващ контрол на 
материалите. Циклическите ускорители на 
електрони, електронните синхротрони, са мо-
щен източник на електромагнитно лъчение 
със специфични характеристики, т. нар. син-
хротронно лъчение. Това уникално лъчение 
е намерило разнообразни приложения във 
физиката на твърдото тяло, микроелектрони-
ката, химията, биологията и др. В света вече 
работят над 80 специализирани източника на 
синхротронно лъчение. 

Фиг. 2. Първият високоволтов ускорител построен 
през 1932 г. от Д. Кокрофт и Е. Уолтън

На основата на електронните ускорители 
и синхротронното лъчение бяха създа-
дени лазерите със свободни електрони. 
Един лазер със свободни електрони е мо-
щен източник на кохерентно електромаг-
нитно лъчение, чиято дължина на въл-
ната може лесно и плавно да се изменя в 
широки граници. Лазерите със свободни 
електрони могат да излъчват във всички 
спектрални диапазони: от далечната ин-
фрачервена област, през видимата об-
ласт, ултравиолетовото лъчение, та чак 

Фиг. 3. Съвременен медицински ускорител 
(ЛУЭР-20МТ)
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до рентгеновото лъчение. Те намират 
уникални приложения в изследванията 
и технологиите, включително в микрое-
лектрониката и нанотехнологиите. Уско-
рителите на протони се използват за съз-
даването на мощни импулсни източници 
на неутрони (Spallation Neutron Sources). 
Генерираните от тези източници интен-
зивни неутронни потоци са важен ин-
струмент за структурни изследвания във 
физиката на кондензираната материя и 
за изследване на магнитната структура 
на веществото.

Усъвършенстване на компютърните техно-
логии и създаване на Глобалната компютърна 
мрежа (Internet). Развитието на компютърните 
технологии, както на суперкомпютрите, така и 
на микропроцесорите и персоналните компю-
три, като се започне от 50-те години на миналия 
век та чак до наши дни е тясно свързано и в не-
малка степен се стимулира от физиката на висо-
ките енергии. Именно в CERN Тим-Бернес Лий 
създава през 1989 г. World Wide Web (WWW), 
който съставлява сърцевината на Глобалната 
компютърна мрежа (Internet). Тази информа-
ционна технология буквално преобрази наша-
та планета. Днес спокойно можем да говорим за 
света преди и след Интернет. 

Във връзка с построяването на Големия 
адронен колайдър (LHC) в CERN беше 
направен следващ голям скок в информа-
ционните технологии. Новата технология 
е наречена GRID. GRID е технология, поз-
воляваща споделянето на компютърните 
ресурси и на ресурсите за запазването на 
данни в географски отдалечени точки. 
GRID свързва най-големите компютърни 
центрове в света.

•	 Усъвършенстване на медицинската диагно-
стика. Рентгеновият компютърен томограф 
беше създаден през 1971 г. независимо от Г. 
Хаунсфийлд и А. Кормак. Докато Хаунсфий-
лд е по професия електроинженер, то Кормак 
е американски физик, работещ в областта на 
физиката на елементарните частици. През 
1963 и 1964 г. Кормак публикува две статии в 
Journal of Applied Physics, в които излага те-
оретичните основи на рентгеновия компю-
търен томограф. За своето забележително от-
критие двамата получиха Нобеловата награда 
за медицина за 1979 г. По-късно пак физици 
създадоха томографите с ядрен магнитен ре-
зонанс и позитронно-емисионната томогра-
фия. Тези методи за получаването на тример-
ни изображения на човешките органи прео-
бразиха медицинската диагностика. В новите 
и усъвършенствани диагностични прибори се 
използват и високочувствителните и надежд-
ни детектори, разработени за нуждите на фи-Фиг. 4. Създателят на WWW Тим-Бернес Лий

Фиг. 5. Информационната технология GRID
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зиката на частиците и в частност тези, създа-
дени в CERN от Г. Шарпак (Нобелова награда 
за физика за 1992 г.).

•	 Разработването на методи за трансмута-
ция на радиоактивните отпадъци на ядрени-
те електроцентрали. Това е едно от научно-
приложните направления по които усилено 
се работи в CERN през последните години. То 
би позволило с помощта на мощни протонни 
ускорители да се преобразуват дългоживее-
щите радионуклиди, получавани при работа-
та на една ядрена електроцентрала в кратко-
живеещи радионуклиди. С това проблемът за 
надеждното и безопасно съхранение на ради-
оактивните отпадъци от ядрената енергетика 
ще намери елегантно и трайно решение. В 
CERN изследователския екип се ръководи от 
К. Рубиа, бивш Генерален директор на CERN 
( Нобелова награда за физика за 1984 г.).

Всъщност всичко изброено по-горе са 
само краткосрочните ползи от дейността на 
CERN и на другите подобни научни центрове. 
Истинската, голямата полза е в полученото ново 
знание. В дългосрочен план то е безценно. До-
биването на нови знания за обкръжаващият ни 
свят и за нас самите е само по себе си върховна 
ценност. Познанието е висше предназначение 
на човека.

 По своята природа всяко научно изслед-
ване има фундаментален характер. Неговата цел 
е  наблюдаването и изучаването на разнообраз-
ните процеси и явления, които протичат око-
ло нас,  откриването на нови обекти и явления, 
разкриването на закономерностите, на които се 
подчиняват тези явления и на връзките между 
тях, създаването на теоретични модели, които 
не само описват наблюденията и експерименти-
те, но  могат и да предскажат съществуването на 
нови обекти и явления. Приложенията на науч-
ните открития идват по-късно.

 Както казва Л. Пастьор отношението меж-
ду науката и приложенията на науката е както 
между дървото и плода. А всички знаем какви 
усилия и знания са необходими, за да се засади 
и отгледа едно дърво, преди да започнем да се 
радваме на неговите плодове.

 Наистина като деца понякога сме си меч-
тали за вълшебната страна „в която планините 
ще са от шоколад, а в реките вместо вода ще тече 

лимонада”.За добро или за лошо в нашия свят 
всичко се постига с усилия. Както се казва в сти-
хотворението „всичко плод е на ръката”, а аз бих 
добавил и на ума.

 Когато през 1886 г. Х. Херц провежда свои-
те знаменити опити по генерирането на елек-
тромагнитни вълни и по изучаването на техните 
свойства, той съвсем не се е ръководил от мисъл-
та за реализирането на радиовръзка между две 
точки, отдалечени на голямо разстояние една от 
друга. Такава радиовръзка е реализирана едва 
през 1901 г., когато италианският физик Г. Мар-
кони успява да предаде радиограма през Атлан-
тическия океан (Нобелова награда за физика за 
1909 г.).

Фиг. 6. Опитната постановка, използвана от Х. Херц 
през 1886 г.

Фиг. 7. Първият комуникационен спътник (Telstar, 1962 г.)
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 Когато през 1919 г. Е. Ръдърфорд (Но-
белова награда за химия за 1908 г.) осъщест-
вява първата ядрена реакция, облъчвайки 
ядра на азота с a-частици, излъчвани от ра-
диоактивен източник, той не се е ръководил 
от идеята да създаде нов, неизчерпаем из-
точник на енергия. Цели 26 г. по-късно, през 
1945 г. енергията съсредоточена в атомните 
ядра беше освободена по един неконтроли-
ран, взривообразен начин (първи взрив на 
атомна бомба на 16. 07.1945 г., Ню Мекси-
ко, САЩ), а след още 9 г., през 1954 г. беше 
пусната в действие първата ядрена електро-
централа (Обнинск, Русия), в която тази ко-
лосална енергия започна да се освобождава 
по един контролиран начин. Между експе-
римента на Ръдърфорд и тези две събития 
лежи дълга верига от експериментални и те-
оретични изследвания, имащи чисто фунда-
ментални характер. Всички тези постижения 
се дължат на упорития и резултатен труд на 
хиляди талантливи изследователи.

Фиг.8. Е. Ръдърфорд в своята лаборатория

Трябва да се отбележи, че създаването 
на нови материали, прибори и технологии 
не става като се събере екип от талантливи 
изобретатели и пред тях се постави съответ-
ната задача. Най-често това става в резултат 
на многогодишни натрупвания във фунда-
менталните науки.
 Лазерът, този удивителен оптически при-
бор, намерил приложения в най-разнообразни 
области на нашия живот, бе създаден от Н. Ба-
сов, А. Прохоров и Ч. Таунс (Нобелова награда 
за физика за 1964 г.) след поредица от фундамен-
тални открития в квантовата физика и в опти-
ката и спектроскопията. В частност, създаването 
на оптическия квантов генератор става възмож-
но след като през 1917 г. А. Айнщайн (Нобелова 
награда за физика за 1921 г.) постави основите 
на квантовата теория на излъчването на елек-
тромагнитна радиация и на явлението стимули-
рано излъчване. Както всички знаят Айнщайн е 
физик-теоретик.

Фиг. 10. Ч. Таунс с първия създаден от него 
мазер

Фиг. 9. Първият ядрен реактор АПС-1 построен 
за производството на електрическа енергия, гр. 
Обнинск, Русия

Фиг. 11. Лазерен комплекс за рязане и заваряване
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Самите идеи за създаването на нов матери-
ал, нов прибор, нов източник на енергия 
или ново средство за комуникация изник-
ват в процеса на научното търсене. Кой би 
допуснал, че група инженери, живели през 
18-ти или 19-ти век са си поставяли задачата 
да построят термоядрен реактор, подобен на 
международния термоядрен реактор ITER, 
който се строи в момента във Франция. Та в 
ония времена никой не е и подозирал за съ-
ществуването на атомите и атомните ядра.

 Хората бързо възприемат новостите. 
И това е добре. Всички, дори и хората с по-
ниско образование, веднага се научиха как 
да използват мобилните телефони и цифро-
вите фотоапарати. Само че тези толкова съ-
вършени прибори, както се казва, „не растат 
по дърветата”. Тяхното появяване е резул-
тат на упоритите и продължителни усилия 
на хиляди физици, химици и инженери. То 
е резултат от бурния напредък на микрое-
лектрониката през последните десетилетия 
(микропроцесори, CCD-матрици, памети и 
др.), а този напредък от своя страна се базира 
на прогреса във физиката на твърдото тяло, 
физиката на полупроводниците и полуп-
роводниковите технологии. Между друго-
то, при създаването на микрочипове важно 
приложение намира една разновидност на 
ускорителите на заредени частици – йонни-
те имплантатори. Вече беше споменато, че 
ускорителите са прибори, създадени през 
30-те години на миналия век, за фундамен-
тални изследвания на атомното ядро. 

В България по-мащабни научни из-
следвания се разгърнаха през 60-те и 70-те 
години на миналия век. Тогава започнаха да 
се изграждат и съответните структури – на-
учните институти към Българската акаде-
мия на науките и различните университети. 
В ония години често можеха да се чуят гла-
совете на различни „отговорни другари” за 
„по-пълното обвързване на науката с прак-
тиката” и за „превръщането на науката в не-
посредствена производителна сила”. Такива 
гласове се чуват и днес. И не малко.

 Подобни хора схващат нещата доста 
опростено. Те смятат например, че като се 
вложат 1 млн. лева в научни изследвания, 
след период от една или най-много три годи-
ни, в резултат от внедряването в производ-
ство на нови, усъвършенствани изделия или 
пък в резултат от разработването на нови, 
по-икономични технологии ще получат об-
ратно 3 млн. лева или даже повече. Както се 
казва, чиста печалба.

 Всъщност в икономически развитите 
страни наистина става нещо подобно. Но 
не веднага и не в този опростен вид. В тези 
страни е изградена стройна система от уни-
верситети и научни институти (изследова-
телски центрове), които се занимават с про-
веждането на фундаментални изследвания 
и съществува също развита мрежа от дър-
жавни и частни структури, които се занима-
ват с прилагането на научните резултати в 
индустриалните технологии, медицината 
и др. Между тези две групи дейности няма 
пропаст или китайска стена. Точно обратно-
то, те се намират в отлично взаимодействие 
и частично проникват една в друга. 

Фиг. 13. Йонен имплантатор

Фиг. 12. Първият микропроцесор пуснат на 
пазара (Intel 4004)
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 Когато през 1988 г. П. Грюнберг и А. 
Ферт откриват физичния ефект на т. нар. 
„гигантско магнетосъпротивление” (GMR) 
(Нобелова награда за физика за 2007 г.) те 
провеждат едно фундаментално експери-
ментално изследване, след което разработ-
ват неговото теоретично обяснение. Девет 
години по-късно, през 1997 г., в IBM са съз-
дадени първите компютърни твърди диско-
ве с четяща глава, работеща на принципа на  
GMR ефекта. Тези компютърни дискове имат на 
порядъци по-голям капацитет и са с по-малки 
размери от предшествениците си. Направено-
то фундаментално откритие и последвалата го 
технологична разработка проправиха пътя на 
съвременните персонални компютри, включи-
телно и на преносимите.

Взаимодействието между звената занима-
ващи се с фундаментални изследвания и с тяхно-
то приложение е особено добре организирано в 
САЩ. Ето един показателен пример. През 1945 г. 
компанията „Бел-телефон” създава група от ви-
сококвалифицирани (и високоплатени) физици, 
инженери и лаборанти за изследвания в облас-
тта на физиката на твърдото тяло и за разработ-
ването на нови технически средства за радиоло-
кация. Основната задача поставена пред групата 
е формулирана по следния начин: „Проверка на 
квантовата теория на кондензираното състояние 
на материята”! Сътрудниците на тази група от-
криват нови физични явления, станали основа 
за създаването на биполярния и полевия тран-
зистори. Всеки може сам да си отговори какво е 
значението на тези открития за развитието на 
човешката цивилизация. Както е добре известно 
транзисторът е създаден именно в лаборатории-
те на „Бел-телефон”. Това става през 1947 г. Не-
гови откриватели са видните американски фи-
зици Дж. Бардин, У. Братейн и У. Шокли. Това 
е едно от най-великите открития във физиката 
на 20-ти век. То е пряко следствие от бурното 
развитие на физиката на полупроводниците и 
на полупроводниковата технология в годините 
на Втората световна война. За това си откритие 
тримата учени получават през 1956 г. Нобело-
вата награда за физика. През 1972 г. Дж. Бардин 
получава и втора Нобелова награда за физика, 
заедно с Л. Купър и Дж. Дж. Шрифър, този път 
за разработването на теорията на свръхпроводи-
мостта. Това явление, открито през 1911 г. от Г. 
Камерлинг-Онес (Нобелова награда за физика за 
1913 г.) започва да намира все по-важни прило-
жения в техниката, медицината и др.

