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„ОБЯСНИ НАУКАТА“
Конкурс за научно-популярна статия, посветена на избран
от автора актуален научен въпрос или тема от всички
областти на науката и техниката, при следните условия:
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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 найново поколение четец Kindle. Ще се връчи официално
от нашите спонсори на специална церемония след
приключване на конкурса.

http://nauka.bg
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(Не)обикновените животни
Чавдар Черников
(Не)обикновените животни... Би било вярно да се каже, че животните и взаимоотношенията между тях описани в книгата са необикновени и уникални, но все пак мисля, че скобите са на място, защото всичко, което се случва в живата природа е просто
част от живота на планетата Земя. Читателят ще се срещне със скорпиони, отровни
жаби, охлюви и октоподи, дори отровни птици, ще се запознае с малко познатите
страни на паразитизма, любовното поведение и канибализма в животинското царство.

чай
Поръ а
т
Книга
Сега!

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

- Културно-историческите паметници
на България
- Археологически институт с музей
- Нов вид делфин е открит в Австралия
- Проект “Почети ми”
- Видео Наука
- Нови Книги

69 БИОЛОГИЯ

- Колко вида живи организми съществуват на Земята?
- Семейство Порови (Mustelidae)
- Влечугите в България
- Птиците в България
- Кораловите рифове може да изчезнат до края на XXI век

33

90 ИСТОРИЯ

- Европа във война (Клуб „Военна история“)
- Хаджиоглу Пазарджик
- Монетният тип “Войник пронизващ
паднал вражески конник” на Констанций II
- Коледарите възвестяват Рождество
Христово
- Сатурналии

135АСТРОНОМИЯ

- Вояджър попада на нов регион от Слънчевата система
- Отдалечен свят изглежда подходящ за
живот
- Ранните черни дупки са пораснали заради бърза храна

138 ЗЕМЯ

- Вояджър попада на нов регион от Слънчевата система
- Отдалечен свят изглежда подходящ за
живот
- Ранните черни дупки са пораснали заради бърза храна

152 ФИЗИКА

- Не е даже погрешна. Неуспехът на
струнната теория и търсенето на
единство във физическите закони

168ХУМАНИТАРИСТИКА

- Сдружение Чигот – Исторически Възстановки

177
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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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Културно-историческите
паметници на България
Петя Дубарова
Бургас

Българската
поезия
по
време
на
управлението
на
Българската
комунистическа партия в повечето случаи
плътно следва канона на социалистическия
реализъм. Малцина са лириците дръзнали
да излязат извън рамката на утвърдения от
партията и държавата стил в литературата
като не всички от тях успяват да преодолеят
цензурата и се налага някои да публикуват
стиховете си чак след 10 ноември 1989 година.
Петя Дубарова е една от най – интересните
български поетеси от този период както
заради прекрасните си стихове, така и заради
трагичната си и обвита в мистерия смърт.
Въпреки всичко стиховете на бургаската
поетеса пробиват през цензурата и малко
след смъртта й е издадена единствената
й стихосбирка „Аз и морето”, а няколко
години по – късно са събрани всички нейни
произведения и заедно с личния й дневник
са публикувани под заглавието „Най –
синьото вълшебство”. Освен това посмъртно
са издадени още 2 сборника с нейни
произведения.

ранна детска възраст, а на 10 години вече е
написала първата версия на стихотворението
си „Морето”. Първите поетически опити на
невръстната бургазлийка са публикувани
във вестниците „Септемврийче” и „Народна
младеж”, както и в списанията „Родна реч”
и „Младеж”. Талантливата възпитаничка
на Английската гимназия в Бургас създава
не само поетически текстове, но и разкази
и приказки. Искреността, вярата в доброто,
веселието и радостта, които струят от
написаното от Дубарова са в ярък контраст със
сивото ежедневие на българското общество

Петя Дубарова е родена на 25 април
1962 година в град Бургас. Майка й е
учителка и това оказва голямо влияние
при формирането й като личност и при
изграждането й като поет. Освен майката
Мария Дубарова голямо влияние върху
младата поетеса оказват двама известни
поети – Христо Фотев и Григор Ленков.
Дубарова започва да създава стихове в най –
http://nauka.bg
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във втората половина на 70-те години на ХХ
век. Вероятно това е карало младата девойка
да се чувства неразбрана, някак не на място
и в крайна сметка е възможно това да е една
от причините, довели до нейното решение
да сложи край на живота си.

Паметникът на
Царя Освободител
София

На 4 декември 1979 година, още
ненавършила 18 години, Петя Дубарова
се самоубива в родния си дом чрез
поглъщането на сънотворни хапчета. И до
днес причините за ненавременната смърт
на детето – чудо на българската поезия,
както понякога е наричана тя, са забулени
в тайна. Има множество версии, хипотези
и предположения. Според основната,
самоубийството на талантливото момиче е
предизвикано от намаляване на оценката
й за поведение в училище, в резултат на
скалъпени обвинения в саботаж от страна
на нейни съученици и учители по време на
училищна бригада в бирена фабрика. От
дистанцията на времето трудно можем да
определим конкретните причини за смъртта
на Петя Дубарова, но както при други велики
поети угасва и нейният„ живот неживян”.
Паметникът на Петя Дубарова се намира
в Бургаската морска градина, едно от
любимите й места приживе. Издигнат е
през 2010 година и е дело на скулптора
Радостин Дамасков и архитект Владимир
Милков. Официалното откриване се състоя
на 5 ноември 2010 година, като мястото на
паметника в самата градина не е случайно
избрано. От една страна той е с изглед към
така любимото й Черно море, а от друга се
намира близо до този на нейния вдъхновител
и наставник Христо Фотев. Самият паметник
е излят от бронз и е с височина 3 метра,
като отдолу има 40-сантиметрова гранитна
основа. Петя Дубарова е представена в цял
ръст, пристиснала ръце към тялото си и с
поглед отправен сякаш в едно по-светло
бъдеще. Бъдеще, в което поетесата искрено
вярваше, но така и не доживя да види.

В миналите броеве на списание „Българска
наука” ви запознахме с няколко паметника,
свързани с Руско – турската война от 1877 –
1878 година. Този военен конфликт много
често е наричан Освободителна война
и по тази причина руският император
Александър II е наречен от благодарния
български народ – Цар Освободител.
Всъщност Александър II е наречен Цар
Освободител от руските крепостни селяни
още след Кримската война, тъй като решава
да отмени изключително нехуманното
крепостно право. Няколко десетилетия
по – късно същият този руски император
започва война срещу Османската империя,
която цели разрешаване на Източния
въпрос и която в крайна сметка довежда до
създаването на автономното, трибутарно
Княжество България.
http://nauka.bg
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динамична международна обстановка, все
повече българи се питат: „Какво трябва да
изпитваме към Русия?”. Здравият разум ни
води към единствения възможен отговор –
признателност. Човек би трябвало да изпитва
безкористна, безпрекословна и силна любов
само към собствената си държава, а не да се
привързва към чужди страни. Същевременно
не бива да бъдем неблагодарни и с лека ръка
да подминаваме саможертвата на хиляди
руски и други чуждоземни воини, паднали
в името на българската кауза. Именно
руснаците наред с румънците, финландците
и редица други народи, са воювали рамо до
рамо с българското опълчение в битката за
възстановяването на българската държавност.
Признателността ни към тези бойци ще бъде
вечна! Вечна памет на героите!
Идеята за поставяне на паметник на цар
Александър II и на храбрите руски воини,
загинали за свободата на България се заражда
непосредствено след Освобождението, но
В паметта на поколения българи руският
цар Александър II остава с образа на могъщ
и справедлив владетел, пожертвал десетки
хиляди свои бойци за свободата на България.
В някои моменти от историята на нашата
държава след Освобождението дори се
стигаше дотам Русия сляпо да се боготвори,
заради оказаната помощ, без реално да се
взема предвид факта, че православната
империя обявява война на османците в
преследване на своите собствени имперски
интереси. Въпреки обективните факти,
много българи и до днес питаят любов
към Русия и я чувстват като най-близката
нам държава. Тази любов поражда едно
голямо разделение в обществото ни,
разделение водещо началото си от годините
непосредствено след Освобождението. Това
са тъй наречените русофили и русофоби.
Като всяко подобно разцепление и това не ни
донесе нищо добро, а напротив - бе причина
за множество грешки, страдания и нещастия.
Днес, в условията на изключително
10
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дълго време не се стига до единодушие къде
да бъде паметникът, какво да представлява,
кога да се постави и т.н. За това допринася
посоченото по- горе разделение в българското
общество и особено по случай руските
действия по време на Съединението и след
неговото осъществяване. Фактът, че Русия

категорично се обявява против Съединението
на Княжество България и Източна Румелия,
както и намесата й в българския политически
живот чрез организирането на преврат
срещу княз Александър I Батенберг, поставя
на сериозно изпитание признателността на
нашия народ. Все пак през 1900 година, след
като са преодолени проблемите между двете
държави, започва реализацията на идеята за
издигане на паметник на царя-освободител.
Проведен е конкурс за избор на проект като
победител става италианският скулптор
Арнолдо Дзоки, автор на монументите на
Гарибалди в Болоня, на Христофор Колумб
в Буенос Айрес и на още много паметници
по света, в това число и няколко в България.
Помощник на Дзоки при подготовката и
осъществяването на проекта за паметник на
Цар Освободител е българският архитект
Никола Лазаров.
http://nauka.bg

11

НАУКА

Изработен е от черен полиран гранит,
докаран на волски коли от Витоша. Има
типичната за този период пирамидална
конструкция, като най – отгоре е поставена
статуя на император Александър II,
възседнал своя кон. Изработената от бронз
фигура на руския самодържец е висока 4,5
метра. Общата височина на паметника е 12
метра. Фигурата на руския монарх излъчва
огромна мощ, достолепие, власт, но и едно
тъй характерно за великите хора спокойствие.
То, най-вероятно, се дължи на увереността
в собствените сили и в успеха, увереност
толкова присъща за истински способните
владетели. Под величествената статуя на
цар Александър II има масивен гранитен
корниз, а под него е поставен околовръстен
релеф от бронз. Този релеф опасва средната
част на паметника и изобразява българските
опълченци и руските воини, водени към
победа от богинята Нике1. Богинята е
заобиколена от фигурите на княз Николай
Николаевич, граф Игнатиев и генералите
Гурко и Скобелев. Под този голям релеф са
Основният камък е положен на 23 април разположени други три по – малки, които
1901 година. Това не е случайно тъй като
на тази дата се е празнувал Гергьовден.
На полагането присъствал лично княз
Фердинанд I, който само няколко години покъсно също щял да се окичи с царска титла.
Работата по паметника приключва за около 2
години и той е завършен на 15 септември 1903
г. По една или друга причина тържественото
откриване се забавя още няколко години.
Чак на 30 август 1907 година монументът е
официално открит с пищни тържества. На
радостното събитие присъстват българският
княз със синовете си, редица участници в
руско – турската война, висши държавни
дейци и важни гости от Царска Русия.
Самият паметник на Цар Освободител
се намира на едноименния булевард в
центъра на столицата ни. Поставен е с
лице към Народното събрание, един от
символите на българската държавност
след Освобождението от турско робство.
1В
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изобразяват ключови за нас българите паднали за свободата на България по време
събития: Старозагорския бой, подписването на Руско – турската война от 1877 – 1878
на Санстефанския предварителен мирен година.
договор и откриването на Учредителното
събрание в Търново. В тези три релефа
са изобразени редица автентични образи
от родната история: Петко Р. Славейков,
Стефан Стамболов, Иван Вазов и редица
други „строители на съвременна България”.
На същата височина като тези 3 релефа,
само че фронтално е разположен надписът:
„Царю Освободителю / Признателна
България”, а под него е поставен лавров
венец, дар от румънския крал Карол I, в памет
на загиналите във войната румънски воини.
Днес паметникът на Цар Освободител е
едно от най – емблематичните места, където
можем да отдадем почит на всички герои
http://nauka.bg
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Войнишки паметник
град Доспат

В последните години сякаш свикнахме
по-често да научаваме за разрухата или
безстопанственото отношение към един или
друг паметник, а не за издигането на нови
монументи. Крайно време е тази тенденция
да бъде спряна и да започнем да се грижим
подобаващо за културно – историческото
си наследство. В тази сфера най – сериозна
работа се очаква да свършат държавните
институции, но все по – често, надявам
се, ще виждаме някои общини или дори
отделни активни и родолюбиви граждани
да изграждат и поддържат паметници.
Интересен пример в това отношение
можем да открием в действията на община
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Доспат, която през трудната в икономическо
отношение 2011 година намери средства да
се погрижи за войнишката паметна плоча
в града. За какво по – точно става въпрос?
В центъра на Доспат е издигнат чисто нов
подиум, върху който са поставени няколко
току – що изработени паметни плочи. До
самия подиум е разположена чешмата върху
която е поставена по – стара паметна плоча.
Единственият факт, който буди безпокойство
е, че плочите са посветени на „загиналите
в Балканската и Отечествената войни от
община Доспат”. Това е твърде двузначно и
може да се окаже сериозна провокация към
България. Защо, ще се запитат мнозинството
от Вас? Причината е следната. Преди
избухването на Балканската война Доспат
и голяма част от селата, които сега са част
от общината, са в границите на Османската
империя. Населени са с българо – мохамедани,
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като една част от тях поставят религията
си над народностното самосъзнание и
нямат никакво желание да се присъединят
към Царство България. Напротив те
предпочитат да останат в пределите на
Османската империя и по никакъв начин
не симпатизират на българската кауза.
Това е и причината в района на Доспат да
има ликвидирани паравоенни протурски
формирования в началото на Балканската
война. България в крайна сметка печели
войната срещу петвековния си поробител
и макар че бива нападната от всичките
си съседи само няколко месеца по – късно
задържа властта си над Западните Родопи.
Това не се харесва на една голяма част от
населението на Доспат и околните села и то
се включва активно в действията на няколко
чети, дали своя принос при изграждането на
тъй наречената Гюмюрджинска република.
Това е една турска държавица, опитваща
се да откъсне Западна Тракия от Царство
България, която просъществува по – малко
от 2 месеца през 1913 година.