Големият физик-теоретик и бивш генера-
лен директор на CERN (1961-1966г.) В. Вайскопф 
разделя науките на две големи групи според 
приложимостта на техните резултати. Едната 
група науки той нарича „земни науки”. Прило-
жимостта на техните резултати е или очевидна 
или може да се очаква в едно близко бъдеше. 
Тук Вайскопф включва: част от ядрената физи-
ка, атомната и молекулната физика, физиката 
на кондензираната материя, физиката на плаз-
мата, науките за земята, биологията, медицина-
та, аграрните науки и др. Втората група науки 
Вайскопф нарича „космически науки”. Техните 
резултати нямат непосредствена приложимост. 
Тук се включват: физиката на високите енергии, 
част от ядрената физика, астрономията, астро-
физиката, космологията и др. 

Всъщност подобно делене е доста услов-
но. Очевидно е, че тези две групи науки проник-
ват взаимно една в друга и че границата между 
тях се мени с времето. Така например днес става 
все по-очевидно, че създаването на пълноценна 
теория на ядрената материя е възможно само с 
отчитане на кварковата природа на нуклоните. 
Абстрактният математически апарат, развит за 
нуждите на квантовата теория на полето, наме-
ри важни приложения във физиката на твърдото 
тяло. А какво да кажем за „мечтателя от Калуга” 
К. Циолоковски и за неговите идеи и разработки 
в областта на ракетната техника и космическите 
полети. Как би изглеждала днес човешката ци-
вилизация без космическите комуникационни 
и навигационни системи, без метеорологичните 
спътници, без дистанционното изследване на Зе-
мята от Космоса?

Фиг. 14. К. Е. Циолковски
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Вече стана дума, че голямата част от 
разработените в хода на научните изследва-
ния прибори, нови материали, методи за из-
мервания, технологии и др. намират важни 
приложения в индустрията, медицината, 
селското стопанство, комуникациите, транс-
порта и пр.

И отново ще подчертая, че интелек-
туалното и философското значение на вся-
ко ново знание е неоценимо. Морално за-
дължение на всяка страна е да участва в об-
щочовешкото усилие за добиване на нови 
знания. Никоя страна, колкото и малка да 
е тя, не може да стои настрана от световния 
процес на добиване на знания и развитие на 
технологиите и да чака богатите и развити 
държави да свършат работата, а тя само да 
консумира наготово получените блага. От 
една страна това е дълбоко неморално – все-
ки трябва да дава своя посилен принос за 
прогреса на човечеството. От друга страна 
подобно поведение обрича тази страна на 
постоянна бедност и на ниско качество на 
живот на нейните граждани.

Напоследък все по-силно се чуват гла-
сове, че България като бедна страна, не може 
да развива голям брой научни направления. 
На пръв поглед това твърдение изглежда ре-
зонно. Но няма ли всичко да се изроди в едно 
формално, „чиновническо” определяне на 
няколко приоритетни области, в които да се 

налеят пари, а  останалите научни направ-
ления да се загърбят? Всичко, което е родено 
в канцелариите по един повече или по-мал-
ко бюрократичен начин в крайна сметка се 
оказва ялово. Обратно - всичко идващо от 
живия живот, от многогодишната практика 
и натрупан опит на изследователите е жиз-
нено и води до напредък в науката и техно-
логиите. Никой не знае  по-добре от самите 
учени в какви насоки трябва да се развива 
дадена научна област. Учените са тези, кои-
то най-добре виждат къде минава границата 
между знанието и незнанието във всяка кон-
кретна научна област. Те най-добре знаят  в 
кое направление вложените усилия и сред-
ства ще се окажат с най-голяма вероятност 
ефективни и резултатни.

Когато през 70-те години на миналия 
век в нашата страна започна изграждането 
на ядрена електроцентрала с голяма острота 
възникна нуждата от квалифицирани спе-
циалисти в областта на ядрената физика и 
ядрената енергетика. За щастие още от 1961 
г. в Института за ядрени изследвания и ядре-
на енергетика към БАН (ИЯИЯЕ) работеше 
малък изследователски ядрен реактор, ИРТ-
2000, с топлинна мощност от 2 MW. На база-
та на този реактор през 60-те и 70-те години 
на миналия век се създадоха първите българ-
ски изследователски групи работещи в обла-
стите на неутронната физика, реакторната 
физика, дозиметрията и ядрената химия. 
Този малък реактор стана базата, в която се 
обучаваха първите специалисти, започнали 
работа в Козлодуй. Главният инженер на 
ИРТ-2000 инж. Симеон Русков стана и първи 
директор на АЕЦ „Козлодуй”.  Под негово 
ръководство се осъществи пуска на Първи 
атомен реактор. След като ядрената центра-
ла в Козлодуй започна работа, специалисти-
те от ИЯИЯЕ се включиха активно в нейното 
научно обслужване и в решаването на реди-
ца задачи по оптимизацията на работата на 
реакторите. 

Българската наука е млада и се нами-
ра в процес на развитие и укрепване. Въпре-
ки това в нея тук таме вече има изградени 
научни школи. Очевидно тези школи трябва 
да се подкрепят. Една подобна школа е бъл-

Фиг. 15. Международната космическа станция 

ФИЗИКА



 http://nauka.bg 123

гарската школа по физикохимия. Тя е осно-
вана от акад. И. Странски, създател на моле-
кулнокинетичната теория за формирането 
и растежа на кристалите. И. Странски е бил 
Ректор на Берлинския технически универ-
ситет (Западен Берлин) и Директор на Ин-
ститута „Ф. Хабер” в Западен Берлин. Други 
видни представители на тази школа са акад. 
Р. Каишев и акад. Л. Кръстанов, председател 
на БАН в периода 1962-1968 г. Мнозина биха 
възкликнали: „Пак теории, но този път физико-
химически.”. Да, но на основата на своята теория 
И. Странски разработва метод за предотвратя-
ване на образуването на ледени кристали вър-
ху крилата на самолетите и с това решава един 
важен проблем на авиацията. А изследванията 
му върху електронната емисия от кристални по-
върхности доведоха по-късно до създаването на 
автоемисионния микроскоп (FEM).

Друга българска научна школа, която 
получи международно признание е физико-хи-
мичната школа на акад. А. Шелудко. Акад. Ше-
лудко има важни резултати във физико-химията 
на повърхностите и колоидите. Той разработи 
методи за изследване на тънки течни слоеве и 
създаде теорията на критичните дебелини на 
късане на тънки течни филми.

През 60-те - 80-те години на миналия век 
в България започна изграждането на съвременна 
електронна промишленост. От водещи в облас-
тта срани (Япония, Франция и др.) бяха закупе-
ни технологии за производството на електронни 
и компютърни елементи (диоди, транзистори, 
кварцови резонатори, магнитни и оптически ди-
скове и др.). Беше построен Завода за полупро-
водникова техника в Ботевград, а по-късно и За-
вода за запаметяващи устройства в Стара Загора, 
Завода за електронни преобразувателни елемен-
ти в София и Комбината за микропроцесорна 
техника в Правец. 

Първите български научни групи, рабо-
тещи в областта на физиката на полупровод-
ниците и полупроводниковата електроника, 
се появяват в края на 50-те години на миналия 
век. През 1965 г. към Физическия факултет на 
Софийския университет се създава катедра „Фи-
зика на полупроводниците”. През 1967 г. към 
тогавашното ДСО „Из от” се създава Централен 
институт по елементи (ЦИЕ), който по късно е 
преименуван на Институт по микроелектронни 
елементи (ИМЕ). През 1972 г. към Българската 
академия на науките е създаден Институт по 

физика на твърдото тяло (ИФТТ). 

Основите на българската електроника 
на базата на силиция бяха поставени в ИФТТ и 
ЦИЕ от чл. кор. Й. Касабов. Под негово ръковод-
ство беше разработена българска технология за 
производството на MOS интегрални схеми, коя-
то след това беше внедрена в завода в Ботевград.

Микроелектрониката е една бурно раз-
виваща се област. Дори водещи световни фирми 
трудно задържат завоюваните позиции и пазар-
ни дялове. Необходимо е много тясно сътрудни-
чество между производствените и научно-изсле-
дователските екипи, буквално своеобразна сим-
биоза между тях. Областта изисква и сериозни 
инвестиции.

Всички знаем какъв беше краят на сагата, 
наречена „българска електроника”.

Нашата цивилизация вече е достигнала 
такова ниво на развитие, че е трудно да се по-
стави ударението само върху 4-5 научни направ-
ления, а останалите повече или по-малко да се 
загърбят. Ако например решим да съсредоточим 
усилията си в областта на слънчевата енергетика, 
нима ще „зарежем” такива области като: прогно-
зата на времето и климатичните промени, ре-
гистрирането на земетресенията и опитите да 
се разработят методи за тяхното предсказване, 
аграрните науки, медицинските науки, фарма-
цията и т.н. Нарочно посочвам само области, 
които имат непосредствено отражение върху на-
шия живот. Българските учени имат успехи във 
всички тези области. Ето няколко имена: акад. К. 
Пашев в офталмологията, акад. Д. Ораховац във 
физиологията, акад. Н. Стоянов в ботаниката, 
акад. Хр. Даскалов в растениевъдството, акад. Н. 
Платиканов в животновъдството, акад. Н. Недел-
чев в лозарството, акад. Вл. Христов в геодезия-
та, първият български геолог акад. Г. Златарски, 
родоначалникът на българското почвознание Н. 
Пушкаров и др. Необходимо е хармонично раз-
витие на различните научни направления, още 
повече, че в наши дни много често медоти, раз-
вити за нуждите на една наука, намират прило-
жения и в други науки. Това с особена сила важи 
за математичните методи, тъй като много явле-
ния имат по същество сходна природа. А какво 
да кажем за интердисциплинарните науки като 
биофизиката, екологията` и др.

Когато се обсъжда организацията и фи-
нансирането на научните изследвания в Бълга-
рия често се казва: „Нека не се сравняваме с го-
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лемите европейски страни, да видим как са ор-
ганизирани нещата в страни с размери, подобни 
на нашите.”. Вече писах подробна статия за ор-
ганизацията на научните изследвания в една би-
вша социалистическа страна с размери подобни 
на нашите - Унгария王*. Нека сега съвсем накрат-
ко видим какво е положението с науката в една 
друга страна с размери подобни на българските 
– Австрия.

Австрия има площ от приблизително 84 
хил. km2 и население 7.5 млн. жители. В Австрия 
има академия на науките със 115 академика и две 
отделения – за математика и природни науки и 
за хуманитарни науки. Ще изброя някои науч-
но-изследователски институти към академията: 
Институт за физика на високите енергии, Вие-
на; Институт за физика на средните енергии, 
Виена; Институт по физика на твърдото тяло 
„Е. Шмид”, Леобен; Институт за космически 
изследвания, Грац; Институт за обработка на 
информацията, Виена; Институт за рентгенови 
микроструктурни изследвания, Грац; Институт 
по молекулярна биология, Залцбург; Институт 
за изследване на мозъка, Виена; Институт по фи-
зиология и анатомия на мозъчната кора, Виена; 
Институт по имунна ендокринология, Инсбрук; 
Институт за изследване на левкемията и присаж-
дането на костен мозък; Институт по лимноло-
гия; Институт по поддържането на чистотата на 
въздуха; Институт по социоикономика и др. 

В Австрия има силни университети: във 
Виена, Грац, Залцбург, Инсбрук и Линц. Виен-
ският университет е създаден през 1365 г. Той 
има 15 факултета, над 6 хил. преподаватели и 
над 72 хил. студенти. 

Гордост за австрийската наука са: физи-
ците - Г. Доплер, Л. Болцман, Е. Шрьодингер 
(Нобелова награда за физика за 1933 г.) и В. Хес 
(Нобелова награда за физика за 1936 г.); К. Ло-
ренц в етологията (Нобелова награда за медици-
на за 1973 г.); Ю. Вагнер-Ярег в медицината (Но-
белова награда за медицина за 1927 г.); К. Попер 
и Л. Витгенщайн във философията и др. 

Австрия харчи 2.45% от БВП за научни из-
следвания, което в абсолютно изражение прави 
малко над 6 млдр. евро. В научните изследвания 
са заети малко над 50 хил. души ( пълна заетост, 
FTE). Данните са от Евростат и се отнасят за 2006 
г. 

В епохата на всеобща глобализация нау-
ката е едно международно усилие. Първите го-

леми научни лаборатории се появиха още преди 
Втората световна война. Такива са например Ка-
вендишката лаборатория във Великобритания 
(29 лауреати на Нобелова награда в областите на 
физиката, химията и медицината), Физико-тех-
ническия институт в Санкт-Петербург, тогава 
Ленинград (3 лауреати на Нобелова награда в 
областите на физиката и химията), Национална-
та лаборатория на САЩ в Брукхейвън ( 6 лауре-
ати на Нобелова награда в областите на физика-
та и химията) и Националната лаборатория на 
САЩ „Е. Лаурънс” в Бъркли (11 лауреати на Но-
белова награда и други 55 лауреати на тази най-
престижна награда, които през годините са били 
тясно свързани с лабораторията). По време на 
Втората световна война в САЩ беше реализиран 
първия научен и инженерен проект с невиждани 
дотогава размери и цена – проектът Манхатън за 
създаването на ядрено оръжие. Малко неочаква-
но за някои се оказа, че учените са не само много 
умни и интелигентни хора, но че много от тях 
са и изключителни организатори и талантливи 
инженери, способни да доведат до успешен край 
едно мащабно и сложно начинание. Някои по-
пулярни примери са: Дж. Опенхаймър в САЩ, 
И. Курчатов и С. Корольов в Русия (СССР) и Дж. 
Адамс в CERN. 

След Втората световна война интеграци-
ята в науката придоби международен характер. 
В Европа беше създаден CERN, а в Русия (СССР) 
– Обединения институт за ядрени изследвания в 
Дубна (ОИЯИ), който обедини усилията на тога-
вашните социалистически страни. 

Днес в Обединена Европа са създадени 
редица крупни изследователски обединения: 
вече многократно споменавания CERN, Евро-
пейската агенция за космически изследвания, 
ESA, Южната европейска обсерватория, ESO, 
Европейското съглашение за термоядрен синтез, 
EFDA, Европейският център за синхротронно 
лъчение, ESRF  и др.. България е член на някои 
от тези обединени научни центрове. Това дава 
възможност на талантливи български физици, 
математици и инженери да участват в осъщест-
вяването на едни от най-мащабните научни про-
екти. В момента е много актуален въпросът за 
координацията на националните научноизсле-
дователски програми на страните-членки на ЕС 
с цел да се избегне излишното дублиране и да се 
обезпечи по-ефективно използване на вложени-
те средства. В ход е създаването на единно евро-
пейско научноизследователско пространство и 
изграждането на единна европейска изследова-
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телска инфраструктура.

Като не намериха добри условия за на-
учни изследвания в България и не получиха до-
стойно заплащане на своя труд, позволяващо им 
да създадат дом и семейство, голям брой талант-
ливи млади български учени напуснаха страната 
и потърсиха реализация в чужбина. Повечето от 
тях направиха впечатляващи кариери в реноми-
рани университети и научни институти. Ето три 
примера. Т. Станев е професор в Университета в 
Делауеър, САЩ и работи в областта на физика-
та на космичните лъчи. Той има самостоятелно и 
в съавторство над 300 научни публикации, кои-
то са цитирани над 24 хиляди пъти! Това прави 
средно 169 цитата на една публикация! Пет от 
неговите публикации са цитирани над 500 пъти! 
Д. Съселов е професор по астрономия в Харвард-
ския университет, САЩ. Той има над 300 научни 
публикации и две монографии, цитирани над 
4000 пъти. A професорът по астрономия Златан 
Цвeтанoв, който работи в NASA, има над 250 на-
учни публикации, цитирани над 7500 пъти…

Животът на повечето хора е труден. Това 
с особена сила важи за нашата страна. Повечето 
хора са заети в борба с ежедневните трудности и 
проблеми. Но винаги, дори и в най-трудни вре-
мена, се намират хора, които вдигат глава нагоре 
и отправят поглед към звездите. Винаги, дори и 
в най-трудни времена, ще има хора, които ще си 
задават вечните въпроси:

Как всичко е започнало

и накъде ли стремглаво времето ни носи?
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Глава 12. Струнна теория 
и суперсиметрия

Общо правило е, че научният про-
грес се дължи на сложни взаимодействия 
между теоретични и експериментални 
постижения. Това със сигурност се отнася за 
стандартния модел. Внимателният читател 
вероятно е забелязал, че в предната гл.11, 
при излагането на суперструнната, теория 
няма никакво позоваване на експеримен-
тални резултати. И съвсем основателно: су-
перструнната теория няма никаква връзка 
с експеримента, тъй като тя не прави абсо-
лютно никакви предсказания.

Тук ще разгледаме това странно обсто-
ятелство и ще се опитаме да оценим по-
стигнатия през последните двадесет години 
напредък към целта, супеструнната теория 
да бъде превърната в реална теория, която 
може да обясни нещо за природата. Тъй 
като се предполага, че нискоенергетичната 
граница на суперструнната теория е супер-
симетричната квантова теория на полето 
(КТП), ще започнем със суперсиметрич-

ните разширения на стандартния модел. 
После ще видим кои са проблемите, които 
пречат на суперструнната теория да бъде 
истинска теория и какви са перспективите 
за промяна на това положение. Накрая ще 
бъде направен опит за оценка на успехите 
на суперсиметрията и на суперструнната 
теория в математиката, където, за разлика 
от ситуацията във физиката, има реални 
постижения.

В тази глава има малко повече техни-
чески детайли, които могат да затруднят 
читателя. Но те са важни не само заради 
обсъжданите въпроси, но също така защото 
обикновено се излагат само за специалисти. 
Все пак, надеждата е, че основните идеи ще 
станат ясни на всички читатели.

Суперсиметрия
През последните години бяха орга-

низирани няколко конференции, за да се 
отбележи 30-та годишнина на идеята за 
суперсиметрия и много от съпричастните 
написаха спомените си за нейните ранни 

не е даже Погрешна      Част 2
Неуспехът На струННата теория и търсеНето На едиН-
ство във физиЧеските закоНи       Питър Войт
   
     Кратки встъпителни бележки на преводача

“Научен съм да смятам, че основаните върху вяра
 системи, които не могат да бъдат проверени,

не принадлежат към сферата на науката”.

-Шелдън Глашоу

 (Peter Woit. “NOT EVEN WRONG. The failure of string theory and the search for unity in physical law”. 
Basic books, New York, 2006)     
Подбор и превод (със съкращения): М. Бушев 
Статията е публикувана в  сп. „Светът на Физиката” издавано от Съюз на Физиците в 
България. Може да прочетете целият брой на: http://wop.cointech.net/
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времена. Към този момент има публикува-
ни повече от 37000 научни статии по въпро-
си на суперсиметрията и през последното 
десетилетие те продължиха да се появяват 
със средна скорост над 1500 за година – ско-
рост, която не дава признаци за намаляване. 
Какво сме научили и какви резултати мо-
гат да се посочат от такова безпрецедентно 
количество работи върху една твърде спеку-
лативна идея?

Идеята за суперсиметрията води нача-
лото си от ранните 1970 години и към края 
на същото десетилетие върху нея работи 
все по-нарастващ брой изследователи. По 
данни на Станфордския университет, през 
1979 е имало 322 статии по суперсиметрия и 
446 през 1980. После имаме рязък скок с 1066 
статии през 1982. През 1981 популярността 
на тази тема забележимо нараства, след като 
Уитън изнася цикъл лекции по суперси-
метрия на школата за теоретици в Ерисе, 
Сицилия.

През 1960-те и 1970-те години, едни от 
най-известните лекции в Ерисе са тези на 
харвардския физик Сидни Колман. Писме-
ните версии на неговите блестящи беседи 
върху идеите на SU(3) симетрията, алгебра-
та на токовете, асимптотичната свобода, 
спонтанното нарушаване на симетрията, 
инстантоните и други въпроси, буквално се 
поглъщат от всеки теоретик, в момента на 
появата им. Те са събрани в книгата Аспе-
кти на симетрията, излязла към средата на 
1980-те години [1]. През 1981 Уитън поема 
ролята на Колман с красива серия от раз-
яснителни лекции, включващи едно общо 
съображение, което продължава да се смята 
за една от двете основни причини идеята да 
бъде в центъра на вниманието.

Ще припомня, че от средата на 1970-
те години, една много популярна идея за 
разширяване на стандартния модел, беше 
идеята за великото обединение, включваща 
построяването на Янг – Милсова квантово 
полева теория, основана върху група на 
симетрия, например SU(5) или SO(10), която 
е по-голяма от стандартния модел SU(3)× 
SU(2)×U(1). Аргументът на Уитън беше, че 

всеки опит за разширяване на стандартния 
модел до велика обединена теория (ВОТ), се 
натъква на нещо, което се нарича “проблем 
на йерархията”. Това означава, че в теори-
ята има йерархия на два много различни 
мащаба на енергия (или, което е все едно, 
на разстояние), които е много трудно да 
бъдат отделени. Първият е енергетични-
ят мащаб на спонтанното нарушаване на 
симетрията в електро-слабата теория, което 
е отговорно за масата на W и Z частиците и 
е приблизително 100 GeV. Вторият е енерге-
тичният мащаб на спонтанното нарушава-
не на по-голямата симетрия на ВОТ и за да 
се избегне противоречието с експеримента, 
той трябва да е най-малко 1015 GeV. Уитън 
твърдеше, че ако се въведат елементарни 
полета (например полета на Хигс), които да 
осъществяват това нарушаване на симетри-
ята на вакуумното състояние, тогава няма 
естествен начин да се осигури щото едини-
ят масов мащаб да бъде 1013 пъти по-малък 
от другия. Ако освен това всеки един член 
в пертурбационното разложение не бъде 
внимателно “настроен” с голяма точност, 
нискоенергетичният мащаб няма да остава 
малък, а ще нараства почти до размера на 
енергията на великото обединение.

Той обаче смяташе, че суперсиметри-
ята осигурява начин за справяне с този 
проблем. Оказва се, че макар да няма естест-
вен начин масите на частиците, свързани с 
бозонни полета като полето на Хигс, да се 
задържат малки, фермионите, поради това 
че не са симетрични спрямо огледалното 
отражение, имат хирална симетрия и тя 
по естествен начин задържа тяхната маса 
на нула. В една суперсиметрична теория, 
бозоните и фермионите вървят по двойки с 
еднакви маси, поради което предложение-
то на Уитън беше, че електрослабото поле 
на Хигс е част от суперсиметрична теория 
и негов партньор е фермион, чиято маса 
може по естествен начин да се положи рав-
на на нула. Даже в теория с масовия мащаб 
на голямото обединение, комбинацията на 
суперсиметрия и хирална симетрия може 
по естествен начин да задържа малка масата 
на електрослабата частица на Хигс. В резю-
ме, аргументът на Уитън се състоеше в това, 
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че ако търсим ВОТ от тип SU(5) и искаме 
симетрията на вакуума да се нарушава от 
поле на Хигс, ще се натъкнем на проблем 
(йерархичния) и вероятно суперсиметрията 
би го разрешила.

Тези доводи бяха и са много влиятел-
ни, но не трябва да забравяме, че те съдър-
жат две съществени предположения. Пър-
вото е, че съществува велико обединение 
(при много голям мащаб на енергията) при 
спонтанно нарушаване на симетрията от 
нова съвкупност полета на Хигс. Второто е, 
че механизмът за електрослабо спонтанно 
нарушаване на симетрията е елементарно 
Хигсово поле. Всяко едно от тези предполо-
жения може да е грешно.

Освен йерархичния аргумент на Уит-
ън, съществува и втори аргумент за супер-
симетрията, който през последните двайсет 
години става все по-значителен. Той също е 
основан върху предположението за велико 
обединение. Предполага се, че във ВОТ има 
само едно число, което характеризира сила-
та на взаимодействието, докато в стандарт-
ния модел те са три – по едно за всяка от 
SU(3), SU(2) и U(1) симетриите. Един урок 
от асимптотичната свобода е, че силата на 
взаимодействие зависи от мащаба за раз-
стоянията, при които тя се измерва, така че 
когато разглеждаме велико обединение, ние 
трябва да екстраполираме наблюдаваните 
сили на взаимодействие от енергиите на ус-
корителя, в който те се наблюдават, до енер-
гетичния мащаб на великото обединение. 
През средата на 1970-те години, когато бяха 
направени тези изчисления, беше установе-
но, че трите сили на взаимодействие дости-
гат приблизително една и съща стойност, 
когато енергията бъде екстраполирана до 
близо 1015 GeV, поради което беше прието, 
че това е мащабът на великото обединение. 
Днес имаме много по-точни измервания 
на трите сили на взаимодействие. Кога-
то бъде направено същото изчисление, се 
установява, че трите числа не се събират в 
една точка. Трите екстраполирани енергии, 
при които съвпада една от възможните три 
двойки сили на взаимодействие, са различ-
ни една от друга и се намират в интервала 

1013 – 1016 GeV.

Ако следваме най-популярния начин 
за обобщаване на стандартния модел до 
суперсиметрична квантова теория на поле-
то и направим същите пресмятания, нещата 
значително се подобряват и стигаме до три 
сили на взаимодействие, които стават много 
близки при около 2×1016 GeV. Този резултат 
обаче ще има някакво значение, само ако се 
направи поне едно твърде силно предполо-
жение. А именно, че никаква нова и непо-
зната физика не съществува в огромния ин-
тервал на енергетични мащаби между вече 
изучения (до 100-1000 GeV) и мащаба 2×1016 

GeV. Това предположение е познато под 
името “хипотеза за пустинята”. Тъй като не 
знаем какъв е механизмът, който нарушава 
великата обединена симетрия, друго едно 
неявно предположение е, че равенството на 
трите сили на взаимодействие при дадена 
енергия в действителност е необходима част 
от картината.

Освен тези два аргумента, има и някои 
други видове доводи, относно суперсиме-
тричните квантови полеви теории. Исто-
рически погледнато, един важен мотив е 
бил фактът, че суперсиметрията свързва 
фермиони и бозони и поради това можем 
да се надяваме, че тя ще обедини познати-
те частици от тези два типа. За съжаление 
вече стана напълно ясно, че това изобщо не 
е така и подобен аргумент е изцяло невали-
ден. Като имаме всичките познати частици, 
всеки опит да свържем кои да са две от тях 
с помощта на суперсиметрия, сериозно се 
разминава с експерименталните данни. Ос-
новният източник на проблема е в това, че 
суперсиметрията е пространствено-времева 
симетрия, която не зависи от вътрешните 
SU(3)×SU(2)×U(1) симетрии. Поради това, 
тя трябва да свързва бозони и фермиони, 
които са в едни и същи представяния на 
SU(3)×SU(2)×U(1). Двойки от такъв вид не се 
появяват в стандартния модел. Това несъот-
ветствие между предсказваните от суперси-
метрията схеми на симетрия и наблюдател-
ните данни за тях, остава валидно даже за 
повечето хипотетични модели на великото 
обединение, при които необходимите за 
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великото обединение допълнителни час-
тици не могат да се съотнесат една с друга 
посредством суперсиметрия.

Друг аргумент, който често се при-
вежда в полза на суперсиметрията е, че е 
възможно нискоенергетичната граница на 
една суперструнна теория да бъде супер-
симетрична квантовополева теория. Този 
довод, разбира се, е основан върху предпо-
ложението, че при високи енергии светът 
се управлява от суперсиметрична теория. 
Нека посочим, че един от основните аргу-
менти в полза на суперструнната теория 
е, че тя обяснява суперсиметрията. Това е 
кръгово разсъждение и то най-добре би се 
тълкувало като твърдение за взаимно свър-
зани идеи на суперсиметрията и на стру-
ните, така че или и двете са грешни, или и 
двете са верни. 

Друг възможен аргумент за суперси-
метричната хипотеза е, че тя води до нова 
теория, която много убедително обобщава 
стандартния модел. През последните 25 
години бяха положени много усилия да 
се разберат всички възможни суперсиме-
трични теории от такъв вид. Най-простата 
суперсиметрична теория, която обобщава 
стандартния модел, е известна като “мини-
мален суперсиметричен стандартен модел” 
или МССМ.