българската войска и с действията си са
допринесли за разделението на българския
народ и са спомогнали за формиране у
гражданите на скептично и резервирано
отношение към българо-мохамеданите?
Всъщност истината е, че повечето българомохамедани поставят на първо място своето
българско самосъзнание и чак на второ за
тях идва религията им. Дори и най – силно
религиозните в тази група смятат България
за своя Родина, тъй като майчиният им език е
българският и те осъзнават, че са неразделна
част от българския народ и неговата история.
Точно на обратния полюс е една малка част от
групата на българо-мохамеданите, която по
икономически, социални, политически или
дори исторически причини симпатизира на
Османската империя и нейната наследница
Република Турция. Тези хора не желаят
пълноценна интеграция в Република
България и трайно се стремят да изтъкнат
своята „различност”. Държавата ни не бива
да толерира подобни опити и наистина
не е лошо да се внесе яснота около тази

Тези исторически факти ни показват, че
по време на Балканската и последвалата я
Междусъюзническа война голяма част от
населението на днешната община Доспат се
е сражавала срещу България и българската
армия. Още по – озадачаващ е фактът, че
не открихме нито едно име на боец, паднал
по време на военните конфликти от 1912 –
1913 година, което ни навежда на мисълта,
че нарочно е търсен този ефект. Няма
как обаче на българска територия да се
толерира прокарването на такава политика
и отговорните държавни институции би
трябвало да отговорят на въпроса: „На
кого е посветен новият мемориал в град
Доспат?”. Дали на българските воини, които
едновременно водят война на няколко
фронта и успяват да преборят великата
Османска империя, освобождавайки стотици
хиляди свои сънародници, останали до
1912 година под османския ярем, или на
безродниците, които са се сражавали срещу
http://nauka.bg
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героите паднали по бранните полета на
Югославия и Унгария, които са родени
в пределите на община Доспат. По този
начин паметта им наистина бива почетена
и техният подвиг няма да бъде забравен!
Всеки български войн, от редник до генерал
и от матрос до адмирал, дарил живота си за
Родината и правдата, заслужава вечна памет!
Когато българските синове отиват на война,
те разчитат само на две неща. Първото е, че
ще има кой да се погрижи за семействата им
ако загинат на фронта. Второто е, че няма
да бъдат изоставени от своите другари и че
ако има възможност тленните им останки ще
бъдат погребани, а паметта им - ще остане, за
да учи нас, техните потомци, на саможертва,
в името на най-святото.

мемориална композиция в центъра на град
Доспат.
Втората част на посвещението, а именно
на падналите в Отечествената война, е
очевиден остатък от времето на комунизма,
когато участието на България на страната на
Червената армия във Втората световна война
бе обявено за „Отечествена война”. Това
понятие може и да е вярно за част от народите,
членували тогава СССР, но със сигурност не
важи за България и българския народ, които
не печелят абсолютно нищо от участието
си във войната срещу нацистка Германия.
Дори напротив, материалните загуби от
тази война са по-тежки от репарациите
от Първата Световна Война, множество
семейства са осакатени, а националните
интереси - потъпкани. Учудващо е защо на
паметна плоча направена през 2011 година
все още стои този надпис, а не да речем „на
падналите български герои във Втората
световна война”. Все пак тук имаме и паметна
плоча, на която са изписани имената на
16
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Пред плочата с имената на българските
бойци от община Доспат, паднали по време
на Втората световна война е поставена по –
малка плоча с надпис „Слава на героите!”, а
в ляво от нея е направена малка чешма. Нека
винаги почитаме паметта на тези мъже, от
които само един е загинал на повече от 30
години, за да докажем на всички българо
– мохамедани, че за тях има място и в
нашите сърца! България е нашата Родина,
тя ни обединява, а не ни разделя. Дедите на
днешните помаци добре са разбирали това и
храбро са воювали в редовете на българската
армия по време на Втората световна война.
Не бива да позволяваме днес техните
наследници да се чувстват нежелани в
държавата, за която предците им са проляли
кръвта си.
Искрено се надявам, че съм прекалено
мнителен и че авторите на проекта за
този войнишки паметник не са целели
да засегнат по някакъв начин България и
българския народ, а просто от непознаване
на историята са допуснали едно леко
двусмислие. Ако няма никакъв скрит умисъл
и ако паметните плочи действително са
посветени на българските герои от община
Доспат,
воювали
против
Османската

НАУКА

империя по време на Балканската война,
аз ще поднеса искрените си извинения. По
такива деликатни теми трябва да се пише,
мисли и работи много внимателно, за да
не се насажда противопоставяне между
различни религиозни или етнически групи
в държавата ни. За жалост информацията
в секцията „История” на официалната
интернет страница на община Доспат по
никакъв начин не спомага за преодоляване
на усещането ми, че нещо не е както трябва.
Дано тези неточности и двусмислици
бъдат отстранени час по – скоро, за да може
населението на общината, както и всички
нейни гости, да отдадат заслужена почит
на местните българи, паднали в защита на
националната кауза в Балканските войни и
по време на Втората световна война.

Църквата „Света Неделя”
град Батак

Нашата прекрасна Родина е изпълнена от
край до край с прелестни църкви от всякакъв
вид и от всеки един исторически период.
Църковната архитектура по българските
земи би трябвало да бъде повод за национална
гордост и без никакво съмнение България
може да се превърне в една от водещите
дестинации за религиозен туризъм в Европа.
В този брой ще Ви разкажем за една малко
по – различна църква. Църква, която остава
в нашата история, не само като християнски
храм, но и като храм на българския дух.
В предходните броеве на списание
„Българска наука” Ви разказахме за няколко
паметника, посветени на участници в
Априлското въстание от 1876 година.
Историята на въстанието, както и няколко
по – частни истории на отделни градове, села
http://nauka.bg
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или личности бяха разказани на страниците
на нашата рубрика и ето, че най-накрая
дойде време да ви разкажем за кървавата
история на църквата „Света Неделя” в
Батак, която за много българи е символ
на турската жестокост при потушаване на
въстанието. Много наши сънародници и до
днес смятат, че извършеното в Батак е едно
от най-големите престъпления в историята
на човечеството. Наистина извършеното
от турските орди в родопското село2 е
нехуманно и прошка за такава постъпка не
може да има. Ще се опитам в краткия си
очерк да ви представя историята на църквата
„Света Неделя” в Батак, но осъзнавам, че
каквито и думи да използвам няма да успея
да предам в достатъчна степен трагизма на
това място. Той може да се усети само там, в
самия храм Божи, където зверски са изклани
нашите сънародници.
18
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Батак, подобно на повечето градчета за
които ви разказахме в предишните броеве
на списание „Българска наука”, попада в
обхвата на Четвърти революционен окръг.
За разлика от Копривщица и Клисура се
намира в южната част на окръга и по-точно

2 От 1963 година Батак придобива статут на град
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в Западните Родопи. Родопското село е било
населено само от българи – християни и
се е радвало на значителен просперитет
в мрачните години на турското робство.
Въпреки всичко, когато апостолите започват
подготовката за въстанието населението
на Батак се включва с огромно желание.
Основни организатори стават Петър Горанов
и Трендафил Керелов. След избухването
на въстанието храбрите герои от Батак се
заемат с изпълнение на задачите поставени
им от апостолите. Няколко дни те успяват да
изпълнят своите ангажименти към общото
дело без селото им да бъде заплашено, както
поради труднодостъпния терен, така и
поради ангажираността на редовната турска
армия в Средногорието. Това дава възможност
срещу Батак да се насочи огромно пълчище
от башибозуци под предводителството на
Ахмед ага Барутанлията.

На 30 април се разиграват първите
стълкновения на баташките въстаници
с многократно превъзхождащия ги като
численост противник. Изолираността на
Батак от останалите християнски села и
градове го поставя в крайно неизгодна
ситуация и способства за безпрепятственото
напредване на фанатизираната нередовна
турска армия. Виждайки обречеността на
своята по-нататъшна съпротива част от
баташките първенци решават да сложат
оръжие и да се предадат с надеждата, че
турците ще пощадят мирното население.
На 1 май малцината решили да се предадат
смирено подават оръжията си на Ахмед ага
и неговите озверели джелати, но вместо
милост получават мъчителна смърт от
брадвите и ятаганите на башибозука. Това
се случило в долния край на селото и дало
възможност на голямата част от населението
http://nauka.bg
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разрушавали всичко по пътя си и стреляли
по всичко, което се движело. Българите
започнали да осъзнават безизходността
на положението си и се групирали около
черквата и около училището. По-малки
групи се разположили в и около някои от
най-големите чорбаджийски къщи, които
също предлагали някаква сигурност или
най-малкото възможност да се защитиш с
оръжие в ръка от озверелите османци.
На 2 май Ахмед ага обещава пощада
на над 200 българи, мъже, жени, деца и
старци, които били заели позиции в една
от чорбаджийските къщи, но след като се
предават ги сполетяла съдбата на предалите
се преди това баташки първенци. До един
са ограбени и убити. След тази си постъпка
агата поискал при него да отидат останалите
живи видни батачани, които да съдействат
за предаване на оръжието, като обещанието
било, че след това башибозукът ще напусне
селото. Смелите мъже отишли, но след като
да прозре истинските планове на османците
и да се опита да намери спасение в по
– добре укрепената горна част. Там се
струпали хора всякакви. Въстаници, жени,
старци, деца и изобщо цялото българско
население,
което
според
различните
източници наброявало между 6 и 9 хиляди
души преди въстанието. Започнала истинска
вакханалия в изоставените части от селото.
Башибозуците ограбвали къщите, палили ги,
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предали оръжието били убити и набучени
на колове. Особено мъчителна била смъртта
на един от най-възрастните първенци 65 –
годишният Трендафил Керелов. Той първо
бил прострелян, но след като оцелял бил
набит на ръжен и опечен жив пред близките
му. Подобна проява на варварство и
безчовечност е трудно обяснима и напълно
непростима. Кръвта на тези свети мъченици,
проляла се през онези майски дни на 1876
година, днес ни служи като пример за
силата на българския дух. Останалите живи
батачани продължили да се отбраняват в
подпалили сградата
останалите.

и

изгорили

живи

В последна крепост на българите се
превърнала черквата „Света Неделя”. Тя
била построена от баташкото население
само за 75 дни през 1813 година. Причината
голяма част от търсещите спасение да
намерят убежище там се крие както в
надеждата, че османците няма да посегнат
на човек в Божия храм, така и на високите
стени, с които е бил обграден черковният
двор. В духовната обител и в двора се събират
няколко хиляди души. Няма точни сведения
за броя на българите застанали в този свой
последен бастион, но се предполага, че са
между 2 и 3 хиляди души. Ужасяващите
събития в святото място започнали в нощта
на втори срещу трети май 1876 година.
По това време след опожаряването на

църквата и в училището. Не всички българи
успели да избягат към черквата и училището.
Останалите по къщите си били заловени и
зверски убити. В училището се била укрила
голяма група, която според сведенията била
около или дори над 200 души. Там разправата
с българското население надминава всякакви
разумни граници и турците откровено се
гаврили с тях. След като убили и ограбили
една част от скрилите се в школото, турците
http://nauka.bg
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училището башибозуците започнали да
избиват всеки, който се опитвал да избяга
от църковния двор и да намери спасение
в планината. Българите били обградени
от всички страни. Рано сутринта на 3 май
башибозукът, въпреки отчаяната съпротива
на българските герои, успял да проникне в
двора на храма и започнал зверско клане.
Защитата на самата християнска обител
обаче продължила още 3 дни. Макар и
проникнали в двора, османците не успели
бързо да влязат в черквата, за да довършат
пъкленото си дело. Какво ли не опитвали
бездушните варвари – пускали рояци
пчели в храма, палили слама, за да задушат
криещите се хора и т.н. Най-сериозният враг
на българите обаче била жаждата. И до днес
ясно може да се види дупката, изкопана от
българските майки с голи ръце в търсене
на вода за невръстните им деца. Това е един
смразяващ паметник на великия майчин дух
и на любовта към българския род .

На третия ден останалите живи българи
разбрали, че няма начин да оцелеят в черквата
и отворили вратите, за да потърсят спасение.
Отвън обаче ги чакали безчовечните и
кръвожадни лица на башибозуците на
Ахмед ага. С перверзна проява на милост
турският военачалник предложил на
българите да приемат исляма като в замяна
им обещал да ги пощади. Всички отказали.
Гордостта им не позволявала да се пречупят.
Изнурените батачани знаели, че ще умрат,
но само, за да преминат в райските селения
и да останат завинаги в паметта на своите
сънародници като герои и мъченици. Те
избрали вечния живот пред окаяно тленно
съществуване в служба на безпощадните
османци. Доблестните батачани доказали,
че демоните, които пет века са клали и
издевателствали над българи, арменци и
други народи, в този момент нямали никаква
власт над техните души. Отново. И за кой ли
път – бездушни, кръвнишки, безчинстващи
турските башибузуци се отдали на едно
от любимите си занимания - да изтребват
невинно българско население.
В черквата „Света Неделя” и в нейния двор
са изклани над 2000 българи, а общо в Батак
над 5000 души. Църквата била поругана и
турците се опитали да я опожарят, но фактът,
че била построена от камък я спасил. Изгорял
дървеният й иконостас и голяма част от
църковната утвар, но сградата се запазила.
Днес тя е истински паметник на твърдия,
непокорен и непреклонен български дух.
Няма човек, който да остане равнодушен
когато се озове в църковния двор, а влезе ли
в църквата тя остава завинаги в сърцето му.
В сърцата и в паметта ни остават и всички
онези герои, загинали през април и май 1876
година, за да я има България.

Поклон пред паметта им!
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веднъж да изразим желанието си и България,
като държава да го признае, колкото се може
по-скоро. На национално ниво все още не
град Батак
сме признали арменския геноцид, макар
някои големи общини в страната вече да саго
Ние
българите
винаги
сме
били
направили и той да се отбелязва ежегодно на
съпричастни
към
справедливите
24 април.
националноосвободителни
борби
на
народите по света. Арменският народ е
Още от края на XIX век и особено след
един от най – близките ни в това отношение.
изключителните зверства на османците по
Арменците, също като нас, няколко века са
време на Първата световна война мнозина
били под турско робство и също като нас
арменци намират спасение в Родината ни.
са унижавани, а в последствие и физически
Създават тук свои семейства, работят за
унищожавани от кръвожадните османци. В
България и някои от тях чувстват нашата
периода от края на XIX век до 1916 година
държава за тяхна втора родина, която много
обичат и ценят и всячески се стремят да
подпомогнат. Това е доказателство как
споделените трудности сплотяват хората и
как ние българите сме способни да подадем
ръка на своите приятели и в най-трудните
моменти. Добрината, която човек прави,
рано или късно се връща. Благодарността на
арменците днес много често се проявява под
най-различни форми.

Арменски кръст

са избити над 1 милион и 300 хиляди
арменци в Османската империя. До 1923
година тази бройка нараства с още близо
200 хиляди души, за да достигне повече от
50% от арменското население в Империята.
Арменският геноцид бе признат от някои
държави по света, като този факт ни кара още

Един от примерите е поставянето
на паметник в Батак между черквите
„Света Неделя” и „Успение на Пресвета
Богородица”. Монументът представлява
голям арменски кръст, изработен от полиран
гранит, донесен от Армения. Проектът е
дело на Съюза на арменците в България, а с
реализацията му се нагърбват братя Овсепян.
Паметникът е официално открит на 16 май
2008 година по случай 132 годишнина от
Априлското въстание и Баташкото клане.
Върху монументът е издълбан надпис:
„От признателния арменски народ в
памет на батачани, загинали през 1876
година”. Единият от братя Овсепян каза,
че поставянето на паметника е в отговор
на наглите лъжи, изфабрикувани от двама
псевдоучени, твърдящи, че няма Баташко
клане. Това ни дава основание да благодарим
на арменците за тяхната подкрепа, но и
да се поучим от опита им. Трябва колкото
се може по – скоро България да се опита в
http://nauka.bg
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международен план да получи признание за
турския геноцид над българите, който далеч
не се свежда само до Баташкото клане. Този
геноцид продължава повече от 5 века, тъй като
дори и след освобождението на Княжество
България милиони наши сънародници
остават в пределите на Османската империя
и неведнъж срещу тях се предприемат
действия, които във втората половина на
ХХ и в началото на XXI век категорично
биха били определени като геноцид. Те са
именно това и е крайно време да потърсим
признанието на този факт. Дължим го на
паметта на мъчениците от Батак. Дължим
им също огромно уважение и преклонение
пред подвига им. Радвам се, че българската
православна църква най – сетне канонизира
загиналите за вярата и народа си батачани
и се надявам все повече и повече наши
сънародници да си припомнят примера им
и никога да не предават завета им.

Екзарх Йосиф
град Калофер

Лазар Йовчев е роден на 5 май 1840 година
в будното подбалканско градче Калофер,
което е родно място на още много бележити
българи от времето на Възраждането.
Както било характерно за голяма част от
връстниците му и малкият Лазар започнал
да посещава местното училище, където се
проявил като един от най – способните и
любознателни ученици. Много бързо се
оказва по-ерудиран от своите съученици
и става помощник на прочутия даскал
Ботьо Петков. След това благодарение на
финансовата помощ от страна на богати
калоферци, които живеели и работели в
Цариград, Лазар Йовчев се обучава във
Великата народна школа в цариградския
квартал Фенер. Това е едно от най-големите
и престижни за времето си училища и е
най-старото и влиятелно гръцко учебно
26
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заведение в османската столица. След
Великата народна школа будният български
младеж отново е подпомогнат от свои богати
сънародници, за да продължи образуванието
си в прочутия Френски колеж в Цариград.
Там младият калоферец получава найвисокото възможно академично образование
в Османската империя, но става ясно, че
неговите способности далеч надхвърлят
рамките на Френския колеж в Истанбул и
24-годишният Лазар е подкрепен от своите
благодетели да замине да се учи в парижката
Сорбона. Първоначално се записва в
Литературния факултет, а по-късно се
прехвърля в най-престижния, а именно
Юридическия. Завършва за три години
степените „бакалавър” и „лисансие”.

и се потопява в истинската европейска
култура Лазар Йовчев, вече с много солидно
образование, се завръща в Цариград, тъй
като любовта му към вяра и народ е била
толкова силна, че не му е позволявала
дори да си помисли да търси личното си
щастие, докато народът му пъшка под
османския ярем. Първоначално се занимава
с юридическа дейност, но скоро след това
се отдава на народополезни занимания:
публицистика, преводаческа дейност и
участие в Привременния смесен екзархийски
съвет, създаден скоро след обнародването
на фермана за учредяване на Българската
екзархия. Заради дейната му работа много
бързо си спечелва симпатията на голяма част
от българите и особено на хората, участващи
в работата по изграждането на Екзархията.
След като прекарва общо 6 години в Разбрал своето истинско призвание Лазар
един от най-модерните градове в Европа Йовчев се подстригва за монах под името
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на Априлското въстание и заради хилядите
невинни жертви главата на Българската
екзархия Антим I пише писмо до руския цар
в което го моли да се застъпи за българския
народ. Твърди се, че след като прочел
писмото руският император Александър
II написал върху него „Да се освободи
България”. Дори и това да е само легенда, то
допринася за усилване на враждебността от
страна на турците към Българската екзархия
и екзарх Антим I е свален от длъжност и
заточен в Мала Азия, където остава до общата
амнистия от 1878 година. В този толкова важен
момент непосредствено преди избухването
на руско-турската война българският
народ се нуждаел от пастир, а Българската
екзархия от способен ръководител. Заради
ерудицията, трудолюбието и контактите
си за нов екзарх е предложен ловчанския
митрополит Йосиф. На 24 април 1877
година той е избран и утвърден на поста и
започва един от най – великите периоди
в развитието на Българската екзархия.
Екзарх Йосиф I си поставя като главна цел
защитата на българщината и създаването
на условия всички българи да станат част от
Екзархията, за да могат да слушат литургии
на собствения си език и да не търпят чуждо
духовно или културно влияние.

Йосиф през 1872 година и само три месеца
по-късно е избран за протосингел, длъжност
която върви с архимандритско достойнство.
През следващите три – четири години
образованият и изключително способен
родолюбец обикаля българските земи, за
Много се усложнява задачата на екзарха
да организира структурите на Екзархията,
след
подписването на унищожителния за нас
които трябва да заменят съществуващите
дотогава институции на Цариградската Берлински мирен договор. Несправедливите
патриаршия и да оформят облика на решения на великите сили оставят извън
българската
национална
православна
църква. Освен това благодарение на
владеенето на чужди езици, високото си
образование и перфектно възпитание Йосиф
се оказва основният преговарящ с Великите
сили от името на Българската екзархия.
През 1875 година на все още доста младия
Йосиф е възложено управлението на
Видинската епархия, а година по-късно,
в началото на паметната за нашия народ
1876 година, той заема поста на ловчански
митрополит. След кървавото потушаване
28
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освободеното Отечество милиони българи
и по тази причина Българската екзархия
не мести своето седалище в столицата на
Княжество България, а продължава да действа
от самото сърце на Османската империя –
Цариград. Основната задача пред екзарх
Йосиф I е да брани българските национални
и църковни интереси във всички територии
населени с наши сънародници. Именно при
осъществяването
на тази задача му
помагат високото
образование
и
фактът, че той може
да бъде еднакво
добре
дипломат,
ц ъ р к о в е н
ръководител
и
юрист. Дейността
на екзарх Йосиф
I
е
толкова
плодотворна
и
разностранна,
че няма да ни
стигнат
стотици
страници
да
я
опишем напълно.
Заради това ще
се
задоволим
само с някои от
най-очевидните
резултати.
Към
1912 – 1913 година
Е к з а р х и я т а
поддържа
1373
училища,
87
прогимназии и 13
гимназии, в които се обучават общо 78854
ученици и в които преподават 2266 учители.
По този начин Екзархията поддържа
българския дух на населението и му дава
надежди, че рано или късно и то ще се
присъедини към свободна България. Освен
в образователната сфера екзарх Йосиф
I постига и редица успехи в църковната.
Основава българска духовна семинария
в Цариград, която захранва с български

свещеници цялото землище на народа ни.
Подпомага изграждането на български
черкви, снабдяването им с икони и църковна
утвар, издаването на богослужебни книги и
т.н.
Славният български църковен водач
преживява най-радостните си мигове през
1912 и в началото на 1913 година когато
българската
армия неумолимо
напредва
срещу
османските войски
и
на
бойното
поле
сразява
петвековния
си
поробител. В този
момент
целта
на
Екзархията
и з г л е ж д а
постигната
и
голяма
част
от
българите
на
Балканите
е
трябвало
да
бъдат обединени
в една държава –
Царство България.
За
съжаление
к о в а р н и т е
ни
съседи
са
п о д г о т в и л и
н е п р и я т н и
изненади
за
България
и
след
края
на
Междусъюзническата война на 27 ноември
1913 година Йосиф I и всички останали
служители на Българската екзархия са
принудени да напуснат Цариград и да
се отправят към София. По този начин
Османската империя нанася тежък и
непоправим
удар
върху
българската
кауза като улеснява сръбската и гръцката
пропаганди и способства унищожаването
на българското народностно самосъзнание
http://nauka.bg
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в Македония и някои части на Тракия.
Екзарх Йосиф I е съкрушен след края
на войната и здравето му окончателно
рухва. Макар и тежко болен той съвестно
изпълнява задълженията си на глава на
българската църква до сетния си час. След
38 години начело на Екзархията способният
ръководител умира на 10 юни 1915 година,
като така и не доживява да види мечтата си
изпълнена. Признателният български народ
погребва големия си водач в южната открита
галерия на църквата „Света Неделя” в
София.
Паметникът на екзарх Йосиф, който
Ви представяме в този брой се намира в
родния му град Калофер. Издигнат е по
случай 150-тата годишнина от рождението
на великия духовник по инициатива на
пловдивския митрополит Арсений с дарения
на населението от пловдивска епархия.
Самото поставяне на паметника се забавя с 2
години и той е официално открит през 1992
година. Скулптори са Николина Канарова и
Недко Кръстев, а архитекти – Ваня и Танко
Серафимови. Монументът е разположен
в централната част на град Калофер и
представя екзарх Йосиф I в цял ръст, облечен
с църковни одежди и с голям кръст на врата.
Паметникът днес е чудесно място да се
преклоним пред делото на великия народен
водач и пастир, който посвети целия си
живот на борбата за защита на българския
народ и на национална кауза.

Поклон пред делото на великия
екзарх Йосиф I Български!
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Найден Геров
град Пловдив

Найден Геров е роден на 23 февруари
1823 година в китното подбалканско
градче Копривщица. Той е осмото от общо
тринадесет деца в семейството. Баща му
бил преподавател в килийно училище и
именно там младият копривщенец получава
началното си образование. Рано неговите
съграждани забелязали какъв природен
талант в обучението има малкият Найден
затова бил изпратен да се учи в гръцко
училище в Пловдив. Там останал само две
години, защото макар понатрупал знания
не бил никак доволен от политиката на
асимилация, прокарвана от гръцките
даскали. По тази причина през 1836 година
се завърнал в родния си град, където в този
момент вече преподава Неофит Рилски във
взаимно училище, което е заменило доста
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чрез образователната система. От този
момент насетне Геров се отдава на борба
против фанариотите и против всеки опит
за асимилация на българите. Той смята, че
чрез просветата народът му ще се доближи
до цивилизованите европейски народи
и оттам нататък остава само една малка
крачка към извоюването на Свободата. По
време на Кримската война Найден Геров
действа изключително активно в подкрепа
на българските национални интереси и е
забелязан от висшите управленски кръгове на
Руската империя. По тази причина през 1857
година е назначен за пръв руски вицеконсул
ниското като образователно ниво килийно. в Пловдив и по този начин още по-силно
През 1839 година, по лична препоръка на се укрепва връзката между бележития
Неофит Рилски, Найден Геров е изпратен възрожденец и града под тепетата.
в Одеса, където учи в Ришельовския лицей.
Бидейки руски вицеконсул Геров действа
Завършва своето обучение с отличие през
изключително
активно за подпомагане
1845 година. Междувременно издава няколко
книги, сред които е и прословутата му поема на българската кауза като създава редица
„Стоян и Рада”. Впечатлени от начетения училища, читалища и кръжоци и всячески
всички
родолюбиви
и способен младеж руските власти му подпомагайки
инициативи
в
града
и
областта.
След
предлагат руско поданство, което младият
българин приема, за да може по-лесно да
действа в подкрепа на своите поробени
сънародници.
През 1846 година Найден Геров се завръща
в родната Копривщица и моментално се
отдава на народополезна дейност. Отваря
двукласно училище и започва сам да
преподава в него. Школото е наречено „Св.
Св. Кирил и Методий” и днес представлява
прекрасен музей. Славата на копривщенското
училище и на Найден Геров се разнасят на
шир и на длъж из българските земи. Идват
ученици от всички земи, населени с българи.
Подтикван от родолюбиви подбуди Найден
Геров организира тържествено честване на
празника на светите братя Кирил и Методий
в Пловдив на 11 май 1851 година. Скоро този
ден се превръща във всебългарски празник,
а от 1857 година ежегодно се отбелязва
изключително тържествено в редица
български градове. Найден Геров е поканен
в Пловдив да ръководи местното училище и
се сблъсква с отчаяните опити на гръцкото
духовенство да наложи „мегали идеята”

разгрома на Априлското въстание е
принуден да се укрие в руската легация
в Истанбул, тъй като е смятан за главен
подбудител на въстаническите действия.
Близо 20-годишната дейност на Геров като
пловдивски вицеконсул е изключително
продуктивна и е свързана с преодоляването
на опасността от елинизиране на българската
интелигенция и на българските търговци.
http://nauka.bg
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родната му Корпивщица и на така обичания
от него Пловдив към Княжество България
през 1885 година. Съдбата решава да му спести
страданието от преживените български
трагедии след Междусъюзническата и
Първата световна войни. Големият български
родолюбец, учител, учен, общественик и
държавник умира в Пловдив на 9 октомври
1900 година. Погребан е в града на който
е посветил най – голямата и ползотворна
част от своя живот – Пловдив. Там и днес
всеки може да го почете пред неговия гроб –
паметник.