Съществуват два фундаментални 
проблема, които затрудняват построяване-
то на просто суперсиметрично обобщение 
на стандартния модел. Първият е, както 
споменахме по-горе, че тъй като няма как 
с помощта на суперсиметрията да се свър-
жат всички познати частици, трябва всяка 
позната частица да се съотнесе с непозната, 
наречена суперпартньор. На всеки кварк съ-
ответства скварк, на всеки лептон – слептон 
и т.н. За бозонното поле на Хигс не може 
просто да се съпостави суперпартньор, но 
трябва да се постулира втора съвкупност от 
Хигсови полета, с втор набор от суперпарт-
ньори. Ако не удвоим броя на Хигс полета-
та, в теорията ще има аномалия и някои от 
кварките не могат да придобият ненулева 
маса.

Вторият фундаментален проблем е, че 
постулираните нови частици не могат да 
имат същите маси като познатите частици, 
тъй като тогава те биха били вече наблюда-
вани. За да сме в съгласие с експеримента, 
трябва да приемем, че всички нови частици 
са толкова тежки, че не могат да се създадат 
и наблюдават в съвременните ускорители. 
Това означава, че суперсиметрията трябва 
да е спонтанно нарушена симетрия, защото 
ако тя е симетрията на вакуумното състоя-
ние, тогава бихме могли да покажем, че 
всяка частица има същата маса като нейния 
суперпартньор.

Необходимостта от спонтанно нару-
шаване на суперсиметрията е бедствие за 
целия проект на суперсиметрична квантова 
полева теория. Суперсиметричните разши-
рения на стандартния модел са достатъчно 
добре изучени, за да е ясно, че те самите не 
могат да нарушат собствената си суперси-
метрия, а при опит да се наруши, подобно 
на Хигсовия механизъм, се получават не-
коректни маси на частиците. Могат да се 
предложат начини за спонтанно нарушава-
не на суперсиметрията, но те всички включ-
ват предположения за голям брой нови 
частици и нови сили извън новите, които 
идват от самата суперсиметрия. 

Цялата тази барокова и не много на-
деждна постройка напълно срива способ-
ността на теорията да предсказва каквото и 
да е. Тъй като не се разбира нарушаването 
на суперсиметрията, за да дефинираме 
МССМ, трябва за всяка позната частица да 
включим не само ненаблюдаван суперпарт-
ньор, но и всички възможни ефекти, които 
могат да възникнат при всяко нарушаване 
на суперсиметрия. Крайният резултат е, че 
МССМ съдържа най-малко 105 допълнител-
ни ненаблюдавани параметри, които не са 
били в стандартния модел. Вместо да помог-
не да разберем някои от 18те експеримен-
тално известни, но теоретично необяснени 
числа на стандартния модел, суперсиметри-
ята добавя нови 105. МССМ практически не 
може да прави никакви предсказания. По 
принцип допълнителните 105 числа мо-
гат да приемат произволни стойности и в 
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частност няма начин да се предскаже какви 
трябва да бъдат масите на ненаблюдаваните 
суперпартньори. 

Докато проблемите с нарушената 
симетрия са най-тежки, МССМ има и още 
някои нежелани свойства. За да не влизат 
суперпартньорите във взаимодействия с по-
знатите частици по начин, който противо-
речи на експеримента, теорията трябва така 
да е построена, че да не съдържа симетрия 
на R-четност. Това е симетрия на огледално 
отражение, при което познатите частици се 
запазват при отражението, докато техните 
суперпартньори не се запазват. Но даже 
след съответни ограничения на теорията, 
все още остава опасността от противоречие 
с експеримента. Проблемът е в това, че стан-
дартният модел е достатъчно прост, за да 
не могат в него да стават няколко класа от 
явления. А в МССМ тези явления са разре-
шени и могат да стават с голяма честота, ако 
не бъдат подбрани някои много специални 
стойности на повечето от 105-те параметра. 
А такъв подбор с нищо не е оправдан.

Друг потенциален проблем на МССМ 
е наречен “m проблем” – по името на кое-
фициента на члена в МССМ, който опре-
деля масата на суперсиметричната частица 
на Хигс. Проблемът е в опасността отново 
да възникне йерархичният проблем, който 
суперсиметрията би трябвало да е решила. 
Механизмът, използван за разрешаването 
на първия йерархичен проблем, тук не е 
приложим. Принудени сме да приемем, 
че по някаква неизвестна причина онова, 
което става в мащабите на великото обеди-
нение, не анулира m.

Още проблеми възникват, когато се 
опитаме сериозно да вградим МССМ в една 
велика обединена теория (ВОТ). Най-прос-
тата SU(5) несуперсиметрична велика тео-
рия беше отхвърлена от експериментите, 
при които се търсеше разпад на протони, но 
не беше наблюдаван. Възможно е да се по-
строят версии на SU(5) и на други ВОТ, кои-
то са суперсиметрични  и чиято нискоенер-
гетична граница е МССМ; всъщност, цялата 
мотивация за МССМ е именно да позволи 

това. Преминаването към суперсиметрична 
ВОТ, в известна степен увеличава мащабите 
на великото обединение, с което протон-
ният разпад в несуперсиметричната версия 
става значително по-рядък. Това спасява 
суперсиметричната теория от споменатия 
конкретен проблем с експеримента, но сега 
могат да възникнат други процеси, водещи 
отново към този проблем. Особено опасен 
за теорията е т.нар. проблем на дублет-три-
плетното разцепване. Суперсиметричната 
ВОТ трябва да съдържа не само обикнове-
ните Хигсови дублети, които са в двумер-
ното представяне на стандартния модел 
SU(2), но също и Хигсови триплети, които 
са в тримерното представяне на стандарт-
ния модел SU(3). Това значи, че те са в три 
цвята – точно като кварки. Масата на Хигсо-
вия дублет трябва да е малка и свързаните 
с това проблеми бяха обсъдени по-горе. От 
друга страна, масата на Хигсовите триплети 
трябва да е много голяма, тъй като иначе те 
ще водят до разпад на протони. Тази голя-
ма разлика в масите съставя дублет-три-
плетния проблем. Ако той не бъде решен, 
теорията се проваля, тъй като предсказва 
разпад на протоните с наблюдаема скорост 
(време на разпад).

В резюме, суперсиметрията има точ-
но две свойства, които могат да помогнат 
за построяването на ВОТ. Първото е, че тя 
позволява по естествен път да се запазят раз-
делени  масовият мащаб на електрослабото 
нарушение на симетрията и този на вели-
кото обединение, без да се настройват пара-
метрите на теорията. Второто е, че стойно-
стите на силите на стандартния модел при 
екстраполация в суперсиметрична теория 
се оказват еднакви при около 2×1016 GeV. Ва-
жно е обаче, дали тези две свойства сумарно 
водят до експериментално предсказание. 
Суперсиметрията предсказва съществува-
нето на ненаблюдаван суперпартньор на 
всяка позната частица. Първата положи-
телна черта на теорията е решението на 
йерархичния проблем, което предсказва, че 
масите на суперпартньорите не могат да се 
отличават много от мащаба – около 200 GeV 
– на електрослабото нарушение на симе-
трията. За всеки от суперпартньорите, екс-
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периментите изключват по-големия масов 
интервал под този мащаб, но не е изключе-
но да се наблюдават по-големи маси (но не 
дотолкова големи, че да се провали реше-
нието на йерархичния проблем). Втората 
положителна черта на суперсиметрията е, 
че прави точно едно предсказание: ако си-
лите на трите вида взаимодействия се съби-
рат точно в една точка, то от данните за две 
от тях ще се предсказва силата на третото. 

Цената на тези предсказания обаче е 
много висока. В замяна на не много точно-
то предсказание за стойността на един от 
неговите 18 параметра, стандартният модел 
трябва да бъде изместен от един значително 
по-сложен суперсиметричен модел с мини-
мум 105 нови необяснени параметъра. При 
това, последният не обяснява много от зако-
номерностите в поведението на частиците, 
които се обясняват в стандартния модел.

Има още една мотивация за обсъжда-
не на суперсиметричните полеви теории. 
Ще припомним, че съществуват теории на 
супергравитацията, които са суперсиме-
трични и заедно с това включват гравита-
ционни сили. Тези теории имат проблеми с 
ренормализацията, но може да се окаже, че 
проблемите са преодолими. Ако разширим 
МССМ не само до суперсиметрична ВОТ, 
но и до теория, която включва суперграви-
тация, тогава по принцип ще имаме теория 
на всички познати взаимодействия – мечта-
та на всеки физик. За съжаление, тази идея 
води до впечатляващо несъгласие с експери-
мента.

Проблемът отново се дължи на нужда-
та от спонтанно нарушение на симетрията. 
Оказва се, че величината, която определя 
дали суперсиметрията е симетрия на ва-
куумното състояние, е точно енергията на 
вакуума. Ако вакуумното състояние не е 
инвариантно срямо суперсиметрията, то ще 
има ненулева енергия. Да припомним, че 
тъй като не се наблюдават еднакви по маса 
двойки частици и техните суперпартньори, 
суперсиметрията трябва да бъде спонтан-
но нарушена. Това означава, че вакуумно-
то състояние трябва да е неинвариантно 

спрямо суперсиметрията и да има ненулева 
енергия. Мащабът на тази енергия трябва 
да е приблизително равен на мащаба, при 
който суперсиметрията е спонтанно нару-
шена, т.е. поне няколкостотин GeV. В супер-
симетричните ВОТ, вакуумната енергия ще 
бъде много по-голяма, защото принос към 
нея има и енергетичният мащаб от велико-
то обединение.

Стандартният начин за измерване на 
енергията е, тя да се съотнесе спрямо ваку-
ума и, докато не се отчита гравитацията, 
енергията на вакуума не може да се измери, 
а просто се пренебрегва. В Айнщайновата 
теория на гравитацията нещата са много 
различни. Енергията на вакуума директ-
но влияе върху кривината на простран-
ство-времето и се появява в уравненията 
на Айнщайн като член, който той нарече 
космологична константа. Първоначално той 
внася този член, защото без него уравнени-
ята предсказват разширяваща се вселена. 
Но след като астрономичните наблюдения 
показаха, че вселената наистина се разши-
рява, този член би могъл да се пренебрегне. 
В продължение на години астрономите се 
опитваха да измерват все по-точно скорост-
та на разширяване на вселената, за да изя-
снят дали данните говорят за точно анули-
ране на космологичната константа. През 
последните години наблюденията върху 
свръхновите в много отдалечени галактики 
показаха за пръв път, че космологичната 
константа вероятно не е нула.

Стойността на космологичната кон-
станта може да се разглежда като плътност 
на енергията на вакуума или, еквивалентно, 
като енергия в единица обем на простран-
ство-времето. Измервайки енергията в eV, 
а разстоянията в (eV)-1, космологичната 
константа е в единици еV4 и астрономите 
смятат, че стойността й е от порядък 10-12 

еV4. В една суперсиметрична теория, спон-
танното нарушаване на симетрията трябва 
да става при енергии от порядък минимум 
100 GeV = 1011 eV, откъдето за плътността 
на вакуумната енергия  получаваме (100 
GeV)4 = 1044 eV4. Така че хипотезата за су-
персиметрията води до предсказание за 
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плътността на енергията, т.е. до разлика 
с множител 1044/10-12 = 1056. Това е почти 
сигурно най-лошото предсказание, напра-
вено от физическа теория, която е била 
взимана насериозно. А суперсиметричните 
велики обединени теории влошават нещата 
още повече, тъй като в тях се очакват при-
носи във вакуумната енергия от порядък 
(2х1016GeV)4 = 1.6х10101 eV4, т.е. разлика с 
множител 10113.

Проблемът с космологичната констан-
та не е лек и е добре познат на всеки, който 
се занимава със суперсиметрия. Правени са 
много опити да се заобиколи този проблем, 
но без особен успех. В последно време най-
популярен е опитът да се обясни стойността 
на космологичната константа посредством 
антропни аргументи. Ако е значително по-
голяма, вселената би се разширявала прека-
лено бързо и не биха се образували галак-
тики. Това фактически нищо не обяснява, 
но все пак е много популярен аргумент. 
Идеята за суперсиметрия съдържа фун-
даментално несъответствие между наблю-
дателните данни за масите на частиците, 
които изискват спонтанното нарушение на 
суперсиметрията да е голямо, и данните за 
гравитацията, които изискват то да е малко 
или дори нулево.

Теория на суперструните

Щом като физиците продължават да 
взимат насериозно идеята за суперсиме-
трично разширение на стандартния модел, 
те трябва да имат причини да вярват, че е 
възможно да се преодолеят тежките пробле-
ми, обсъдени в предния раздел. Най-попу-
лярна е надеждата, че нещата ще се оправят 
с помощта на суперструнната теория. Тази 
надежда подхрани безпрецедентно количе-
ство изследвания от огромен брой най-изя-
вени физици теоретици в продължение на 
повече от двадесет години, но при все това 
цялата програма си остава само надежда. 
Няма нито едно експериментално предска-
зание, нито перспективи в близко бъдеще 
положението да се промени.

Липсата на теоретични предсказания 
кара много физици да се съмняват в тази 
идея. Един изтъкнат теоретик, който смята-
ше така до самата си смърт през 1988, беше 
Ричард Файнман, чието мнение е изразено 
в интервю, взето през 1987:

Сега знам, че други стари хора са има-
ли глупостта да кажат такива неща и затова 
би било глупаво и аз да казвам, че това е 
безсмислица. Но аз ще бъда много глупав, 
защото съм твърдо убеден, че това е биз-
смислица! Не мога другояче, макар да знам 
колко опасна е такава позиция. Вероятно ще 
забавлявам бъдещите историци на науката, 
ако кажа, че цялата тази суперструнна рабо-
та е налудничава и в грешна посока.

Какво в нея не Ви харесва?

Не ми харесва, че те не изчисляват 
нищо. Не ми харесва, че не проверяват свои-
те идеи. Не ми харесва, че за всяко нещо, 
което не се съгласува с експеримента, те 
съчиняват обяснение, с което ни казват: “Да, 
но би могло да е вярно.” Например, теори-
ята изисква десет измерения. Добре, може 
би има начин шест от тях да се свият. Да, 
математически е възможно, но защо да не са 
седем? Когато написваш уравненията, те би 
трябвало да определят колко измерения ще 
се свият, а не желанието ти да се съгласува с 
експеримента. С други думи, в суперструн-
ната теория няма абсолютно никаква при-
чина свиващите се измерения да не бъдат 
осем или десет и в резултат да останем само 
с две измерения, което ще бъде в пълно про-
тиворечие с експеримента. Така че несъот-
ветствието с експеримента не ни дава нищо, 
то не е продуктивно и непрекъснато трябва 
да му се намират оправдания. То не изглеж-
да вярно.”

Чувал съм и по-кратък отзив по този 
въпрос, приписван на Файнман, а именно: 
“Струнните теоретици не предлагат пред-
сказания, а оправдания”.
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Друг Нобелов лауреат, който на същи-
те основания атакува суперструнната тео-
рия, е Шелдън Глашоу. Той пише:

Но суперструнните физици все още 
не са показали, че тяхната теория действи-
телно работи. Те не могат да покажат, че 
стандартната теория е логическо следствие 
от струнната теория. Те не могат даже да са 
сигурни, че техният формализъм включва 
описанието на неща като протоните и елек-
троните. И досега те не са предложили даже 
едно най-малко експериментално предска-
зание. Най-лошото е, че суперструнната 
теория не представлява логическо следствие 
от някаква убедителна съвкупност от хипо-
тези за природата. Защо, ще запитате вие, 
струнните теоретици настояват, че прос-
транството е деветмерно? Просто защото 
струнната теория няма смисъл в никое дру-
го пространство. . .

  

Основната причина суперструнната 
теория да не прави никакво предсказание, 
е в това, че тя в действителност не е теория, 
а по-скоро съвкупност от съображения за 
надежда, че съществува теория. На първата 
си лекция върху суперструнната теория, във 
Филаделфия през 1983, Уитън отбелязва: “В 
този момент истинското недоволство, свър-
зано със струнната теория, е поради това, 
че тя все още не е теория”. Това положение 
остава валидно и до ден-днешен. Последно-
то име на надеждите, че може да съществува 
теория, е М-теорията, но по думите на един 
специалист по този въпрос: “М-теорията е 
грешно название. Това не е теория, а по-ско-
ро колекция от факти и аргументи, които 
намекват за съществуването на теория”.

А още един Нобелов лауреат, Герард 
‘т Хуфт, макар да не е така остър като Фай-
нман и Глашоу, обяснява по следния начин 
положението със суперструнната теория:

В действителност не бих могъл да 

кажа, че струнната теория е “теория” – по-
скоро бих я нарекъл “модел”, а даже  просто 
очакване. В края на краищата една теория 
трябва да идва заедно с инструкциите как 
да работим с нея, за да идентифицираме 
нещата, които искаме да опишем,  в нашия 
случай това са елементарните частици. 
Освен това би трябвало да можем, поне по 
принцип, да сме в състояние да формули-
раме правилата за пресмятане свойствата на 
тези частици и как да правим нови предска-
зания за тях. Представете си, че ви предла-
гам стол, като заедно с това ви обяснявам, че 
краката още липсват, и че седалката и обле-
галката вероятно скоро ще бъдат докарани; 
каквото и да ви предложа, бих ли могъл да 
нарека това нещо стол?

Защо суперструнната теория, която се 
разработва още от началото на 1970-те годи-
ни, в действителност не е теория? За да раз-
берем проблема, да припомним как кван-
товата електродинамика реши проблемите 
с разходимостите посредством ренорми-
ровките. За коя да е квантовополева теория 
може да се построи пертурбационно разло-
жение и (при положение, че теорията може 
да се ренормира) за всичко, което искаме 
да изчислим, това разложение ще ни даде 
безкрайна последователност от членове. 
Всеки от тези членове има графично пред-
ставяне, наречено Файнманова диаграма, 
като тези диаграми стават все по-сложни, 
когато в пертурбационното разложение се 
върви към членове от все по-висок порядък. 
Там има някакъв параметър или “константа 
на взаимодействието”, която е свързана със 
силата на взаимодействието и всеки път, 
когато преминаваме към следващия поря-
дък в разложението, членовете получават 
допълнителен множител с константата на 
взаимодействието. За да има някаква полза 
от разложението, трябва членовете да нама-
ляват достатъчно бързо с повишаването на 
порядъка в разложението. Когато това става, 
можем да пресметнем няколко члена, а тези 
от по-висок порядък да пренебрегнем, тъй 
като са малки. Дали ще става така, зависи от 
стойността на константата на взаимодейст-
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вието. Ако тя е голяма, всеки член от по-
висок порядък ще става по-голям и всичко 
това става безполезно. Ако е достатъчно 
малка, членовете от по-висок порядък ще 
стават все по-малки. 

Най-добре би било, ако разложението 
е сходящо. В такъв случай, с прибавянето на 
членове от все по-висок порядък, ще се при-
ближаваме все повече към крайното число, 
представляващо отговора на задачата. За съ-
жаление, това не става при ренормираните 
пертурбационни разложения на нетривиал-
ните квантовополеви теории в четиримерно 
пространство-време. Вместо това, разложе-
нието в най-добрия случай представлява 
“асимптотично разложение”, което озна-
чава, че са верни две неща. Първо, лошата 
новина: ако се опитаме да съберем всички 
членове, ще получим не правилния отговор, 
а безкрайност. Все пак добрата новина е, че 
ако съберем само първите няколко члена, 
ще получим нещо твърде близко до правил-
ния отговор, а освен това ще се приближава-
ме все повече до правилния отговор, за все 
по-намаляващи стойности на константата 
на взаимодействието. Именно така става в 
КЕД, където пресмятането на ниските поря-
дъци на Файнмановите диаграми дава фан-
тастично близки до експеримента резулта-
ти, но където имаме причина да вярваме, че 
ако някога сме в състояние да пресметнем 
членовете от порядъци няколкостотин и по-
вече, ще установим, че колкото по-високи са 
порядъците, толкова резултатите стават по-
лоши. Тъй като квантовополевата теория на 
Янг – Милс е асимптотично свободна, пред-
полага се, че пертурбационното разложение 
е асимптотично разложение, което е полез-
но на малки разстояния, тъй като става все 
по-добро на малки разстояния. На големи 
разстояния то става безполезно, тъй като 
ефективната константа на взаимодействи-
ето става голяма и именно поради това за 
пълното разбиране на КХД е необходима 
различна изчислителна техника. Докато 
методът на пертурбационното разложение 
се проваля, квантовополевата теория на Янг 
– Милс е много добре дефинирана теория, 
тъй като може да бъде строго формулирана 
с помощта на решетъчните методи, обсъде-

ни по-горе.

Що се отнася до суперструнната те-
ория, то тя предлага за всеки физически 
процес метод за приписване числа на въз-
можните двумерни световни ивици, поми-
тани от движещите се струни. Тези световни 
ивици могат да бъдат топологично орга-
низирани, като се брои колко дупки има 
всяка от тях. Така че на нула дупки супер-
струнната теория приписва едно число, на 
една дупка – друго число, трето число за две 
дупки и т.н. Основното предположение на 
суперструнната теория е, че тази безкрайна 
поредица от числа представлява своеобраз-
но пертурбационно разложение в някаква 
непозната, но добре дефинирана теория. 
Тази предполагаема теория първоначално 
беше наричана непертурбативна супер-
струнна теория, но сега се смята, че именно 
тя представлява т.нар. М-теория. Но никой 
не знае какво означава това.

Би могло да се очаква, че разложение-
то по брой на дупките е сходящо и затова е 
достатъчно добро за пресмятането на всич-
ко, което търсим, с произволна точност или 
поне във вид на добър асимптотичен ред. 
Но има сериозни съображения, че разло-
жението не е сходящо и че колкото повече 
члена бъдат изчислени, толкова повече ре-
зултатът ще се стреми към безкрайност. 

Има и друго свойство на дупчестото 
разложение, от което суперструнните тео-
ретици биха искали М-теорията да се осво-
боди, а именно т.нар. вакуумно израждане. 
Да си спомним, че суперструнната теория 
има смисъл само в десет измерения. В дуп-
честото разложение има безкраен списък 
от възможни десетмерни пространства, в 
които би могла да се движи суперструната. 
Теорията на суперструните зависи от своя 
фон, т.е. тя може да се дефинира, ако избе-
рем десетмерно пространство като фон, в 
който се движи суперструната. Съществуват 
безкраен брой непротиворечиви избори 
на такова пространство, като само някои от 
тях притежават четири големи простран-
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ствено-времеви измерения и шест малки 
измерения, свити в пространство на Калаби 
– Йо. Възможно е да съществуват безкраен 
брой такива пространства на Калаби – Йо, 
но всяко едно от тях ще се характеризира с 
голям брой параметри, определящи разме-
ра и формата му. Проблемът за вакуумното 
израждане се състои в това, че простран-
ство на Калаби - Йо с произволни размер и 
форма е еднакво добро за суперструнното 
дупчесто разложение. Суперструнните те-
оретици биха желали М-теорията да е спо-
собна да подбира пространство на Калаби 
- Йо с конкретни размер и форма, но засега 
няма никакви данни за съществуването на 
такава теория.

Когато суперструнните теоретици се 
опитват да обяснят защо суперструнната 
теория не прави никакви предсказания, 
те често се опират на две немного честни 
твърдения. Първото е, че “математиката на 
теорията е твърде трудна”. Обаче, както ви-
дяхме, проблемът не е в това. Проблемът е, 
че никой не знае какви уравнения да реша-
ва. Вярно е, че пресмятането от по-висок ред 
в дупчестото разложение на суперструнната 
теория е трудно, но една от причините мал-
цина да се опитват да го правят е, че знаят 
достатъчно за възможния отговор и за това, 
че в него няма да има суперсиметрично 
нарушение и проблемът на вакуумното из-
раждане няма да изчезне, така че няма да са 
възможни никакви предсказания. Често се 
споменава и второ обяснение, съгласно кое-
то енергетичният мащаб на суперструнната 
теория е много голям, така че характерни-
те суперструнни явления никога няма да 
бъдат наблюдавани и трудно ще се напра-
ви екстраполация до ниски енергии. Това 
може да е така, но фактът е, че щом няма 
реална теория, какъвто и да е ускорителят, 
каквито и високи енергии да се постигат с 
него, суперструнната теория не би могла да 
предскаже какво би се наблюдавало в него. 

Друг стандартен аргумент в подкрепа 
на суперструнната теория е, че тя може да 
предсказва неща като размерността на прос-
транство-времето (10) и групата на великото 
обединение (напр. Е8×Е8), като приема, че 

има взаимно анулиране на аномалиите. 
Работата е обаче, че тези предсказания са 
грешни и за да бъдат правилни, трябва да се 
направи произволен избор на пространство 
на Калаби – Йо, а това срива предсказател-
ната сила на теорията. 

Суперструнните теоретици често 
говорят, че теорията ще доведе до суперси-
метрична ВОТ. По-рано обсъждахме такива 
теории и видяхме, че те страдат от много 
сериозни проблеми и не правят никакви 
предсказания, така че това не е много убе-
дителен аргумент.

Често в подкрепа на призива да бъдат 
продължавани изследванията по супер-
струнна теория се привеждат различни 
извъннаучни аргументи. Най-обичайният 
е, че “това е единственото развлечение в 
града”. Последствията от този аргумент 
ще бъдат обсъдени подробно в следваща 
глава. В тесен кръг много физици призна-
ват, че силната поддръжка на Уитън за 
суперструнната теория много често е добро 
основание за работа в тази област. Пости-
женията и геният на Уитън са неоспорими 
и аз смятам, че това е най-добрият аргу-
мент в полза на суперструнната теория, но 
не трябва да забравяме историята на един 
гений от по-ранни години, който е заемал 
същото положение като Уитън в Института 
за авангардни изследвания.

След блестящия си успех с общата 
теория на относителността през 1915, Айн-
щайн посвещава останалата част от своята 
кариера на безплодни опити да обедини 
електромагнетизма и гравитацията, като 
използва същия вид геометричен подход, 
който се оказва много успешен в случая 
на общата относителност. Сега разбираме, 
че тази изследователска програма е била в 
грешна посока, тъй като Айнщайн е прене-
брегвал уроците на квантовата механика. За 
да обясним изчерпателно електромагнети-
зма,  трябва да използваме по един или друг 
начин квантовата теория на полето и кван-
товата електродинамика, а Айнщайн упо-
рито не иска да прави това и продължава да 
вярва, че с класическата теория на полето 
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би могло да се постигне всичко. Айнщайн 
пренебрегва квантовата механика въпреки 
големите й успехи, като се надява, че някога 
тя ще бъде принудена да се оттегли. Ако 
Уитън беше на мястото на Айнщайн, той 
едва ли би направил тази грешка, тъй като 
той винаги се е придържал към приетите от 
теоретичната общност основни насоки на 
изследване. От друга страна този пример 
отново показва, че геният не е предпазен от 
грешката да посвети десетилетия от живота 
си на идея, която няма шанс  за успех.

Най-често изтъкваният аргумент в 
подкрепа на суперструнната теория е един 
или друг вариант на “това е единствената 
позната непротиворечива квантова теория 
на гравитацията”. Така формулирано, това 
твърдение е тежка заблуда, макар да пред-
ставлява опит да се позове на нещо, което 
има по-солидна обосновка. Както се уверих-
ме, суперструнната теория в действителност 
не е теория, а просто съвкупност от пра-
вила за създаване на нещо, което се очаква 
да бъде пертурбационно разложение на 
някаква теория. В определен смисъл, това 
разложение представлява значително подо-
брение на пертурбационното разложение, 
което се получава при опит да се подходи 
към общата относителност по стандартни-
те методи на квантовата теория на полето. 
Както беше споменато по-рано, прилагане-
то на стандартни методи за получаване на 
пертурбационни разложения към случая 
на квантова гравитация, води до пертурба-
ционно разложение, което не може да бъде 
ренормирано. Ако изчислим членовете от 
по-висок порядък в това разложение, за все-
ки нов член ще получаваме безкрайности, с 
които не знаем как да се оправяме.