По време на Руско – турската война Найден
Геров първоначално е участва в руското
командване, а след настъплението на
руските войски на южния бряг на река Дунав
той е назначен за губернатор на Свищов,
първият освободен български град. След
несправедливите решения на Берлинския
конгрес копривщенецът се завръща в
Пловдив, който е останал под властта на
султана, макар и като център на автономната
област Източна Румелия. Там Найден Геров
продължава работата върху труда на своя
живот - епохалния „Речникъ на блъгарскый
языкъ”3. В речника са събрани над 70 000
български думи, над 24 000 изречения и
хиляди пословици, поговорки, лични имена
и части от песни. Този уникален по своя
обем труд и до днес остава ненадминат в
много отношения. Това ни дава още едно
основание дълбоко да се преклоним пред
гения, трудолюбието и патриотизма на
Найден Геров.
Изтъкнатият български интелектуалец
доживява да види присъединяването на
3
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В настоящия брой ние ще Ви разкажем
за един друг паметник на Найден Геров,
който се намира в цар Симеоновата
градина в центъра на Пловдив. Изработен
е от Красимир Русев и е финансиран от
община Пловдив. Паметникът представя
Найден Геров от торса нагоре и се издига в
близост до други монументи, посветени на
възрожденските ни дейци. Със съжаление
отбелязваме, че напоследък паметникът не се
поддържа достатъчно добре и са се появили
неприятни мръсни натрупвания. Много е
лесно да заключим, че общината не си върши
работата, но защо не се запитаме следното:
„Не заслужава ли големият български
възрожденец да отделим малко от времето
си и съвсем малко средства, за да почистим
паметника му?”. Аз смятам, че отговорът тук
е еднозначен. Паметникът отново трябва
да придобие първоначалния си вид, за да
могат гражданите на обичния му Пловдив
и всички гости на града да отдадат почит
на заслужилия възрожденски деец. Вярвам,
че всички ние искаме да запазим културно
– историческото си наследство, за да може
след десетилетия и децата ни да се прекланят
пред великите българи, посветили живота си
на народ и Отечество.

Фотография: Благой Анев
Текст: Антоан Тонев
e-mail: bgmonuments@gmail.com
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Археологически институт с
музей

А

рхеологическият институт
с музей при Българската
академия на науките е
най-старата музейна институция в България. Веднага след Освобождението от турско робство, по време на дейността на Временното руско управление,
заедно с формирането на структурите на
съвременната българска държава, започва
и нейното изграждане. След създаването
на Публичната (Народната) библиотека,
към нея е обособена музейна сбирка, която
скоро прераства в музеен отдел. Попълването му със старинни предмети става основно
чрез дарителство, благодарение на активността на учителите от страната, които из-

01.

пращали в София всичко, което според тях
има историческа стойност.
Обособяването на музейния отдел в
самостоятелна институция с „нарочен персонал” става през 1892 г., а Указът на княз
Фердинанд І от януари 1893 г. узаконява
учреждението Народен музей със самостоятелен бюджет и печат, като му предоставя
сградата, в която и днес се помещава: Буюк
джамия. Паметник на културата, построен в
края на ХV в., тя е най-старата запазена джамия в София. По данни от писмени извори
се приема, че се е наричала Джамията на великия Махмуд паша. Махмуд паша е велик
везир на султан Мехмед ІІ Завоевател (14511487). В запазения си вид Буюк джамия е

Поглед към сградата на Музея (Буюк джамия, краят на ХV в.).

http://nauka.bg
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02.
Зала Праистория.
квадрат с дължина 36,6 м, ориентирана по
посоките на света. Това пространство е разделено от четири стълба и съответстващите
им пиластри на 9 еднакви квадрата, над
всеки от които има кубе, стоящо на пандантиви. Всички кубета са с еднакъв диаметър,
поддържат се от заострени арки и са покрити с оловни листове. Стените на джамията
са градени от каменни блокчета, споени с
хоросан и обградени с тухли – т.нар. клетъчен градеж, характерен за османското строителство.
В Националния археологически институт
с музей се съхраняват десетки хиляди находки от българските земи, илюстриращи
развитието на обществата от първите заселници на Балканите (преди около 1,5 милиона години) до късното средновековие.
Част от тях са представени в постоянната
експозиция на музея. Експонатите са паметници от изключителен интерес не само за
българската, но и за световната публика и
често участват в международни изложби в
34

http://nauka.bg

различни краища на света.
Постоянната експозиция на музея е организирана хронологически и тематично в
четири зали.
Зала «Праистория» представя културата и
бита на най-ранните обитатели на днешните български земи, както и хронологията, периодизацията и районирането на
праисторическите култури на територията
на днешна България – от палеолита (1,5
милиона – 10000 г. пр. Р. Хр.) до средната
бронзова епоха (2000 – 1600 г. пр. Р. Хр.). От
голям интерес както за специалистите, така
- и за любителите са експонатите от няколко
обекта, изключително важни за праисторията на България, на Балканите и на Европа:
пещерата Козарника (Белоградчишко) и
селищните могили Караново и Езеро (Новозагорско). Находките от Козарника са найранните документирани следи от човешко
присъствие в Европа, датиращи от преди
около 1,5 милиона години. Колекциите от
Караново и Езеро дават възможност на посетителя да се запознае с последователното

НАУКА

03.
Керамичен антропоморфен съд от
селищна могила Габарево, Казанлъшко.
Халколит (V хилядолетие пр. Хр.).

Хр.) до късноелинистическата епоха (краят
на І хил. пр. Р. Хр.). Сред тях се отличават
керамичните съдове и антропоморфни
фигурки с инкрустирана украса, каменните калъпи за брадви, бронзовата статуетка
на елен от Севлиево, Габровско (VIII в. пр.
Хр.), части от най-характерното за тази
епоха предпазно и нападателно въоръжение: шлемове, броня, наколенници, мечове,
върхове на копия, както и находки от монументалната гробница в могилата Мал тепе
при Мезек, Свиленградско и от тракийския
град Севтополис. Гробницата при Мезек
със своята дължина от 32 м. е най-голямата открита досега в източната половина
на Балканския полуостров; тя се състои от
дълъг дромос (коридор) с дължина 20,65 м.
и три помещения. В експозицията са включени предмети от инвентара на няколко
погребения, извършени в нея в периода
от втората половина на IV – началото на
III в. пр. Р. Хр. Сред тях с особена стойност
са богато украсеният железен нагръдник с
позлата и златните накити. Силно впечатляваща е бронзовата статуя на глиган, точно
копие на откритата в южната периферия на
могилата, сега намираща се в колекцията на
Археологическия музей в Истанбул. Севтополис, днес под водите на язовир Копринка,

развитие на обществото през неолита, халколита и ранната бронзова епоха (от около
6000 до около 2000 г. пр. Р. Хр.). Представени са характерните за различните периоди керамични съдове, сечива и оръжия от
камък, кост, рог, мед и бронз. Специално
внимание е отделено на богатата колекция
от антропоморфна и зооморфна пластика
от различни обекти, която демонстрира
както уменията и естетическите виждания
на древните хора, така и техния светоглед и
религиозни представи.
В т.нар. „Централна зала” на Музея експозицията е организирана хронологически в
четири основни теми: Тракия и елинският
свят; Тракия и Рим; Византия; Каменната
летопис на българите.
Тракия е представена чрез находки, датиращи от къснобронзовата (краят на ІІ хил. пр.

04.
Керамичен зооморфен съд от селищна
могила Караново, Новозагорско. Халколит (V
хилядолетие пр. Хр.).
http://nauka.bg
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05.

Централна зала.

06.
Централна зала. В близък
план – надгробна стела от
некропола на Аполония (“Стелата
на Дейнес”). Начало на V в. пр. Хр.
36
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07.
Находки от късната бронзова епоха.
ХVI-ХI в. пр. Хр.
Казанлъшко, е град основан от тракийския
цар Севт III през ранноелинистическата
епоха. От града и от неговия могилен некропол освен съдове и накити произхождат
и интересни предмети, свързани с домашни култове – оловна змия, кернос, както и
известният Севтополски надпис.
В експозицията са представени паметници от некрополите на елинските колонии

08.
Мраморна статуя на “тракийски
конник” от Брестник, Пловдивско. III в.

09.
Глава на Аполон, изработена от бронз с
позлата. Сердика, II в.

(апойкии), разположени по Черноморското
и Егейското крайбрежие. Сред тях преобладават надгробни релефи, керамични и
стъклени съдове, теракоти, алабастрови и
метални предмети. Надгробната плоча на
Дейнес, син на Анаксандър, с изображение
на млад мъж с куче е една от малкото запазени стели от този тип от архаичната епоха.
Впечатляваща също е и бронзовата хидрия
от Несебър с апликации, изобразяващи Борей и Орития (IV в. пр. Р. Хр.).
Голяма част от изложените в тази зала находки датират от римската епоха. Предимно скулптурни и епиграфски паметници,
те произхождат от северна и южна България – територия, в която през тази епоха се
основават провинциите Мизия, Тракия и
Македония. Представени са некрополите
с надгробните им паметници, гробни съhttp://nauka.bg
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10.

Мраморен “цирков афиш”. Сердика, IV в.

оръжения, характерен погребален инвентар, градски и извънградски жилищни и
обществени сгради с елементи от тяхната
архитектурна украса, керамични и метални
съдове, части от мебели, производствени
инструменти, както и култови комплекси
с вотивни дарове. Сред изложените колекции важно място заемат апликациите от
колесници, открити в надгробните могили
на местната аристокрация от Тракия, надгробните плочи от провинция Македония,
които показват различните тенденции в
развитието на римския портрет през І-ІV в.,
бронзовата глава от статуя на Гордиан ІІІ
(238-244), която вероятно е украсявала агората на Никополис ад Иструм (с. Никюп,
Великотърновско). Експозицията включва
и съкровището от Червен бряг, Плевенско
– императорски подарък за местна личност
по случай деценалия на Лициний, плочата
38
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от София (Сердика), известна като “цирков афиш”, пиластровите капители от вила
Армира край Ивайловград, изящно изработени в стила на Афродизийската школа,
монументалната статуя на Фортуна от Гиген, главата от бронзова статуя на Аполон
от София. В залата са изложени портретни
статуи, бюстове и глави, както - и копия на
известни гръцки произведения, с които се
представят основните скулптурни направления през римската епоха.
В експозицията е включена изключително
богата колекция от оброчни плочи, сред
които централно място заемат откритите
в светилището при Глава Панега. Чрез тях
се представя синкретизмът между божества
от местния, елинския и римския пантеон –
явление, което е често засвидетелствано в
тракийските светилища.
В същата зала е представен и археологическият комплекс „Св. София” с гробен
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11.

Зала Средновековие.

инвентар, датиращ от II-III в., стенописи
от гробница от IV в. и надгробни плочи от
V-VI в. Сред тази група паметници се нами-

12.
Керамична икона на Св. Тодор
Стратилат. Велики Преслав, Х в.

рат известната мозайка и сребърната мощехранителница от църквата „Св. София”;
абсидалната мозайка принадлежи на нейния най-ранен строителен период (ІV в.).
Темата за Византия е развита чрез най-характерните паметници за тази епоха. Представени са колекции от различни типове
капители, част от амвон и плочи от олтарни
прегради, мощехранителници от различни материали и форми и други предмети,
които показват постепенното развитие на
култа. Централно място в тази група предмети заемат комплексът от Садовец с фино
изработен златен кръст и уникалните свещници, както - и релефните плочи от червена
шиста, украсявали църковни постройки или
богата светска сграда. В тази част на залата е
изложена и впечатляваща колекция накити,
която е свидетелство за готското присъствие
на територията на днешна България през VI
в.
От двете страни на монументалното стълбище, над което е поставено гипсово копие на
скалния релеф с изображение на конник от
http://nauka.bg
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ман кьой), Новопазарско, на който е издълбан текстът на 30-годишен мирен договор,
сключен между България и Византия през
815 г., както и колона с 25-редов строителен
надпис на гръцки език от с. Хан Крум (бивше Чаталар), поставен от името на „кан
сюбиги Омуртаг”, който свидетелства за
построяването на „малък стан на Тича”;
надписът датира от 822 г.
В галерията са изложени стенописи от църк15.
13.
Златен дискос и кръст-енколпион. Велики
Преслав, IХ-Х в.

14.
Мозаечна икона на Богородица
Одигитрия от църквата “Св. Георги” в град
Ерегли (Хераклея Понтика). ХIII-ХIV в.
Мадара, Шуменско, е представена каменната летопис на българите. Надписите, които
са написани на гръцки език, съобщават за
събития от историята на Първото българско царство, като най-ранният от тях е от
705-707 г. Важна историческа стойност има
фрагмент от колона от с. Селище (Сюлей-
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Сребърно съкровище от Никопол. ХIV в.

ви в Мелник (Благоевградско), Калотина
(Софийско), Крапец (Пернишко) и Несебър
(Бургаско).
Църквата „Св. Никола” в Мелник (ХІІІ в.)
е била построена към края на ІХ в. върху
останките от раннохристиянски храм и
по-ранно тракийско светилище, посветено
на богинята Артемида-Бендида. Създадена
като енорийска, по-късно тя прераства в
епископска (ХІ в.), митрополитска (ХІІІ в.) и
манастирска (ХVІІІ в.) църква. Изписана е
към края на ХІІ – началото на ХІІІ в. Богатата, нетрадиционна стенописна програма на
църквата е изпълнена в стила на византийските императори от династията на Комнините (1057-1143). Фреските, пренесени във
фондохранилищата на НАИМ-БАН през
30-те и 40-те години на ХХ в., са изработени извънредно прецизно и внимателно от
трима опитни зографи. Това личи в представянето на карнацията (цвета на лицето,
ръцете и тялото), сенките, дрехите и движенията.
Църквата „Св. Никола” в Калотина, Софийско, от ХІV в., манастирска гробна капела, е
била построена и изписана по поръчка на
ктитора Деян и съпругата му Владислава.
В изложените стенописи са изобразени св.
Петър и Успение Богородично.
Църквата „Св. Петка” в с. Крапец, Пернишко, се датира през ХVІІ в. Запазените стенописи дават възможност за композиция в три
регистъра: присъстват фигури на пророци
и светци в цял ръст и допоясни изображе16.
Стенопис от църквата “Св. Никола” в
Мелник. ХII-ХIII в.
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ния, както - и евангелски сцени.
Църквата „Св. Георги Мали”, построена
през ХVІІ в., се е намирала на южния бряг
на стария град Несебър. Стенописите са
били свалени и прибрани в Народния музей в София преди разрушаването на църквата през 1946 г. Изложените фрагменти от
стенописи принадлежат към декоративната
програма на южната и северната стена на
църквата. Представени са светци-воини и
лечители, както - и евангелски сцени.

17.
Стенопис от църквата “Св. Георги Мали”
в църквата Несебър. ХVI в.
Най-късните стенописи са от църквата „Св.
Георги Големи” в Несебър. Църквата е изписана през 1703-1704 г. с разходите на свещеника-сакеларий К(онстантин) и преподобна
Анастасия по времето на несебърския митрополит Христофор. Изложените стенописи
са от житието на патрона на църквата св.
Георги и други светци. В тях се различават
почерците на двама зографи.
В зала „Средновековие” са изложени паметници, датиращи от ІХ до ХІV в. (Първо и
Второ българско царство). Те са групирани
по няколко основни теми: Битът на човека,
Жената и мъжът-воин, Металът, Керамичното производство, Вярванията на българите, Писмената традиция, Човекът и богът,
Християнската столица на ранносреднове18.
Стенопис от църквата “Св. Георги
Големи” в Несебър. ХVIII в.

ковна България - Велики Преслав, Украсата
на църковните постройки от епохата на Второто българско царство, Църквата и владетелят.
Строителни материали и инструменти, водопроводни и канални тръби, тръби
за комини, вградени в стените, фрагменти
от многоцветни стъкла за прозорец, ключове и катинари, кухненска и трапезна керамика, светилници, предмети за изработването на облеклото (игли за шиене, железен
дарак, прешлени за вретено), а също - и
други предмети, свързани със забавленията
на децата и мъжете в дома (костени зарове,
играчки, пулове за табла и др.), позволяват
да се оформи картината на бита на човека
през тази епоха. Сред изложените предмети особен интерес представляват сребърни
съдове, внос от западна Европа, както - и
фрагментите от тъкани и бродерии от
църквата „Св. София” и от Трапезица в Търново.
Накити от благороден метал, от мед
и бронз, често позлатявани и украсени със
скъпоценни камъни и стъкло, изработени
в българските градски ателиета или в императорските работилници на Византия,
на Източното Средиземноморие и Западна
Европа отразяват модата, която обогатява
традиционното женско облекло. Сред накитите за глава на мястото на изящните обици
се налагат големите масивни наушници.
Носят се огърлици от многоцветни мъниста
и метални и стъклени гривни. Дрехите се
затварят с метални копчета, както и с колани с метални апликации.
Оръжия и воински принадлежности
– ризница, сабя, върхове на копия и стрели,
колани и амуниция представят българския
воин. Инструменти за ковачество и дърводелство, земеделски сечива, златарски инструменти, костени предмети и керамични
съдове, изработени на ръчното грънчарско
колело и на крачния кръг показват високото
ниво, постигнато от занаятчийските работилници през тази епоха. Сред представените керамични съдове могат да се видят:
белоглинена, рисувана, глазирана и „сграhttp://nauka.bg
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фито” керамика.
Амулети с предпазно предназначение,
намерени в първите български столици от
VІІ-Х в., заедно с розета с руни от Плиска и
керемида с изображение на шаман, открита
в култовия център на Мадара, свидетелстват
за устойчивостта на езическите вярвания на
българите и за запазването на обичайните
им култови практики, дори - след приемането на християнството.
Писмената традиция на българите е илюстрирана чрез първия станал известен надпис на кирилица, издълбан върху каменната надгробна плоча на Мостич, висшия
сановник (ичергубоил) от Велики Преслав
(Х в.), както - и чрез плочките от белоглинена глазирана керамика с литургични текстове, изработвани във Велики Преслав през
Х-ХІ век.
В тази зала са изложени още известният
златен нагръден кръст от Плиска, украсен
с множество миниатюрни изображения и
сцени, фрагменти от каменната пластична и белоглинена глазирана декорация и
керамична икона на Св. Теодор от Велики
Преслав, както - и декоративни елементи от

19.
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Зала Трезор.
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църкви и нагръдни икони с изображения
на покровители на войни, аристократи и
прелати, датиращи от епохата на Второто
българско царство. Сред малките икони
най-забележителна е златната, с образа на
Богородица, и декоративни мотиви в емайл.
Важно място в зала Средновековие се отделя
и на три ценни икони от ХІV в.: двустранната - от Поганово, един от шедьоврите на
иконописта от този век, с изображенията
на Богородица с Йоан Кръстител и Видението на Езекиил, мозаичната - от Тракия с
Богородица с Детето и друга - със сребърен
обков и дарителски надпис на чичото на
българския владетел Иван Александър.
В последната витрина на тази зала са показани печатите, скрепявали писмата на
владетели и духовни водачи от различни
времена. Заедно са поставени тези на Борис-Михаил, покръстителят на България
и Георги, синкел български, на цар Иван
Александър и изработеният с изключително майсторство печат на патриарх Висарион от Търновград. Сеченето на монети е
представено с образци на различни типове
от различни владетели. Златни и сребърни
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телност, като на централно място стоят три
световноизвестни съкровища: съкровищата
от с. Вълчитрън, Плевенско (краят на къснобронзовата-началото на ранножелязната
епоха), от с. Луковит, Ловешко (втората
половина на ІV в. пр. Хр.) и от с. Николаево,
Плевенско (ІІ-ІІІ в.). Вълчитрънското златно
съкровище се състои от голяма полусферична купа с масивни дръжки, една голяма
и три по-малки чаши с по една извисена
дръжка (т. нар. киатоси), два големи и пет
по-малки капака с луковични дръжки и
един троен скачен съд от яйцевидно оформени, издължени и заострени в единия
си край части. Сребърното съкровище от
Луковит е съставено от съдове за вино и
три комплекта апликации за конска амуниция. Част от апликациите се нареждат
21.
Златна погребална маска от некропола
при Требенище, Македония. Краят на VI –
началото на V в. пр. Хр.
20.
Бронзов шлем от некропола при
Требенище, Македония. Краят на VI – началото
на V в. пр. Хр.
пръстени-печати с донесени от Западна
Европа хералдични символи бележат усвояването на такава практика от владетели,
представители на аристокрацията и вероятно - от представители на богатото гражданство. Богатството и възможностите на
българската аристокрация се демонстрират
и чрез златните коланни украси от Мадара (VІІ и ІХ в.), забележителната сребърна
чаша, принадлежала на великия жупан
Сивин, открита в неговия гроб в Преслав, и
от такива находки като укритото при Никопол съкровище от края на ХІV – началото на
ХV в. Намерено в метален съд, то съдържа
скъпи съдове, накити и монети.
В зала „Трезор” са събрани най-представителните паметници от колекциите на
музея: съкровища, инвентар от гробове и
единични предмети с особено художествено и историческо значение, които се датират в дългия период от къснобронзовата и
ранножелязната до римската епоха. Те са
представени в хронологическа последова-

сред шедьоврите на тракийската торевтика.
Върху тях са изобразени борби на животни
и конници, с детайли подчертани с позлата.
Съкровището от Николаево, принадлежало
на върхушката на местната аристокрация в
римската провинция Долна Мизия, съдържа многобройни златни и сребърни женски
и мъжки накити, украсени с многоцветни
скъпоценни камъни, които показват найголемите постижения на ювелирството в
източните провинции и в цялата Римска
империя. Част от съкровището са и сребърни предмети за богата трапеза и голямо
количество сребърни монети.
В тази зала са изложени предмети с голяма художествена стойност от гробния инвентар от могили в селищата Белоградец,
Дуванлии, Крън, Старосел, Стрелча, Златица, Розовец, Шипка, Арчар и Шишковци.
Сребърната амфора-ритон от Дуванлии
е шедьовър на ахеменидското изкуство,
многобройните сребърни съдове от други
комплекси са дело на гръцки майстори,
а скифосът от Стрелча показва високите
постижения на местните златари. Златната погребална маска и пръстенът-печат от
http://nauka.bg
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22.
Златното съкровище от Вълчитрън,
Плевенско. Късна бронзова епоха. Краят на II –
началото на I хилядолетие пр. Хр.

24.
Златна маска. Надгробна могила Светица
до с. Крън, Казанлъшко. Краят на V в. пр. Хр.
25.
Златен пръстен-печат. Надгробна могила
Светица до с. Крън, Казанлъшко. Краят на V в. пр.
Хр.

26.
Сребърен скифос от Стрелча. Втора
половина на IV в. пр. Хр.

23.
Сребърна кана от некропола при
Дуванлий, Пловдивско. Втора половина на V в.
пр. Хр.
Крън, заедно с бронзовата глава от Шипка,
са сред най-големите открития на последното десетилетие, извършени от археолога
Георги Китов. Маската, тежка над 600 гр.,
впечатлява с фината изработка и реалистичното предаване на детайлите на лицето.
Бронзовата глава, дело на гръцки скулптор
от края на ІV в. пр. Р. Хр., принадлежи на
портретна статуя на тракийския цар Севт
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ІІІ. Златният накит с големи скъпоценни
камъни от гроб на момиче от знатно семейство, открит в Арчар, е сред редките,
най-представителни украшения за глава
от територията на цялата Римска империя.
Сребърните украшения с позлата от могила
в Шишковци показват разкоша на конските
амуниции и на колесниците на тракийската
аристокрация през римската епоха.
Отделно място в зала „Трезор” е посветено
на некропола в Требенище, Македония.
Представени са предмети от най-ранните разкопки на този некропол на илирите
(останалите се съхраняват в колекциите на
Археологическите музеи в Белград и Скопие). Шлемове, украсени със златни ленти,
маски и ръка с пръстен от тънък златен
лист, златни елементи от украсата на щитове и парадно облекло, накити от кехлибар, сребърни, бронзови и стъклени съдове
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27.
Апликация от конска амуниция от
съкровището от Луковит, Ловешко. Втора
половина на IV в.
представляват част от гробния инвентар на
шестима воини. Внос от централна Европа,
от Финикия, от Лакония и от други райони
на древна Гърция, те свидетелстват за развитите търговски взаимоотношения още през
архаичната епоха в тази част на Балканския
полуостров.
Наред с постоянната експозиция, в Музея
се представят и редица временни изложби. Като традиция в последните години се
наложи изложбата “Българска археология”,
която ежегодно илюстрира резултатите от
археологическите проучвания през годината. С тази изложба посетителите имат възможност да се запознаят както с най-интересните и впечатляващи находки, така - и с
информация за самите обекти и последните
открития в тях - от най-ранните следи от чо-

вешко присъствие през ранния палеолит до
средновековните български столици Плиска, Преслав и Велико Търново. Изложбата
се открива в средата на февруари, когато се
чества и “Денят на археолога”.
Редовно се организират и тематични временни изложби, посветени на конкретни
обекти или - на различни аспекти от културата на обществата по българските земи.
През август и септември 2011 г., във връзка
с провеждането на ХХII Международен
конгрес за византийски изследвания, се
представи изложбата “България във Византийския свят”. Паралелно с нея се състоя и
изложбата “Аз писах.”, илюстрираща развитието на българската писменост и на българския език през средновековието.
Музеят е чест домакин и на фотографски
и художествени изложби. Последната фотографска изложба (6 – 30 декември 2011 г.)
представя научните постижения на Инстиhttp://nauka.bg
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28.
Бронзова глава от могилата Голямата
косматка (гробницата на Севт III) в “Долината
на тракийските царе”, Казанлъшко. Краят на
IV в. пр. Хр.
тута по археология и етнология при Полската Академия на науките. На 28 табла са
показани най-интересните археологически
обекти – от палеолита, неолита, бронзовата
епоха, римския период, средновековието
и новото време, в които се провеждат проучванията на Института през последните
десетина години. Представени са също така
и най-новите лабораторни методи в археологията.

30.
Сребърна украса от сбруя на колесница.
Шишковци, Кюстендилско. II в. пр. Хр.

Интернет адресът на Националния Археологически институт и музей е:

http://www.naim.bg/ .

Музеят се намира на адрес: гр. София, 1000,
ул. „Съборна”, 2.
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29.
Сребърна чаша с двойно дъно. I в.
Неизвестно местонамиране.