Това положение се поправя в супер-
струнната теория и именно за това подобре-
ние става дума, когато се говори за “един-
ствената непротиворечива квантова теория 
на гравитацията”. Пресмятането на члено-
вете от по-висок порядък в суперструнната 
теория е доста трудно, но има определени 
причини да се вярва, че проблемите, кои-
то правят членовете от по-висок порядък 
безкрайни в квантовата теория на полето, 

могат да не присъстват в суперструнната 
теория. Накратко казано, безкрайностите в 
квантовата теория на полето идват от пове-
дението на теорията на малки разстояния 
и се дължат на факта, че взаимодействи-
ята между две полета стават точно в една 
и съща точка на пространство-времето. 
Струнната теория не работи по този начин, 
така че за нея не стои този проблем с без-
крайностите. Но съществуват други източ-
ници на безкрайност, за които трябва да се 
безпокоим. Например какво се случва, кога-
то струната стане безкрайно малка? Неот-
давна мои колеги в Колумбийския универ-
ситет успяха да разгадаят точната структура 
на члена в суперструнното дупчесто раз-
ложение, съответстващ на две дупки, и да 
покажат, че той не съдържа разходимости. 
Това се постига с внушително сложно из-
числение, а да не говорим за членовете от 
по-висок порядък. Положението сега е тако-
ва, че членовете за 0, 1 и 2 дупки са доказано 
крайни, като надеждата е, че така ще бъде и 
за членовете от по-висок порядък.

Предположението, че суперструнна-
та теория дава крайни числа за всеки член 
в разложението, кара някои физици да 
твърдят, че тя е непротиворечива теория 
на гравитацията, но така се пренебрегва 
фактът, че това не е сходящо разложение. 
Дори всички членове в разложението да са 
крайни, опитът да ги сумираме почти със 
сигурност ще даде като резултат безкрай-
ност. В действителност, суперструнната 
теория пак би имала проблем, даже ако 
разложението се окаже сходящо. В този слу-
чай суперструнните теоретици биха имали 
не просто идеално съгласувана теория, но 
безкраен брой такива теории и всички те 
със свойства, категорично различаващи се 
от експеримента (точна суперсиметрия, из-
родени вакуумни състояния и асоциирани 
безмасови частици).

Другият проблемен аспект на изказ-
ването “единствената непротиворечива 
теория” е твърдението “единствена”. Съ-
ществуват различни други предложения 
за начини да се съгласуват квантовата ме-
ханика и общата относителност, но нито 
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едно от тях не е било така изчерпателно 
изследвано, както е в суперструнната тео-
рия. Друго едно предложение, привлекло 
съизмерима група изследователи, има раз-
лични названия, едно от които е “примкова 
квантова гравитация”. В нея основната идея 
е да се използват стандартните методи на 
квантовата теория, но да се подберат други 
основни променливи. Математиците знаят 
добре, че вместо да изучават геометрията на 
пространството с помощта на кривина във 
всяка една точка, могат да изследват холо-
номията около затворени контури. Идеята 
е, че в едно закривено пространство за всяка 
обиколка по затворен контур (примка) мо-
жем да си мислим като за паралелно пре-
насяне на вектори така, че новите вектори 
да остават успоредни на предишните при 
движение по контура. Когато се върнем в 
изходната точка и сравним вектора, който 
е бил пренасян, с този, който е останал на 
място, ще имаме някаква връзка на рота-
ционна трансформация. Последната се 
нарича холономия на примката. Тя може да 
се пресметне за коя да е примка, така че хо-
лономията на едно закривено пространство 
е характеристика на ротациите за всички 
примки в пространството.

Работещите върху примковата кванто-
ва гравитация физици през последните го-
дини постигнаха значителен напредък към 
съгласувана теория на квантовата гравита-
ция, макар че още предстои да се изясни 
дали тази теория ще може да възпроизведе 
общата относителност в нискоенергетич-
ната граница. Тази насока на изследване е 
в рязък контраст с претенциите на супер-
струнните теоретици, че развиват един-
ствената квантова теория на гравитацията. 
Популярно изложение на примковата кван-
това гравитация, както и подробна инфор-
мация за квантовата гравитация, може да се 
намери в неотдавна излязлата книга на Лий 
Смолин “Три пътя към квантовата гравита-
ция” [2];. Може би единствената причина, 
програмата на примковата квантова грави-
тация да не е привлякла толкова внимание, 
колкото суперструнната теория, се корени 
във факта, че тя по самата си същност има 
значително по-малки амбиции. Тя е чисто и 

просто опит да се построи квантова теория 
на гравитацията и не засяга въпроса за това 
как да обедини гравитацията със стандарт-
ния модел. В частност, тя не претендира 
да разполага с потенциално обяснение на 
осемнадесетте параметра на стандартния 
модел.

Суперструнните теоретици имат и 
друга причина да вярват, че суперструнна-
та теория може да създаде непротиворечива 
квантова теория на гравитацията – причи-
на, която е свързана с изчисленията около 
черните дупки. Стивън Хокинг пръв показа, 
че при съчетаването на квантовата теория 
на полето с общата относителност, трябва 
да стигнем до извода, че черните дупки 
не са истински черни, а в действителност 
изпускат лъчение. Последното е такова, 
като че ли черните дупки се подчиняват 
на законите на термодинамиката и темпе-
ратурата им е пропорционална на тяхната 
повърхност. Без истинска квантова теория 
на гравитацията, никога не би било възмож-
но да се изясни природата на излъчването 
на Хокинг в една напълно непротиворечива 
теория. За определени специални простран-
ствено-времеви фонове, които могат да се 
разглеждат като гранични случаи на черни 
дупки, суперструнните теоретици успяха 
да покажат, че излъчването на Хокинг съот-
ветства на предсказаното от него. Макар че 
тези пресмятания не могат да се осъществят 
за реални черни дупки в четиримерно прос-
транство-време, те са аргумент за съществу-
ването на непротиворечива квантова теория 
на гравитацията, представляваща част от 
суперструнната теория.

Една възможност, която се съгласува с 
всичко известно за суперструнната теория и 
за примковата квантова гравитация е това, 
че точно както има много непротиворечиви 
квантово-полеви теории, които не включват 
гравитацията, така също има много непро-
тиворечиви квантови теории – някои поле-
ви теории, а някои не, които действително 
включват гравитационни сили. Ако програ-
мата на примковата квантова гравитация 
е успешна, тя би трябвало да конструира 
такава квантова теория на гравитационното 
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поле, към която за другите полета би могла 
да се прибави коя да е непротиворечива 
квантова теория на полето. Ако съществу-
ва непротиворечива М-теория, тя твърде 
вероятно ще зависи от избора на фоновото 
пространство-време и ще има смисъл за 
безкраен брой такива избори. Нито примко-
вата квантова гравитация, нито М-теорията 
дава каквото и да е свидетелство за същест-
вуването на еднозначна обединена теория 
на гравитацията и на другите взаимодейст-
ия. Даже ако тези теории успеят да постиг-
нат целта си да намерят непротиворечива 
квантова теория на гравитацията, щом като 
не са в състояние да кажат нищо относно 
стандартния модел, те ще бъдат твърде 
неудовлетворителни, тъй като съществува 
сериозният въпрос дали те някога ще бъдат 
експериментално проверени. Различими 
квантовогравитационни ефекти се появяват 
при толкова големи мащаби на енергията, 
че не е ясно дали някога ще могат да бъдат 
наблюдавани. Може би някой квантовогра-
витационен ефект по времето на Големия 
взрив би имал някакъв наблюдаем ефект 
върху космологичните модели и по такъв 
начин би се оказал проверим, но това остава 
под въпрос.

Един често изказван аргумент в полза 
на суперструнната теория е, че тя просто е 
така красива, че трябва по някакъв начин да 
е вярна. Този аргумент повдига множество 
въпроси (включително въпроса дали теори-
ята наистина е красива) и ще бъде обсъден 
в следващата глава. Едно оптимистично 
изказване, често приписвано на Уитън (а 
самият той го приписва на италианския 
физик Даниеле Амати) е, че “суперструн-
ната теория е част от физиката на 21 век, 
попаднала по случайност в 20 век”. Някои 
други изказвания от подобен вид гласят, че 
суперструнната теория е “суперкомпютър” 
или “космически кораб” от бъдещето, но 
такъв, за който не е приложено упътване за 
употреба. Този вид изказвания служат до 
известна степен като оправдание за това, че 
суперструнните теоретици не смогват да 
извлекат предсказания от теорията, което 
силно накърнява популярността й със смя-
ната на века. 

Така че привлекателността на супер-
струнната теория не се дължи на същността 
на самата теория, а по-скоро отразява на-
деждите и мечтите на теоретиците, които са  
посветили много години на нейната разра-
ботка. През 1958, много преди създаването 
на стандартния модел, Хайзенберг работи 
заедно с Паули върху квантова теория на 
полето, за която те се надяват, че ще се 
окаже обединена теория на силните, елек-
тромагнитните и слабите взаимодействия. 
Скоро обаче се натъкват на тежки проблеми 
и Паули се убеждава, че няма да успеят, тъй 
като не са могли нищо да изчислят. От дру-
га страна Хайзенберг остава уверен, че са 
направили значително и много красиво от-
критие, като съобщава за това в редица пуб-
лични лекции и интервюта пред медиите. 
Паули е силно разочарован от тези действия 
на Хайзенберг и написва на много колеги 
писма, в които се дистанцира от цялата тази 
работа и протестира срещу “радиореклами-
те” на Хайзенберг. В някои от писмата той 
прилага начертан празен квадрат с поясне-
нието: “С това показвам на света, че мога да 
рисувам като Тициан. Липсват само някои 
технически детайли” [3].

Скептицизмът на Паули се оказва 
оправдан, тъй като обединената теория на 
Хайзенберг не довежда до нищо. В съвре-
менните ни схващания, щом теорията не е 
ренормируема, тя по самата си същност не 
може нищо да изчисли по надежден начин.

Някои физици започнаха да стигат до 
заключението, че суперструнната теория 
много прилича на Хайзенберговата обеди-
нена теория – празен квадрат, претендиращ 
да е платно от Тициан – и че тя никога няма 
да е в състояние да предскаже нещо за ре-
алния свят. Например, космологът Лорънс 
Краус нарича суперструнната теория “Те-
ория на нищото”, а Даниъл Фридън – един 
от основателите на може би най-силната 
група по струнна теория в САЩ и носител 
на МакАртър стипендията “гений” за 1987 
за работи по струнната теория – неотдавна 
писа:
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Струнната теория се провали като фи-
зическа теория поради съществуването на 
многообразие от възможни фонови прос-
транства-времена. Продължителната криза 
на струнната теория е в пълния й неуспех 
да обясни или предскаже физически ефек-
ти на големи разстояния. Струнната теория 
не е в състояние да определи размерността, 
геометрията, спектъра на частиците и кон-
стантите на взаимодействието на макроско-
пичното пространство-време....

Все повече суперструнни теоретици 
се отказват от опитите да изяснат какво 
представлява М-теорията и се заемат с неща 
като бранни светове и струнна космология. 
Отчасти, мотивацията за това е стремежът 
да се отговори на засилващата се критика 
вътре във физическата общност, че това е 
математика, а не физика. Друга част от мо-
тивацията е, че просто няма перспективни 
идеи, свързани с природата на М-теорията.

Много други суперструнни теоре-
тици се оттеглят от идеята да прилагат 
суперструнната теория за обединяването 
на гравитацията със стандартния модел, 
като насочват вниманието си към значи-
телно по-перспективната идея да се намери 
суперструнна теория, която е дуална на 
КХД. Описаното в предната глава АДС/
КТП съответствие дава известна надежда за 
прогрес в тази посока, а също ще позволи по 
нов начин да се интерпретира самата супер-
струнна теория. Работещите в тази област 
понякога изтъкват, че тези идеи могат най-
после да доведат до непертурбативна фор-
мулировка на поне един вид суперструнна 
теория. Обаче по-рядко се споменава, че 
тази предполагаема непертурбативна дефи-
ниция на суперструнната теория води точ-
но до дефиницията на определена квантова 
теория на полето. Суперструнните теорети-
ци най-вероятно ще извлекат оттук урока, 
че квантовата теория на полето не е нещо, 
което те биха могли да избегнат.

Струнна теория, суперсиметрия и ма-

тематика

Докато суперсиметрията и струнната 
теория досега се оказват подчертано неус-
пешни при обясняването на каквото и да е 
за физиката, те от друга страна доведоха до 
широкомащабно ново и твърде здравослов-
но взаимодействие между математиката и 
физиката. В известен смисъл, тъкмо липса-
та на успех като физика стана причина за 
повечето интересни взаимодействия с ма-
тематиката, тъй като тя караше физиците 
да опитват широк спектър от идеи за пре-
одоляване на срещаните трудности в тези 
теории. Ако първоначалните очаквания от 
1984 бяха се сбъднали и се окажеше възмож-
но стандартният модел да бъде изведен от 
струнната теория върху едно конкретно 
пространство на Калаби – Йо, взаимодейст-
вието на математиката и физиката около 
този проблем би било значително по-огра-
ничено по обхват. Вместо това, физиците 
установиха, че са се заловили с изследването 
на математически много богата съвкупност 
от идеи, като при това непрекъснато се 
налагаше да се придвижват към нови идеи, 
тъй като вече познатите се оказваха недоста-
тъчни за техните цели.

Новаторските идеи на Уитън в редица 
проблеми на квантовата теория на полето 
през 1980-те години, привлякоха внимание-
то на физиците към множество различни 
раздели на математиката. Разработките на 
Уитън и други по пространствата на Ка-
лаби – Йо, с цел да се търсят реалистични 
обединени модели, като се използва супер-
струнната теория, породиха вълна на нова 
математика, навлизаща във физиката. Ця-
лата тази дейност промени възгледите на 
мнозина физици, които по-рано се отнасяха 
скептично спрямо ползата от абстрактната 
математика за физиката. Пример за това е 
Мъри Гел-Ман, който, въпреки собствения 
си опит с теорията на SU(3) представянето 
през ранните 1960, запазва съмнения относ-
но математиката като цяло. През 1986 обаче, 
той променя мнението си, както може да се 
види от негово заключително слово на кон-
ференция от същата година:

ФИЗИКА



 http://nauka.bg 140

Значението на висшата математика 
за третирането на всички обсъдени от нас 
въпроси е направо смайващо. През послед-
ното десетилетие, теоретичната физика 
се събра наново с чистата математика по 
един твърде драматичен начин, след като в 
продължение на близо половин век те бяха 
разделени; фундаменталната теоретична 
физика наново се съюзи с ядрото на чистата 
математика, където се събират в едно геоме-
трията, анализът и алгебрата (даже теория-
та на числата). . . .