НАУКА

Нов вид делфин
е открит в
Австралия
Неделин Бояджиев

А

Спечели

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

встралийски изследователи
са открили нов вид делфини
направо в собствения си заден двор. Оказва се, че населението
от 100 делфини в Порт Филип Бей
и от други 50 делфина в солените
Гипсленд (Gippsland) езера на южното крайбрежие на Австралия са
генетично уникални. Делфините
са били първоначално мислени за
принадлежащи на един от двата
вида бутилконоси делфини, но
генетичните изследвания показват,
че всъщност става дума за новооткрит вид.

новият

Kindle
http://nauka.bg
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Проект “Почети ми”

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

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

Проектът е насочен към подпомагане на децата и младеПроектът е спечелен по про- жите с увредено зрение, като,
грама „Младежта в действие“ чрез улесняване на достъпа
дейност „Младежки инициа- им до подбраните материативи“ - http://www.youthbg.info ли, цели приобщаването им
към неформалното образоОсновна част от проекта е
вание, запознаването им с
доброволци да прочетат на
научна и научно-популярна
глас и запишат 20 статии, съ- литература, и в крайна сметобразени с учебния материал ка подпомагане на образоваи подходящи за младежи от
нието и интеграцията им.
16 до 18 годишна възраст.
Призоваваме всички, които
Идеята на проекта „Почети
искат да участват в проекта
ми“ е започната още преди
да пишат тук или да се свърдве години от списание „Бъл- жат с нас на имейл
гарска Наука“ www.nauka.bg admin@nauka.bg
със съдействието на незрящи, Нека помогнем...участвай в
които боравят с интернет.
проекта и направи добро!
Прочетените статии, ще бъдат записани на 1000 диhttp://nauka.bg
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Инвестирайте в своето успешно
кариерно развитие
ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ул. “Сердика” № 4
В идеалния център на София Ви предлагаме нашите курсове с висококвалифицирани
преподаватели
КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
120 часа – 200 лв.
Справки и записвания – тел. 987 31 67
КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ
Справки и записвания – тел. 973 37 65
GSM 0885566291

Курсове за подготовка за First Certificate of English,Certificate of Advanced
English,Proficiency Certificate
Ускорен курс, подготовка за FCE, CAE, CPE
Август, септември
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ВИДЕО НАУКА
“По света и у нас” чете на незрящи хора

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”
http://nauka.bg
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Видео трилион кадъра в секунда

Изследователи от Масачузетски технологичен институт (MIT) са създали система,
която може да разчита видео с трилион кадъра в секунда. Това е толкова бързо, че
може на забавено да се проследи лъч светлина пътуващ от дъното на еднолитрова
бутилка, отразяващ се в капачката и връщащ се обратно до дъното на бутилката.
„Няма нищо във вселената, което изглежда бързо за тази камера.” – казва един от
създателите на системата.
http://www.sciencedaily.com
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Човешкото тяло - 4 том

Илюстрована Научна Енциклопедия
http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=35376

http://nauka.bg
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12-те правила на мозъка
Джон Медина

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=36150

Мозъкът е удивително нещо! Той може
и да не е толкова смайващ, но е не помалко необикновен. Безусловно найелегантната система за информационен
трансфер на Земята, вашият мозък
е напълно в състояние да възприема
малките черни цвъчки върху този лист и
да извлича смисъл от тях. За да извърши
това чудо, вашият мозък изпраща заряди
електричество, които преминават
през стотици мили жици, съставени
от мозъчни клетки – толкова малки,
че хиляди от тях могат да се поберат
в точката на края на това изречение.
Вие извършвате това за по-малко време,
отколкото ви трябва, за да мигнете.
Всъщност току-що го направихте. Също
толкова невероятен, като се има предвид
интимната ни свързаност с него, е
фактът, че повечето от нас нямат
изобщо представа как работи мозъкът
ни.
Джон Медина
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Как работи умът
Стивън Пинкър

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=36403
ни позволяват да надникнем в човешката
душа?
Свежият, дързък, понякога дори скандален
психолог от МТИ Стивън Пинкър
отговаря на всички тези въпроси и на още
много други в своето страхотно забавно,
впечатляващо изследване на съвременната
наука за мозъка. Пинкър твърди, че
Дарвин плюс хитроумни компютърни
програми са ключът към разбирането на
самите нас – но успява да вмъкне уместно
и “Стар Tрек”, “Междузвездни войни”,
история, литература, У. К. Фийлдс,
Моцарт, Мерилин Монро, сюрреализма,
експерименталната психология и Мулей
Исмаил Кръвожадния с неговите 888
деца.
И още: какво ни прави рационални – и
защо толкова често сме ирационални?
Как виждаме в три измерения? Какво
ни радва, плаши, ядосва, отвращава или
възбужда сексуално? Защо се влюбваме?
И как се справяме с непонятностите на
морала, религията и съзнанието.

З

ащо се влюбват глупаците? Защо Ако “Как работи умът” беше рок концерт,
годишната заплата на един мъж расте билетите щяха да вървят по 1000 долара
средно с 240 долара за всеки сантиметър на черно!
от ръста му? Как оптическите илюзии
http://nauka.bg
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Зелени разкази

Алек Попов, Ваня Щерева, Васил Георгиев, Дамян Дамянов, Деян Енев,
Елена Алексиева, Захари Карабашлиев, Иван Голев, Калин Терзийски,
Любен Дилов-син, Любомир Николов, Михаил Вешим, Момчил Николов,
Мона Чобан, Радослав Парушев

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=36344
Очевидно е настъпило време, в което все
повече хора се загрижени за това, какво
се случва със света, в който живеем и
какво правим, за да го съхраним.
Отношението
към
природата
е
отношение към самите нас и ако не
живеем в хармония, отговорността е
изцяло наша.
Опазването на средата, в която живеем
не е еднократен процес, политика на едно
правителство, на една общност. Изисква
се постоянна и дългосрочна дейност и
всички ние без изключение сме участници
в нея.
Министерството на околната среда и
водите покани изявени съвременни автори
да разкажат истории, които да покажат
тяхното отношение към природата и
света, в който живеем. Публикуваните
разкази не са редактирани или цензурини.
Някои от тях ще ви изненадат, други
докоснат, натъжат или усмихнат, но
сме убедени, че ще намерите нещо за себе
си, защото природата, това сме ние.

В

последните години все повече се
чуват думи, свързани с екологията. Приятно четене.
Създават се нормативни актове,
организации и кампании.
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Америка и американците
Джон Стайнбек

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=36675

Читателите в голямата си част вече
са забравили, а може и никога да не
са знаели, че бележитият писател
е работил като журналист цели
30 години. Сборникът „Америка и
американците“ дава пълна картина
на небелетристичната дейност на
Стайнбек и е всъщност последното
произведение, което е публикувал през
живота си. Издателите мъдро са
организирали книгата тематично,
а не хронологично, и по този начин
позволяват на читателя да сподели
размислите на големия писател, да се
запознае с политическите му прозрения,
да срещне някои от приятелите му и да
вникне във вижданията му за Америка
през XX век.

http://nauka.bg
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Глобални изменения на климатите
в историята на Земята
Тодор Николов

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=260
състояние на климата на Земята, както и
евентуалните бъдещи изменения и техните
последствия за човечеството. В този смисъл
книгата би могла да се разглежда като част от
усилията по международния проект PAGES (Past
Global Changes), основната цел на който е подобро разбиране на глобалните изменения в
миналото с оглед прогнозите за бъдещето.

Книгата можете да закупите в търговските
обекти на издателството
или да поръчате в търговския отдел:
Книжна борса и склад - 1113 София
ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 5, тел.: (02) 979
34 13, (02) 979 30 17

И

змененията на климатите през отделните
геоложки епохи от дългата история
на Земята са били неразделна част от
динамиката на планетата и от нейната позиция
в Слънчевата система. Глобалните геоложки
явления, флуктуациите и дълготрайните
промени в палеоклиматите са оставили ясни
следи в геоложкия летопис. Книгата е опит за
синтез на най-новите данни от изследванията
върху глобалните изменения на геосистемите
и флуктуациите на климатите в историята на
Земята. Фокусът е върху онези изменения в
геоложкото минало на планетите, с които найтясно са свързани климатичните колебания,
техните взаимовръзки и закономерности във
времето като основа за преценка на днешното
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Книжарници – София
„Академична книжарница“ – ул. „15-и ноември“
№1
(в сградата на ЦУ на БАН), тел.: (02) 987 97 86
„Иван Евстр. Гешов“ – ул. „Сердика“ № 4, тел.:
(02) 870 45 08
Книжна борса – Пловдив
ул. „Филип Македонски“ № 29, тел.: (032) 64
25 33
e-mail: basbook_plovdiv@abv.bg
Търговски отдел – тел.: (02) 979 30 10, (02)
870 41 55, e-mail: baspress@abv.bg

Пловдив през Средновековието ІV–ХІV в.
Ани Данчева-Василева
http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=408
приключва с покоряването на Византия от
османските турци. Голяма метрополия през
Античността в Тракия, Пловдив и през
Средновековието продължава да бъде една от
най-важните и най-големите крепости по
диагоналния път през Балканския полуостров,
свързващ Западна и Централна Европа с Изтока.
През Ранното Средновековие и времето до
началото на ХІІІ в. той е имперски град –
важен административен, военен, стопански и
митрополитски византийски център, унаследил
богатите антични традиции в областта на
урбанизацията и градския живот и продължил
развитието си в духа на византийската градска
материална и духовна култура през същинското
Средновековие. През ІХ в. за кратко, а през ХІІІ и
ХІV в. за по-дълги периоди Пловдив е в пределите
на България и е завладян от османските турци
като град в нейните предели. След ХІ в. в пъстрия
му етнически състав, в който доминират
гръцкият и арменският етнос, постепенно се
увеличава присъствието на българите. В труда
са привлечени максимален брой и разнообразни по
характер извори, използвани в двата големи дяла
на книгата: Политическа история и Пловдив и
неговите граждани. В Първи дял са разгледани
политическите събития, пряко или косвено
„Пловдив през Средновековието свързани с Пловдив през епохата ІV–ХІV в., а във
Втори дял са представени темите: топография,
ІV–ХІV в.“ е монографичен труд, етнически състав, социална структура,
посветен на втория по големина български гражданска
и
църковна
администрация,
град – един от най-забележителните балкански религия и Църква и пътища, свързващи града
градове през разглежданата епоха. Това е книга с териториите на Балканския полуостров и
за неговата история през ранновизантийския извън него. Имената на Пловдив през вековете е
период и цялата средновековна епоха, която за заключителната част на книгата.
християнския свят на Балканския Югоизток
http://nauka.bg
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Полунатурно конструиране на
системи за управление на безпилотни
летателни апарати
Петър Гецов
http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=835
на сложни бордни и наземни изчислителни
комплекси.
Едва сега става възможно аналитичното и
полунатурното конструиране и изследване
на различните бордови системи на базата на
известните мощни математически методи за
моделиране на системата безпилотен летателен
апарат – автопилот – наземна система за
управление – човек оператор. Моделирането
на движението на летателния апарат в реален
времеви мащаб позволява да се разработи
полунатурен модел на БЛА и НСУ, което
значително намалява времето за синтезиране
на бордовите системи за управление, както и
разходите и риска при тяхното първоначално
експериментиране и внедряване.
В книгата са решени следните основни
задачи: разработване и систематизиране на
математически модели на обекта за управление,
който е безпилотен самолет; синтезиране на
контурите за управление на БС и дефиниране
на функциите, а оттам и структурата на
бордовата микропроцесорна система; създаване
на реални и формални полунатурни модели на
системата самолет–автопилот и използването
езависимо от голямото разнообразие им
при
полунатурното
конструиране;
на
съществуващите
системи формализиране дейността на човека-оператор и
за
дистанционно
управление
на изследване на дейността му при управление на
безпилотните самолети, с появата на безпилотен летателен апарат; провеждане на
спътниковите системи за навигация и реални летателни експерименти при определяне
микропроцесорните системи за управление структурата на бордовата навигационна
актуални стават въпросите, свързани с система и алгоритъма за конструирането и
автоматизацията на всички процеси на изследването на системата за управление.
тяхната разработка, позволяваща създаването
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Религията и човешката същност.
Класически идеи
Ани Данчева-Василева
http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=716&cart=y&pr=3

последната четвърт на XVIII до последната
четвърт на XX в.) са включени различни културнофилософски направления: т.нар. спекулативна
философия – трансценденталният идеализъм
(И. Кант), „обективният“ идеализъм (Г. В. Ф.
Хегел); романтизмът – „сантименталната
теология“ на Ф. Шлайермахер; философската
антропология на Л. Фойербах; историческият
материализъм на К. Маркс; „разбиращата“
социология на М. Вебер; философскоисторическата интерпретация на А. Тойнби;
психоаналитичният подход на З. Фройд и
еволюцията му у Е. Фром; екзистенциалисткият
тип „теология без Бог“ на П. Тилих. В контекста
на тези фигури и методи са разгледани в
сравнителен план и подходите на редица
други философи на религията, религиозни
философи и философстващи върху религията
хуманитаристи като: Ф. Ницше, С. Киркегор,
А. Бергсон, Ж.-Ж. Русо, М. Бубер, Г. Зимел, Н.
Бердяев, П. Бъргър и др. Така понятието „религия”
се осмисля и обвързва с понятието и разбирането
за човешката природа, за същността на човека
като методологична матрица, като оптика към
монографията
е
реконструиран подбран историко-философски материал и на
този културно-теоретичен облик тази основа се предлага типология на съответни
на понятието „религия“, който познавателни модели.
се формира от ключови фигури на
философи и теолози, приемащи „човека“,
„човешката същност“, „човешката природа“
като концептуално ядро на своя подход към нея.
В тази концептуално-хронологична верига (от

В
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Русия между запада и изтока – ХVІІІ –
началото на ХХІ век

Колектив
http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=777

В

ключените в сборника „Русия
между Запада и Изтока. XVIII
– началото на XXI в. Страници
от историята“ статии на учените
от Института за исторически
изследвания към БАН и Института
по руска история към РАН предлагат
оригинална интерпретация на идеите
и реалните постижения на руската
и съветската дипломация през един
продължителен период от руската
история. Темите на изследванията
позволяват да се проследят трайните
тенденции във външнополитическата
стратегия на Русия в различните и
модификации – Руска империя, СССР,
Руска федерация и конюнктурните
задачи, предизвикани от резките
промени в международните отношения
или
от
вътрешнополитически
съображения.
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Старобългарска медицина
Минчо Георгиев

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=778
свидетелстващи за хуморите и на пулса –
за пневмите, терапията търси средства
да възстанови, а профилактиката – да
поддържа въпросното равновесие, действено
начало в едно лекарство е неговото основно
качество (топлота, мокрота, сухота и
студенина) от определена степен (първа,
втора и т.н.), пациентите получават
общодостъпни безплатни медицински грижи
в благотворителни християнски болници
и приюти и платени – в домовете си или в
частен лекарски кабинет, бъдещите лекари
се обучават в тези болници, където усвояват
принципите на древните лекари (Хипократ,
Гален и др.) и на християнското милосърдие,
най-широко разпространено е лекуването
с вяра – молитви, поклонения пред свети
мощи, преспиване на свети места.
Книгата представлява интерес както
за медиевисти, езиковеди, културолози,
антрополози, лекари и историци на
медицината, така и за най-широк кръг
читатели.