Моята надежда е, че преподаването, 
писането и редактирането в математиката 
и занапред ще запази тенденцията да се 
дистанцира от екстремизма на Бурбаки, 
така че обясненията и примерите да бъдат 
нетривиални, а физиците (да не говорим за 
учените от други области), отново да могат 
да са равностойни партньори на математи-
ците, каквито са били в началото на 20 век.

Моето отношение към чистата матема-
тика претърпя значително изменение. Аз 
вече не гледам на нея просто като на игра 
по правила, измислени от математиците, и 
с награди, обирани от онези, които създават 
правилата. Въпреки че много от матема-
тиците отхвърлят с презрение връзката с 
Природата (което преди години ме накара 
да кажа, че математиката е в такова отноше-
ние към науката, в каквото мастурбацията 
е към секса), те в действителност развиват 
своя собствена реална наука, която, въпре-
ки хлъзгавата си дефиниция, някак се до-
ближава до всички възможни системи или 
структури, които Природата би могла да 
употреби. . .

  

Гел-Ман споменава за една много 
влиятелна група от френски математи-
ци, известна под колективния псевдоним 
Бурбаки. Групата Бурбаки е основана през 
1930-те години от Андре Вайл и други като 
програма за написването на поредица от 
учебници, в които по напълно строг начин 
да се излагат фундаментални математи-

чески резултати. Бурбаки са убедени, че 
такава поредица е нужна като източник на 
точни и ясни дефиниции и теореми, които 
да послужат като основа за бъдещ матема-
тически прогрес. Програмата е изпълнена и 
към 1950-те години започва да се публикува 
поредица от томове на Бурбаки. Тези кни-
ги не са много подходящи за изучаване на 
математиката, тъй като обикновено не съ-
държат както примери, така и мотивировки, 
като се концентрират изцяло върху яснота-
та на дефинициите и строгостта на доказа-
телствата. През същия този период много от 
математическите изследвания са насочени 
към опити да бъдат намерени най-общите и 
най-абстрактните формулировки на ма-
тематическите резултати, така че целта на 
Бурбаки е да създаде фундамент за такава 
работа.

Именно този стил на работа ужасява 
Гел-Ман и не е чудно, че с нищо не се сти-
мулира комуникацията между математици-
те и физиците. Докато книгите им са напи-
сани сухо и без никакви примери, в техните 
собствени изследвания и в частните си 
комуникации, математиците от групата на 
Бурбаки ползват в изобилие примери, не-
строги аргументи и предположения. Освен 
писането на книги, тяхната друга значител-
на дейност е организирането на Семинара 
Бурбаки. Той (и досега) се провежда три 
пъти годишно в Париж, като половин дузи-
на математици са делегирани да подготвят 
едночасови лекции и писмен доклад върху 
някое последно постижение в математиката, 
като всичко това се поднася на език, който 
да е възможно най-разбираем за възможно 
най-широка математическа публика. Група-
та Бурбаки все още съществува, но книгите 
им загубиха популярността си, макар че 
Семинарът продължава да функционира.

Книгите на Бурбаки и тяхната изход-
на позиция имаха негативен ефект върху 
излагането на математиката изобщо, тъй 
като мнозина започнаха да пишат трудни 
за разбиране статии в техния стил. Тази 
тенденция постепенно се разпадна към 
1970-те години, като математиката преста-
на да използва абстракцията заради самата 
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абстракция и премина към изучаването 
на конкретни примери. Притокът на нови 
идеи откъм физиката през 1970-те, 1980-те 
и ранните 1990 години, ускори този процес 
и отвори няколко нови области на мате-
матически изследвания. В днешно време, 
математиците изобщо имат по-балансирано 
отношение и често говорят полунашега за 
някои използвани от тях абстрактни поня-
тия, като за “абстрактно дърдорене” (както 
например в израза: “тази теорема може да 
се докаже просто като се използва абстракт-
но дърдорене”). 

Успешното прилагане през втората 
половина на 1980-те години на изтънчени 
математически методи с цел да се постиг-
не по-добро разбиране на суперструнната 
теория, кара много теоретици, подобно 
на Гел-Ман, да променят отношението си 
към математиката. Те започват да мислят, 
че вероятно математиците се занимават с 
нещо по-съществено, а не са заети просто с 
интелектуален онанизъм (тук има проблем 
с приоритета, тъй като в Интернет мнози-
на приписват този израз на Файнман). От 
средата на 1990-те години проблемите със 
суперструнната теория породиха нещо като 
обратен ефект срещу употребата на матема-
тика в теорията на елементарните частици. 
Някои от теоретиците се опитаха да припи-
шат на абстрактната математика неспособ-
ността на суперструнната теория да напра-
ви някакво реално предсказание, вместо да 
търсят причината в основните физически 
идеи. Споменатият обратен ефект се проя-
вява във факта, че повечето от публикува-
ните напоследък популярни работи върху 
горещи теми, каквито са бранни светове и 
струнна космология, използват само много 
проста математика.

В неотдавна публикуваната си книга 
“По-бързо от скоростта на светлината”[4],  
космологът Хоао Магуейхо заключава прос-
транния си критичен анализ на суперструн-
ната теория и М-теорията със следните 
думи:

За да подсили нейната мистика, кул-
товият вожд, който изкова термина, никога 
не даде обяснение за смисъла на М, така че 
М-теоретиците разгорещено обсъждат този 
важен въпрос. Дали М не е от майка? Или 
от мембрана? Лично на мен ми се струва, 
че най-подходящо е да се смята, че М иде от 
мастурбация.

На друго място в книгата си Магуейхо 
пояснява, че според него коренът на про-
блемите на суперструнната теория и на 
М-теорията е свързан с прекаления стремеж 
към математическата елегантност. Той про-
следява това назад до Айнщайн:

За съжаление, самият Айнщайн носи 
голяма отговорност за създаването на това 
положение във фундаменталната физика. . 
. У него се засилва мистичното настроение 
и той започва да вярва, че единствено ма-
тематическата красота, а не експерименти-
рането, ще е в състояние да поведе учените 
в правилната посока. За съжаление, когато 
открива общата относителност – като при-
лага тази стратегия, – той успява! И този 
предшестващ опит го държи в заблуда през 
целия му по-нататъшен живот. . .

През последните години, математи-
ците са заети с бавен процес на присъе-
диняване на наученото от физиците към 
основното тяло на математическото знание. 
Полагат много усилия да изяснят как да 
стигнат до прецизни формулировки на 
предположенията, направени от физиците, 
и да намерят доказателства на тези твърде-
ния – поне в някои от случаите. Тъй като не 
съществуват математически строги версии 
на квантовата теория на полето, а много от 
аргументите в струнната теория даже не 
произтичат от някаква добре дефинирана 
физическа картина, математиците не могат 
просто да приемат физическите аргумен-
ти и да се опитат да им придадат нужната 
строгост. След като веднъж са намерили 

ФИЗИКА



 http://nauka.bg 142

прецизна версия на чисто математическите 
изводи от предположение, дошло от физи-
ката, те се опитват да намерят доказател-
ство с помощта на познати математически 
методи. Това означава, че те рядко успяват 
да се доберат до пълното съдържание на 
оригиналната идея във вида, формулиран 
на езика на квантовата теория на полето. 
От друга страна, те често стигат до идеи и 
предположения относно математически 
обекти от твърде изненадващ характер, до-
колкото произтичат от концептуална рамка, 
която е напълно различна от онази, в която 
тези математически обекти първоначално 
са били развити.

Много математици често пъти слабо 
познават точния първоизточник от физи-
ката на изучаваните от тях предположения 
– дали това е квантова теория на полето, 
суперструнна теория или М-теория. Докато 

суперструнната теория е метод за постро-
яване на членовете в едно разложение по 
брой на дупки, всеки член в това разложе-
ние е двумерно изчисление в квантовата 
теория на полето. В резултат на това много 
изчисления, за които се смята, че идват от 
суперструнната теория, в действителност 
са резултати от двумерна квантова теория 
на полето. Изчисленията, които произтичат 
от суперструнната теория, са онези, които 
съдържат не просто единични членове, а 
структурата на цяла съвкупност от членове 
в дупчестото разложение. Едно от следстви-
ята от липсата на яснота в математическата 
общност относно това кое е резултат на 
квантовата теория на полето и кое на су-
перструнната теория е наблюдението, че 
понякога математиците са прекалено силно 
впечатлени от цялата идея на суперструн-
ната теория.
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Резюме

Цел на настоящата статия е 
представянето на необходи-

мостта от реализирането на младежки дей-
ности и инициативи и разглеждането на 
подобен успешен пример.

Обекти на статията са: партньорската 
мрежа за младежки дейности и инициативи 
„Мажор”, национални програми в областта на 
младежките дейности и инициативи,  някои об-
разователно-творчески дейности  и инициативи 
при работа с младежи и младежки организации.

Ключови думи: младежки дейности 
и инициативи, национални програми за мла-
дежки дейности и инициативи, управление на 
проекти

JEL O: Economic Development, 

Technological Change, and Growth O1: 
Economic Development O10: General

Вместо въведение

 В периода 2006 - 2008 година имах 
възможността да работя в „Младежки дом” 
Велико Търново в сферата на образование-
то, младежки дейности и инициативи,  со-
циална работа с деца и младежи от региона. 
По-долу е направена кратка ретроспекция и 
анализ на проект “Партньорска мрежа МА-
ЖОР” („Младежки дом” Велико Търново бе 
участник в проекта и съдейства за неговото 
разгръщане), представени са резултатите от 
него, обоснована е необходимостта от реа-
лизирането на подобни младежки инициа-
тиви.

ВOЕННО ДЕЛО

Партньорска мрежа за младежки 
дейности и инициативи „мажор”

Автор: Гл. ас. д-р Елица Стоянова Петрова, НВУ „Васил Левски” Велико Търново 
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С реализирането на проект “Парт-
ньорска мрежа МАЖОР” от екипа на мла-
дежки център „Мажор” –София през пери-
ода 2003-2007 година се постигна повишава-
не на  капацитета на неправителствените и 
обществени организации и институции по 
отношение на неформалното образование 
и достъпа до информация и материали по 
програма „Младеж” и програма „Младежта 
в действие”. С реализирането на дейностите 
се подобриха условията за получаване на 
информация, консултации и обучения на 
местно и регионално ниво за разработване 
на проекти и за ефективното включване в 
двете горепосочени програми.  Акцентът 
беше поставен върху участието в „Европей-
ска доброволческа служба” – за младите 
хора, като доброволци по различни добро-
волчески проекти в чужбина, върху подго-
товката преди заминаването им за чужбина; 
върху приемането и изпращането съответно 
от и в държавите от европейския съюз  до-
броволци,  върху запознаването и прилага-
нето на  положителния международен опит 
в сферата на младежките дейности и ини-
циативи. Заедно с чуждестранните партньо-
ри се изготви методология за подготовка на 
менторите, които работят с чуждестранните 
доброволци в България. Разработиха се под-
ходящи упражнения и игри за работа деца 
и младежи.

В реализирането на партньорска-
та мрежа взеха участие представители на 
младежки организации от цялата страна. 
От началото на 2006 година се установяват 
контакти с чуждестранните организации от 
Италия, Полша, Румъния и Словения, които 
притежават дългогодишен опит в работа 
по програма европейската програма „Мла-

деж”. 
Основната цел на проекта бе реали-

зиране на партньорска мрежа от младежки 
неправителствени организации, активно-
то им участие в програмите „Младеж” и 
„Младежта в действие” и реализирането на 
ефективна местна и регионална младежка 
политика.

Конкретни цели бяха:
1. Да се привлекат различни мла-

дежки домове и центрове за участие в 
единна партньорска мрежа.

2. Да се проучат интересите, по-
требностите и проблемите на младите 
хора, младежките работници, младеж-
ките лидери и младежките структури по 
отношение на участието им в програма 
„Младеж”.

3. Да се разработят инструменти 
за разпространение на информация и ма-
териали за популяризиране на програма 
„Младежта в действие”.

4. Да се обучат представители на 
организации за работа в мрежа (общо 60 
човека), за да предоставят информация, 
консултации и провеждат обучения по 
програмите „Младеж” и „Младежта в 
действие” (общо около 360 участници в 
семинари, които реално се проведоха от 
центровете МАЖОР по места).

5. Представители на организаци-
ите от мрежата - младежките работници 
и лидери да се запознаят с опита на чуж-
дестранните партньори, да се създадат 
контакти с тези организации.

6. Да се проведе национална кам-
пания и младежки форум за популяризи-
ране на дейността на партньорската мре-
жа и се разработят проектни инициативи 
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по програма „Младежта в действие” 
Бенефициенти на проекта бяха:
	различни младежки неправи-

телствени организации на територията 
на република България, като преките 
участници в проекта, общо около 400 – 
младежки работници, специалисти по 
младежки дейности и младежки лидери 
и доброволци, придобиха нови знания и 
умения, и създадоха перспективни парт-
ньорски взаимоотношения с колеги и 
връстници от страната и чужбина

	деца и младежи в неравностой-
но положение

	местните и регионални власти, 
с които си партнират младежките домове 
и центрове от мрежата

	всички младежи на възраст 
между 15 и 25 години, студентски струк-
тури, средни училища и неформални 
групи на територията на общините, в 
които се реализира проекта 

С цел популяризиране на парт-
ньорската мрежа се създаде фото и меди-
ен архив, изгради се интернет сайт, къде-
то се публикува информация за проекта, 
новини, актуална и систематизирана ин-
формация за всички организации, които 
участват в мрежата и за чуждестранните 
партньори – контактна информация, 
материали, фотографии, презентации 
за инициативи, дейности и проекти; по-
лезни връзки, обмен на образователни 
материали, положителен опит, практики 
и проекти, текущи и предстоящи конкур-
си, кампании, финансиращи програми, 
форми за обратна връзка тип „електрон-
на анкета“ или „формуляр“, любопитни 
факти и др.

За осъществяването на дейностите 
по проекта бяха привлечени представи-
тели на местните младежки и студентски 
организации, домове за деца и юноши и 
образователни институции. 

В периода 2006 - 2007 по проекта 
се проведе Национална кампания за по-
пуляризиране на програма „Младежта в 
действие”, която включваше:

- провеждане на пресконферен-
ции по места с участие на представители 
на местни и регионални медии, нацио-
нални печатни и електронни медии; 

- разпрострняване на рекламно-
информационен пакет за кампанията, 
който съдържа плакат на кампанията, 
листовка с основните принципи на мла-
дежкото участие, стикер, дипляна с ин-
формация за дейността на всеки от чле-
новете на мрежата и др. Информацион-
ният пакет се разпространи до всичките 
264 общини в страната, до областните 
администрации, до младежки организа-
ции и НПО, които работят с млади хора, 
до държавни институции, медии и др.; 

Снимка 1: Работна среща на представители по 
проекта, гр. Варна 2007 г.
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- провеждане на национален и 
международен конкурс на тема “Активни 
млади граждани. Защо?”

- представяне на успешно реали-
зирани проекти по програма МЛАДЕЖ 
по места; 

- провеждане на обучения за 
млади лидери, от центровете по места и 
други.

Работни методи и междукултур-
но измерение

При реализирането на проекта се 
използваха следните методи на работа:
	Работа в екип. По проекта бяха създа-
дени: основен екип, който координира-
ше цялостната дейност и местни екипи, 
които включват местните координатори, 
младежки работници и млади хора. 
	Работа в малки групи. По време на 
работните срещи, обучителните семина-
ри и тренинги се работеше в малки гру-
пи, като с помощта на фасилитатори се 
постигаше по-голяма ефективност.
	Използване на метода „Връстници 
обучават връстници”. Предимствата на 
този метод се използваха при провежда-
нето на обучения по места.
	Дискусии, работа в малки групи и 
фокус групи 

Междукултурното измерение се 
основава на насърчаване комуникацията 
между участниците от различни градове 
и държави, насърчаване на взаимното 
разбирателство, толерантността и бор-
бата против расизма, като участниците 
работят ръководени от принципите на 
взаимното уважение и зачитане мнението 
на другата страна.

Снимка 2: Демонстрация на различни работни 
методи, гр. Варна 2007 г.

При осъществяването на обучи-
телните семинари се  използваше богат-
ство от разнообразни методи на нефор-
малното обучение – от привидно прости 
игри до прилагане на специфични уме-
ния: работа в екип и малки групи, диску-
сии, фокус групи, анкети и др. Използва-
ха се хумор, музика, песни, танци, цвят, 
движение и различни видове технически 
средства, при равнопоставено участие, 
които сближават и гарантират трайни 
знания, нови умения, спомени и прия-

Снимка 3: Партньори
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телства, и спомагат за създаване на устой-
чиви партньорства. По този начин се по-
стигна равнопоставено участие на всички 
участници. Акцентира се върху опита на 
чуждестранните партньори в подготов-
ката на младежите, които предстои да 
работят по ЕДС -проекти, за подготовката 
и работата на менторите, при работата с 
младежи в неравностойно положение.

Ефективност и резултати

В рамките на проекта:
	се изработи план за прилагане 

на Стратегия за устойчивост, развитие 
и популяризиране на младежката парт-
ньорска мрежа. 

	повиши се информираността 
на младите хора и младежките органи-
зации относно програмите „Младеж” и 
„Младежта в действие” и на тази база се 
повиши техния интерес към програма 
„Младежта в действие”;

	реализираха се обучителни 
курсове и семинарина територията на 
странатас цел придобиване знания и 
умения за разработване на проекти по 
програмите „Младеж” и „Младежта в 
действие” и на тази база се осъзна пол-
зата, необходимостта и предимства от 
реализирането на проекти по програмите 
„Младеж” и „Младежта в действие”

	утвърдиха се  стари и се съз-
дадоха нови партньорства както между 
младежките организации на територията 
на република България така и с и между 
чуждестранни такива;

	повиши се ангажираността на 
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телства, и спомагат за създаване на устой-
чиви партньорства. По този начин се по-
стигна равнопоставено участие на всички 
участници. Акцентира се върху опита на 
чуждестранните партньори в подготов-
ката на младежите, които предстои да 
работят по ЕДС -проекти, за подготовката 
и работата на менторите, при работата с 
младежи в неравностойно положение.

Ефективност и резултати

В рамките на проекта:
	се изработи план за прилагане 

на Стратегия за устойчивост, развитие 
и популяризиране на младежката парт-
ньорска мрежа. 

	повиши се информираността 
на младите хора и младежките органи-
зации относно програмите „Младеж” и 
„Младежта в действие” и на тази база се 
повиши техния интерес към програма 
„Младежта в действие”;

	реализираха се обучителни 
курсове и семинарина територията на 
странатас цел придобиване знания и 
умения за разработване на проекти по 
програмите „Младеж” и „Младежта в 
действие” и на тази база се осъзна пол-
зата, необходимостта и предимства от 
реализирането на проекти по програмите 
„Младеж” и „Младежта в действие”

	утвърдиха се  стари и се съз-
дадоха нови партньорства както между 
младежките организации на територията 
на република България така и с и между 
чуждестранни такива;

	повиши се ангажираността на 

местните власти, организации, институ-
ции, печатни и електронни медии с про-
блемите на младите хора и младежката 
политика.

На територията на република 
България взеха активно участие 9 Мла-
дежки домове от градовете: София, Ве-
лико Търново, Стара Загора, Враца, До-
брич, Сливен, Търговище, Варна, Горна 
Оряховица, Пазарджик. Чуждестранни 
представители се включиха от страните: 
Словения, Словакия, Румъния, Полша, 
Чехия, Италия.

Към момента –  октомври 2011 
година партньорската мрежа за младеж-
ки дейности и инициативи „МАЖОР” 
е логично продължена от младежки 
център „МАЖОР”  - София. Основната 
цел на функциониращия център е да се 
повиши мотивацията на младите хора за 
личностното им изграждане и развитие, 
да се стимулира активното им участие 
в развитието на общността и в общест-
вения живот, като се създадат условия 
за предоставяне на безплатни, достъпни 
и качествени услуги, отговарящи на ев-
ропейските ценности и стандарти и на 
интересите и потребностите на младите 
хора, младежките и студентски органи-
зации и структури, неформални групи и 
клубове от София и областта.

Проектът се реализира от Цен-
тър за неформално образование, София. 
Услугите, които Младежки център “МА-
ЖОР” предлага са  безплатни и са в след-
ните направления: 

	Изкуство, култура и традиции; 
	Здравословен начин на живот 

и екологична култура; 
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	 Психично здраве; 
	 Младежко участие и граждан-

ско образование; 
	 Социална интеграция на деца 

и младежи със специални нужди; 
	 Продължаване на образова-

нието в България и в чужбина, избор на 
специалност; 

	 Младежко предприемачество 
и заетост; 

	 Изработване и управление на 
проекти по Европейски програми.

Кратка ретроспекция вместо за-
ключение

2007 -2008 година. Младите хора 
на България имат уникалния шанс да жи-
веят в динамично време на социално-ико-
номически промени, които поставят пред 
тях предизвикателства, изискват умения 
за повишена адаптивност и им предоста-
вят възможност за личностно изграждане,  
развитие и реализация. В този процес 
държавата поема своите функции да под-
крепя младите хора, да създава условия 
за тяхното неформално образование, обу-
чение и развитие, както и възможности 
за успешно реализиране на творческия и 
трудов потенциал на младежта. Един от 
отговорите на правителството на потреб-
ностите на младите хора е Националната 
програма “Младежки информационно – 
консултантски центрове”.

Дейностите по програмата се 
реализират чрез интерактивни методи 
и техники (неформално образование) в 
следните направления:

	Гражданско участие и социал-
но включване

	Възможности за избор и про-
дължаване на образованието

	Трудова реализация и заетост
	Младежко предприемачество
	Здравословен начин на живот
	Творчески потенциал
	Опазване на околната среда
	Мобилност
	Изработване, реализация и уп-

равление на проекти
	Доброволчество
	

2009 година. С Постановление на 
Министрески съвет № 231 от 25.09.2009 г. 
Националният център „Европейски мла-
дежки програми и инициативи” приема 
администрирането на две национални 
програми (Програма за младежки дей-
ности 2008 – 2010 (ПМД) и Национална 
програма „Младежки информационно 
- консултантски центрове“ 2007 – 2010 
(МИКЦ), които до тогава се администри-
раха от Главна дирекция „Политика за 
младежта”. На 18.11.2009 г. на свое засе-
дание Министерски съвет утвърждава и 
промените в текстовете на Националните 
младежки програми, което направи въз-
можно и тяхното официално стартиране 
от името на националния център „Евро-
пейски младежки програми и инициати-
ви”. 

2010 година. Националните мла-
дежки програми продължиха своето 
действие и през 2010 г. Подробна инфор-
мация можете да намерите на интернет 
страницата на националния център „Ев-
ропейски младежки програми и инициа-
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тиви” - „http://www.youthbg.info“. 
2011 година. По настоящем На-

ционалната програма „Младежки ин-
формационно - консултантски центрове“ 
е включена в Националната стратегия за 
младежта (2010-2020).

Литература:

Национална програма „Младеж” 
Национална програма „Младежта 

в действие”

Национална програма „Младеж-
ки информационно - консултантски цен-
трове“ 2007 – 2010 (МИКЦ)

Петрова, Е., Образователно-твор-
чески дейности  и инициативи при ра-
бота с деца и младежи, ИК НВУ „Васил 
Левски”, Велико Търново, 2011

Постановление на Министрески 
съвет № 231 от 25.09.2009 г. 

Програма за младежки дейности 
2008 – 2010 (ПМД)

http://www.mikc.bg/node/430
http://www.youthbg.info

Статията се основава на лична 
работа на автора по разгледаната про-
блематика.

Снимковия материал е от личния 
архив на автора.

Спечели 

 новият

K i n d l e

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12333
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През месец септември 2010 г. в град 
Добрич бе създаден първият клуб 
за римски исторически възста-
новки „Сдружение ЗА ИСТО-

РИЧЕСКИ РЕКОНСТРУКЦИИ-СКИТИЯ 
МИНОР - IV ЛЕГИОН СКИТИКА“, тъй като 
историческият Legio IIII Scythica е станувал 
през 1 в. от н. е. на територията на днешна 
Добруджа. 
Нашата цел е не само да популяризира-
ме военната част от римската история, а и 
цялостният културен живот по нашите зами 
от времето в на римско доминиране. 
В момента сме изработили необходима-
та екипировка за оформяне на легионна 
контуберния (група от 10 човека) като вече 
имаме напълно оборудвани центурион, 
аквилифер (орлоносец), сигнифер (знако-
носец), имагинифер (носещ портрета на 
императора), корницен (тръбач), и шестима 
легионери. 

AНТИЧЕН 
РИЕНАКТМЪНТ

ХУМАНИТАРИСТИКА
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Самата група наброява общо 15 човека от 
Добрич и София. Членовете ни са различни 
по възраст и професия, но това, което ни 
обединява е любовта към римската история 
и култура. Тъй като историческите възста-
новки (или на английски ‘reenactment’) са 
наше хоби, ние сами влагаме средства за 
закупуването или направата на необходи-
мото ни снаряжение. Основната част от 
него (колани, апликации, ками, мечове, 
шлемове, щитове, копия, легионни знаци и 
символи) е изработена от самите нас с мак-
симална точност. За прототипи използваме 
съхранените изображения по барелефи, 
находки на римско военно снаряжение, 
литературни източници, тъй като идеята ни 
е да се впишем актуално в периода от нача-
лото на 1 век, пресъздавайки го възможно 
най-достоверен и реалистичен начин! През 
последната половин година, паралелно с 
усъвършенстването на римската си екипи-
ровка, създадохме и адекватно тракийско 
въоръжение за периода 4-2 в. пр. н. е. Част 
от нашите членове пък възсъздават хоп-
литско въоръжение от Гръко-Персийските 
войни.

Само за една година от своето основаване, 
благодарение на високото ниво на риенакт-
мънт, което постигнахме, ние получихме 
признание от много чуждестранни групи 
от Западна и Източна Европа и създадохме 
ценни контакти за по-нататъшно сътрудни-
чество с тях. Кулминацията към включване-
то ни в голямото европейско риенакторско 
семейство бе съвместното ни участие с Legio 
X Gemina от Белгия на 14-16 април 2011 г. 
в празненствата, посветени на честването 
на рождения ден на град Рим – ‚Natale Di 
Roma’ в Италия. Това е един от най-мащаб-
ните фестивали в Европа, където всяка го-
дина се събират около 3000 възстановчици.

ХУМАНИТАРИСТИКА
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Паралелно с участието ни извън България, 
ние популяризираме римската култура и 
традиции и на родна почва, в тясно сътруд-
ничество с българските сдружения: ‘САСР 
– Сила’ – гр. Пловдив, ‘18 Етърски Пехотен 
полк’ – гр. Велико Търново и ‘Чигот’ от гр. 
Варна, както и с много необвързани риенак-
тори.
За да придобиете представа от дейността 
ни, това са снимки от мероприятията тази 
година. Едните са от събитието „Враг пред 
Портата”, част от фестивала на културно-
историческото наследство „Белите нощи на 

Разград“ (23-24 юни), посветен тази година 
на битката на император Деций срещу го-
тите в околностите на Abrittvs:

ХУМАНИТАРИСТИКА
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а другите са от мероприятието в Стара Загора - Avgvsta Traiana: „ Посрещането на император 
Септимий Север” провело се на 17-18 септември тази година.

ХУМАНИТАРИСТИКА
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Нашият клуб е отворен за сътрудничество и 
с останалите общини, които искат да попу-
ляризират античното ни минало. Надява-
ме се, че с тяхното съдействие и подкрепа 
занапред ще продължим да пресъздаваме 
исторически събития, обичаи и ритуали по 
възможно най-коректния и правдоподобен 
начин!

Това е Facebook групата на LEGIO IIII 
SCYTHICA: 
http://www.facebook.com/group.
php?gid=163292133685907

Всички са добре дошли под щандартите на 
легиона дори и само виртуално!
Ще се радваме да срещнем реални прияте-

ли и съмишленици, готови да се докоснат 
до Античността като нас, така както бихме 
били благодарни дори и за морална Ви под-
крепа в нелекото ни начинание (тъй като в 
България историческите възстановки още 
не са толкова популярни като в Западна 
Европа). 
За 21-22 април 2012 г. получихме официал-
на покана от Gruppo Storico Romano - ор-
ганизаторите на Natale di ROMA в Рим и 
възнамеряваме да участваме в честването 
на рождения ден на Вечния Град с напълно 
оборудваната ни легионерска група, както 
и с изявилите желание да пресъздадат тра-
кийски воини.
Поздрави! 

Председател: Радостин Колчев.

ХУМАНИТАРИСТИКА

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12333
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