Т

ова съчинение представя българската
средновековна
медицина
(ІХ-ХІV
в.) като част от културата на
източнохристиянския
свят.
Според
нейния опит, човешкото тяло е съсъд за
хумори и пневми, здравето е състояние
на равновесие, болестта – на неравновесие
между тях, най-важна диагностична
стойност имат качествата на урината,
http://nauka.bg
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Дерматоглификата в
антропологията и медицината
Савина Торньова-Ранделова,
Дориана Паскова-Топалова, Йордан Йорданов

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=416

Д

ерматоглифичната характеристика на
индивида е част от неговата цялостна
антропологична характеристика.
В книгата е отделено внимание на
същността на дерматоглификата – наука
за изучаване на кожния релеф на воларната
повърхност на ръцете и плантарната
повърхност на ходилата. Монографията
съдържа текстуален анализ, придружен
с таблици, фигури и отпечтъци, от
първото представително дерматоглифично
изследване на здраво българско население
и на индивиди с хромозомни заболявания,
със зрителна, слухова и интелектуална
недостатъчност.
Посочени са мястото на дерматоглификата
в антропологията и значението на нейните
резултати за клиничнта медицина. Трудът
е предназначен не само за специалисти, но
и за по-широк кръг читатели с основни
научни познания в тази интересна медикобиологична област на науката.
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ДНК поправка

Стоян Чакъров, Георги Русев
http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=587

П

оправката на ДНК е ключов процес в
молекулярната биология на клетката,
наред с процесите на репликация,
транскрипция и транслация. Изучаването
на
механизмите на този процес и на ролята му
на клетъчно, организмово и популационно
ниво има както фундаментално значение
за медико-биологичната наука, така и
практическа стойност за здравеопазването
и разбиранията ни за еволюцията.
Настоящата монография е първата в
страната на тази тема и е една от малкото
в световната научна литература. Тя е
написана с висок научен професионализъм,
но в същото време е четивна. Поради
това, книгата ще бъде полезна както за
специалисти в областта на медицината,
молекулярната и клетъчната биология,
генетиката и еволюционната теория, така
и за студенти по медицина, биология и
химия и за всички интересуващи се от тези
проблеми.
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МАРКО ЦЕПЕНКОВ.

Фолклорно наследство, том 6
Любомир Миков, Мариана Райчева

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=745

Това е последният том от поредицата, с която
се представя фолклорното наследство на Марко
Цепенков. Частите му са три: етнографски
материали, лични творби, писма и документи.
Най-обемна и най-значима от научна гледна точка
е първата част, в която са включени предимно
технологични сведения за занаятчийските
сдружения (еснафите) в гр. Прилеп. Основен
акцент в описанията на еснафите е техният
инструментариум. В оригиналния текст
описанията на инструментите са илюстрирани
със зарисовки, които са сравнително сполучливи
и са направени от самия автор с мастило.
66
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Визуалните образи на описаните инструменти
са включени и в тома, но за по-качественото им
представяне са копирани с туш. В направените
от М. Цепенков описания на еснафите в Прилеп
има и някои негови наблюдения с оценъчен
характер, които смятам за важни. Например
във връзка с „напредока на прилепските еснафи
и омаломощието им“ авторът пише: „Докато
немаше у нас машини за шев и други, всичките
еснафи се множеха, напредваха и цъвтеха...
Но като се внесоха у нас разни машини и като
почнаха немски стоки да ни се внисат, при
всичко що беха калпави, но нали по-евтини, ни
конкурираха нашите стоки и от ден на ден не
опропастиха, и туку речи, всичките еснафи се
уничтожиха с изклучение на неколку еснафи“.
Описанията на повечето еснафски сдружения,
на съответния им инструментариум и до
известна степен на техните продукти са
същевременно и източник на информация
както за битовата култура на населението в
Прилеп по принцип, така и за облеклото на това
население в частност. Личното творчество на
М. Цепенков е представено от една „историческа
пиеса“ със заглавие „Църне войвода“, от един
очерк за живота и дейността на „Войвода Стефо
Николов Скендер“ и от няколко поетични
работи, написани в стила на народната песен.
Авторските изяви на М. Цепенков са по същество
любителски и имат само документална
стойност. Представените в тома материали
се съпровождат със справочен апарат, включващ
бележки на М. Цепенков, бележки на редакцията,
показалец на личните имена, показалец на
географските имена, показалец на празниците,
съкращения на използваните източници, резюме
на руски и английски език. В края на текста
има приложение със снимки на М. Цепенков и
на някои негови съратници, както и на места,
свързани с живота и дейността му.

РЪКОВОДСТВО ПО ХИРУРГИЯ С АТЛАС
ТОМ XIII. Детска хирургия
Под редакцията на проф. д-р Огнян
Бранков, дмн
http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=425

Н

астоящият учебник по детска хирургия
под съставителството и редакцията
на проф. д-р Огнян Бранков, дмн, се базира
на най-съвременните научни и практически
постижения в тази област. Авторският
колектив от изтъкнати български детски
хирурзи отразява и своя богат практически
опит в диагностиката и лечението на дет¬скохирургичните заболявания. В отделни глави се
разглеждат травматичната болест, солидните
злокачествени тумори, пренаталната диагноза
и феталната хирургия, ехинококозата и
гнойните заболявания на меките тъкани и
костите. Подробно са обхванати хирургичните
заболявания на шията, гръдния кош и белия дроб,
храносмила¬телния тракт и коремните органи.
Особено внимание е отделено на вродените
аномалии и малформации при но¬вороденото.
В специален раздел водещите специалисти
се спират на актуални проблеми, свързани с
анестезията, реанимацията и интензивното
лечение в детската възраст. Детска хирургия
е адресирана към широк читателски кръг от
студенти, специализанти, хирурзи, педиатри и
общопрактикуващи лекари.
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Колко вида живи организми съществуват на Земята?
Въпреки че ние - хората - споделяме планетата с милиони други същества в продължение на хиляди години, знаем изненадващо малко за нашите съседи - не знаем дори
точния брой на предствителите на флората и фауната, за които Земята е дом.
Автор: Неделин Бояджиев
по материали от:

Н

http://www.msnbc.msn.com; http://www.guardian.co.uk; http://www.guardian.co.uk

аучната фондация “Tree of life”
(„Дървото на живота“) изчислява, че живите организми на
нашата планета би трябвало да
са някъде между 5 000 000 и 100 000 000, но
до този момент науката е идентифицирани
„само” около 2 милиона. Според някои учени, това са едва 10% от всички обитатели на
планетата. Според други - познати са около
14% от сухоземните и около 9% от морските
и океанските обитатели
Таксономията - науката за откриване, описване и категоризиране на живите организми, стои в основата на разбирането на
живота на нашата планета.

климатични промени (според последните
изследвания се оказва, че климатът на Земята се променя много по-бързо, отколкото
някои видове могат да се адаптират), обезлесяването, горските пожари, експлоатацията на флората, на световния океан и други
прояви на човешката дейност. Множество
заплашени от изчезване видове, чиито местообитания са увредени или унищожени,
са от съществено значение за функционирането на екосистемите или са необходими
за създаването на лекарства. Те са част от
генетичното и биологичното разнообразие
на планетата. Оказва се дори, че немалко от
тях въздействат и върху климата на планетата.

Знанието с колко и кои други видове споделяме планетата, днес е много важно, поради заплахата за загубата на много видове,
идваща от глобалното затопляне и другите

Ставайки по-“био-грамотни“, ние ще разберем по-добре въздействието на човешката
дейност върху другите живи организми.
Необходим е някакъв индекс за въздейстhttp://nauka.bg
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вието ни върху околната среда, подобен на
промишления индекс „Dow Jones”.

видове, представители на флората и фауната.

Въпреки, че учените таксономисти каталогизират растения и животни в продължение
на над 250 години, днес те все още не знаят
отговора на въпроса „Колко вида обитават Земята?“. Мого прост въпрос, на който
науката до този момент не може да даде
точен отговор. Много по-лесно е да се каже
колко са хората, населяващи планетата. Ако
ние не знаехме, например точния броят
на населението в дадена държава или – на
планетата, как бихме могли да планираме
бъдещето на отделния човек, на отделната
държава, на отделния континент или – на
цялото човечество? Същото се отнася и за
броя на видовете на Земята.

Според последните изчиследния на учените, видовете на земята би трябвало да
наброяват около 8 700 000. По своето местообитание – сушата или водата, те не са
разделени по равно. 2/3 обитават сушата, а
1/3 – водата, макар че около 70% от земната
повърхност е покрита с вода. Около 86% от
видовете, обитаващи сушата, и около 91% от
видовете, обитаващи водна среда, предстои
да бъдат открити и описани.

Трудността идва оттам, че има множество
организми, очакващи да бъдат открити миниатюрни насекоми, бактерии, микроби… Северното полукълбо е по-добре проучено от южното. Предстои да се изследват
морските и океанските дълбини, както – и
тропическите гори и пустините.
Самите видове, от своя страна, не са разпределени равномерно из цялата планета. Само
един пример: в Северна Америка са известни около 2000 вида насекоми, но само 200
вида - в Австралия, а взетите проби от растителното разнообразие на австралиския
континент предполага, че там би трябвало
да има поне 3000 вида насекоми.
Отговорът на въпроса се усложнява и от някои „загадъчни“ видове, които изглеждат по
еднакъв начин за човешкото око, но генетично са доста различни, което затруднява
тяхната класификация. За щастие, изследването на ДНК на тези видове може да помогне на учените да ги разграничат по-лесно.
Тъй като ние започваме да контролираме
все повече природните процеси, а светът е
станал антропоцентричен, все повече осъзнаваме колко зависими сме от останалите
70

http://nauka.bg

Учените се опасяват, че много от неоткритите видове ще изчезнат, далеч преди те да
успеят да регистрират тяхното присъствие.
От зараждането на живота на Земята уязвимите видове винаги са съществували под
заплахата на унищожението. Изчезването
на видовете е напълно ествествен процес.
За съжаление обаче човешките дейности са
катализатор за този процес.
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Семейство Порови (Mustelidae)
(пълното наименование на видовете тук - http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12100 )

Нова рубрика, в която ще ви запознаем с бозайниците.
Автор: Константин Йорданов

П

оровете (Mustelidae) са най-голямото
и най-разнообразното семейство от
разред Хищници. Класификацията му
все още е обект на немалко научни полемики
и на сериозни таксономични размествания.
Последните ДНК-изследванията отделиха
Скунксовете (Conepatus, Mephitis и Spilogale)
и миризливите язовци (Mydas) в изцяло
новото семейство Mephitidae, а останалите Порове бяха разделени на цели 8
подсемейства от 2 през 2005 г. (MSW3ed).
Молекулярният часовник показва общ предшественик преди 15 млн. г., като на някой
от най-редките видове, като Колумбийска
невестулка (Mustela felipei), Нилгирийската
златка (Martes gwatkinsii) и Индонезийската
планинска невестулка ( Mustela lutreolina),
все още не са проведени генетични тестове.
Mustelidae включва 22 рода, 57 вида и
общо 217 съвременни подвида. 7 вида са
Застрашени, 5 са Уязвими, а 1 вид е изчезнал
от 1600 г. насам. Срещат се почти по-цялото
земно кълбо, с изключение на Австралия
и Антарктида, като обитават равнинни
местности, гори, тундри и морски брегове
от Арктика до тропиците. Размерите им
варират от най-малкия хищен бозайник,
Същинската невестулка-Mustela nivalis (25
г.) до Морската видра (Enhydra lutris) достигаща до 45 кг. Въпреки, че някой видове
прибавят плодове и ядки към менюто си,
Mustelidae са основно месоядни животни и
отлични ловци. Свирепата Росомаха (Gulo
gulo), например тежаща 18-20 кг, поваля, няколко пъти по-едрия Северен елен (Rangifer
tarandus). Успява да го настигне, мята се на
гърба му, с помощта на здравите си нокти се

добира до главата и прекършва гърлото му
с мощните си зъби. Заради нападенията си
над добитъка и заради изключително ценната си и здрава кожа, Поровете са избивани
повсеместно от нас хората. Не случайно,
вече сме успели да заличим Морската норка
(Neovison macrodon) от лицето на земята.
Представям ви последната систематика и
ако някой има забележки към българските
имена, а и към каквото и да било, нека даде
предложение. Приел съм двете думи от
английски Ferret и Polecat, да се превеждат,
като Пор, а Marten като Златка. По принцип
предпочитам да запазвам единичните имена,
дори да са преводими.

Разред: Carnivora

Подразред: Caniformia
Семейство: Mustelidae
Подсемейство: Taxidinae
Род: Taxidea
Американски язовец (Taxidea taxus)
http://nauka.bg
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Медояд - (Mellivora capensis)

Свиневиден язовец (Arctonyx collaris)

Японски язовец (Meles anakuma)

Азиатски язовец (Meles leucurus)

Европейски язовец (Meles meles)-среща се в България
72
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Тайра (Eira barbara)

Росомаха (Gulo gulo)

Американска златка (Martes americana)
Японска златка (Martes melampus)

Нилгирийската златка (Martes gwatkinsii)
http://nauka.bg
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Жълтогръда златка (Martes flavigula)

Евразийска златка (Martes martes)- среща
се в България

Фишър (Martes pennanti)

Белка (Martes foina) - среща се в България

Самур (Martes zibellina)
74
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Язовец на Еверет (Melogale everetti)
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Китайски язовец (Melogale moschata)

Бирмански язовец (Melogale personata)

Явански язовец (Melogale orientalis)

Малък Гризон (Galictis cuja)
http://nauka.bg

75

БИОЛОГИЯ
Пъстър пор (Vormela peregusna)среща се в България

Голям Гризон (Galictis vittata)
Северноафрикански ивичест пор (Ictonyx libycus)

Може да видите
всички видове
във форума на сп.
“Българска Наука”
http://goo.gl/iGSAK
Зорила (Ictonyx striatus)
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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

Зеленият гущер /Lacerta viridis/

е вид едър гущер, срещащ се в голяма
част от Европа, където често може да бъде видян да се припича на скали или поляни. Достига на дължина до 35 cm, като опашката може да заема 2/3 от нея.
Мъжките зелени гущери имат по-голяма глава и равномерно зелено оцветяване с малки
петна, по-изразени по гърба. Гърлото им е по-синкаво, отколкото при женските. Женските
са по-тънки и имат по-равномерно оцветяване, а често и две до четири светли ивици, оградени с черни петна.

http://nauka.bg
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менно представители и на двата подвида.
Срещат се в цялата страна до надморска
височина 1200 m, рядко до 1700 m в южните
части на Пирин.
Зеленият гущер предпочита сухи и слънчеви места - скалисти терени и поляни, понякога обраснали с храсти или редки гори.

Зеленият гущер е разпространен в ивица, пресичаща средната част на Европа от
северния край на Пиренейския полуостров
до централна Украйна. Среща се в Южна
Европа, по-голямата част на Франция, западните, южните и югоизточните части на
Германия, в Швейцария, Австрия, Чехия,
Словакия и в Карпатите. Разпространен е и
в най-северозападните части на Мала Азия.
В България се срещат два подвида - L. v.
viridis в западната част на страната и L. v.
meridionalis в Североизточна България и
Тракия. На много места живеят едновре78
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Зеленият гущер се храни с насекоми, дребни гущери и дори мишки. В началото на лятото женската снася между 5 и 13 обли яйца
с големина до 18 mm. Малките се излюпват
след 2-3 месеца и първоначално са кафяви и
с дължина 3-4 cm.

При опит за залавяне зеленият гущер
хапе силно, но не е отровен и не може
да причини големи вреди на човек!

БИОЛОГИЯ

Живородният гущер /Lacerta vivipara или Zootoca vivipara/
наричан също планински гущер, е най-широко разпространеният вид в семейство Гущерови. В Европа се среща почти навсякъде освен в голяма част от територията на
Италия, Гърция и Иберийския полуостров. Това е влечугото, чийто ареал достига найдалеч на север.

ката, толкова по-отровно е самото влечуго.
Живородните гущери могат да достигнат до
18cm на дължина, но обикновено са дълги
между 10 и 16cm.
Разпространени в Централна и Северна
Европа, но отсъстват от фауната на средиземноморските страни и областите около
Черно море. Срещат се и в Северна Азия,
като това е най-разпространеният гущер в
северните региони. В Ирландия например
това е единственото влечуго. Разпространен
е до Сахалин и Хокайдо на изток. В южната
част от ареала се среща само във високите
части на планините.

Живородният гущер има издължено тяло
и къси крака. Имат груби люспи, чийто
цвят по гърба варират от сиво и кафяво до
бронзово и зелено. Обикновено мъжките
гущери са по-тъмни от женските гущери. Те
имат редове от бели петна отстрани, които
се сливат в една линия, както и една черна линия по целия гръбнак. Живородните
гущери също така имат голям брой черни
петна, разпръснати по цялото тяло. Мъжките имат оранжеви или жълти коремчета
с черни петънца, а женските имат кремави
или бели коремчета. При гущерите, както и
при други влечуги, колкото по-ярка е окрас-

В България живородният гущер живее в изолирани популации във високите планини
над 1200 m надморска височина и е смятан за глациален реликт. Среща се в Рила,
Витоша, Пирин, между върховете Миджур
и Тодорини кукли и Баба и Мазалат в Стара планина, както и във високите части на
Родопите (в района на Смолян, Чепеларе,
Доспат и Батак).

http://nauka.bg
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когато телесната им температура достигне 30°C. Добри плувци са и се гмуркат под
водата, когато са застрашени. За да заблудят
неприятелите си, при опасност гущерите
се разделят с опашките си. През нощта или
когато са изплашени, те се подслоняват под
дънери, камъни или опадали листа. В южните части на ареала са активни през цялата
година, а на север зимуват в периода октомври–март, често на групи, и понякога излизат от зимния сън за кратко време, когато
времето временно се затопли.
Живородните гущери предпочитат влажни
места в близост до водоеми. Живеят на различни места, включително в гористи местности, блата; в равни местности, обрасли с
ниски храсти; в пясъчни дюни, живи плетове от ниски дървета, мочурища и бунища.
Хранят се с насекоми, паякообразни, охлюви и дъждовни червеи. Те зашеметяват
плячката си като я разтърсват и после я
поглъщат цялата.
Активни през деня и прекарват сутринта и
следобеда като се пекат на слънце или сами,
или на групи, но не и когато горещината
е непоносима по пладне. Те търсят храна,
80
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След като излязат от зимен сън, мъжките
бранят размножителните си територии от
другите мъжки. Чифтосването става през
април-май.
Въпреки че в най-югозападните части на
ареала живораждащите гущери снасят
яйца, за вида е характерна неговата способност да ражда малките си, откъдето идва и
името му. Малките прекарват над 3 месеца в
яйчните мембрани в тялото на женската, от
които обикновено излизат, когато тя ражда.
Те обаче могат да останат в яйчната мембрана няколко дни, преди да излязат на бял
свят, използвайки главите си, за да пробият
мембраната. През юни–септември женска

БИОЛОГИЯ
та ражда от 3 до 12 гущерчета, а след този период
те не получават родителски грижи. Малките
се хранят активно от раждането си и бързо се
разпръскват. Мъжките и женските стават полово
зрели на около 2 и 3 години съответно.

http://nauka.bg
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Птиците в България
Нова рубрика, в която ще ви запознаем с птиците, които обитават нашите земи.

Горски бекас - Scolorax rusticola (ДТ 34 см).
Денем се крие в гората, добре прикрит от маскиращото го оперение.
Излиза призори и при свечеряване. Полетът му е бърз и лъкатушещ.
Храни се из мочурливи и влажни места, като открива червейчета и
насекоми в почвата с извънредно чувствително връхче на клюна си.
Гнезди по сухи места в горите.
82
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Малка дропла или стрепет
- Tetrax tetrax (ДТ 43 см).
Отбитава сухи тревисти терени, рядко
обработваеми площи и ливади. Типична
степна птица. Изчезнала от България, но все
още гнезди в Македония.

http://nauka.bg
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Голяма дропла - Otis tarda

(ДТ мъжки - 102 см, женски - 76 см).
Една от най-едрите по нашите земи. Почти
изчезнала като гнездеща птица Мъжките
имат подобни на мустаци пера. Изпълняват
характерен брачен танц. Гнезди на земята.
Храни се главно с растения и безгръбначни.
През зимата се събира на ята. У нас най-често
в Добруджа.

84
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Жълтокрака чайка - Larus cachinans (ДТ 56 - 66
см).
Всеядна птица; понякога появява дори канибализъм. Храни се и
с различни отпадъци. Гнезди на колонии. У нас гнезди главно в
населените места по крайбрежието, а в последните няколко години - и
във вътрешността на страната, далеч от водоеми. Има червено петно на
долната получовка.
http://nauka.bg
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Речна чайка - Larus ridibundus (ДТ 35-38 см).
През зимата главата е бяла с тъмно петно зад окото, а през лятото тъмнокафява. Обитава предимно сладководни водоеми. Гнезди на
колонии. Всеядна птица, с предпочитание към животинска храна.
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Кораловите рифове може да
изчезнат до края на XXI век
По материали: http://www.enn.com/; http://blog.arkive.org; http://www.enchantedlearning.com;
http://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef
Автор: Неделин Бояджиев

К

ораловите рифове са считани за „горите на морето“ и за „морски градове”. Съдържащи около една четвърт
от всички морски видове, те са пример за
екосистеми с изключително биоразнообразие, но площта им е твърде малка - покриват едва 0,1% от Световния океан (към 285
000 кв. км.). Кораловите рифове са не само
важни местообитания за много видове океански обитатели, но също така осигуряват
защита на бреговата линия, допринасят значително за туризма и риболовната промишленост. Техният изключително разнообра-

зен и уникален химически състав съдържа
много съставки, полезни за медицинската
индустрия.
Кораловите рифове осигуряват подслон
за много видове - водорасли, гъби, миди,
червеи, охлюви, октоподи, риби, змиорки,
медузи, анемонии, морски звезди, морски
таралежи, морски краставици, раци, скариди, омари, костенурки, морски змии, делфини и някои видове птици и гущери.
Има два вида корали - твърди и меки. Твърдите корали имат варовикови скелети, които формират основата на кораловите рифо-
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ве. Меките корали не натрупват рифове.
Основните видове коралови рифове включват:
- Рифове на хроматична аберация - рифове,
които се формират по протежение на бреговата линия. Те растат върху континенталния шелф в плитка вода.
- Бариерни рифове - растат успоредно на
бреговата линия, но са по-надалеч от нея;
обикновено се отделят от сушата с дълбока
лагуна. Наричат се с термина „бариерни
рифове”, защото образуват бариера между
лагуната и океана или морето и затрудняват навигацията на плавателните съдове.
- Коралови атоли пръстени – такива се образуват от корали, които растат на върха на
стари вуклани, потънали в океана.
- Микроатоли - техният вертикален растеж
е затруднен от приливите и отливите.
- Други разновидности.
Кораловите рифове са крехки екосистеми,
защото са много чувствителни към измененията на температурата на водата и се
нуждаят от слънчева светлина. Също така те
боледуват и от болести. Например - бялата
шарка, причинена от бактерията Serratia
marcescens, съдържаща се в изпражненията
на хората и животните и вредна за много от
морските и океанските растения и животни.
Кораловите рифове са на път да станат
първата екосистема, изцяло елиминирана от човешката дейност, предупреждава
проф. Питър Сейл от университета в Сид88
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ни, изследвал Големия бариерен риф през
последните 20 години. Според него, изчезването на кораловите рифове най-вероятно
ще стане преди края на века. Той е описал
тази своя прогноза в книгата си „Нашата
умираща планета”.
Това се дължи предимно на климатичните
промени и повишената киселинност и окисляването на океана. Човешката дейност на
местно ниво като прекомерния риболов, отчупването на парчета от рифовете от страна
на туристи, замърсяването на реките, моретата и океаните, изливането в морските
и океанските води на отходните канализационни води и развиването на бреговата
ивица също вредят на рифовете.
Добивът и използването на изкопаеми горива и въглеродните емисии, произведени
от човешката дейност, нанасят най-голяма
вреда на кораловите рифове. Климатичните
промени увеличават повърхностната температура на океана, която вече се е повишила
с 0,67 градуса по Целзий през последния
век. Това води до избеляване на коралите,
при което фотосинтезиращите водорасли,
на които кораловите полипи разчитат за
енергия, изчезват. Без тях коралите умират
за няколко седмици.
Около 20% от кораловите рифове по света
вече са изчезнали през последните няколко
десетилетия. Масовото избеляване на коралите е сравнително ново явление. Въпреки
че учените изследват кораловите рифове
от 50-те години на миналия век, първото
масово избеляване е наблюдавано през 1983
г. Според проф. Сейл, ако успеем да задържим концентрацията на въглероден диоксид под 450 частици на милион, ще можем
да спасим част от кораловите рифове. Те
няма да са това, което са били през 50-те и
60-те години на ХХ век, но ще наподобяват
това, което познаваме, смята професорът.
Засега концентрацията на CO2 в атмосферата е около 390 частици на милион, но все
малко експерти вярват, че тя ще се запази
под 500 още дълго.
В едно скорошно изследване, публикувано
в сп. „Екология“, се твърди, че приливите
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и отливите, покачването на морското ниво,
измененията на климата, ултравиолетовите
лъчи, както и природни бедствия като земетресенията, вълните-цунами и ураганите
също имат катастрофални последици върху
екосистемите на кораловите рифове.
Какво се прави за спасяването на коралите?
Кораловите аквакултури, известни също
като коралово земеделие или коралово
градинарство, са потенциално ефективен
инструмент за възстановяване на кораловите рифове. Коралови семена се отглеждат
в разсадници, след което се присаждат на
рифа.
Усилията за разширяване на размера и
броя на кораловите рифове, обикновено
включват предоставяне на основа, която да
позволи на повече корали да намерят своя
дом. Основните материали включват бракувани автомобилни гуми, разрушени кораби,
бракувани миньорски вагонетки, различни
бетонни форми. Понякога за закрепване на
изкуствените основи се използват лепила
или метални щифтове. Понякога коралите
могат буквално да бъдат зашити за основата
– с игла и конец.
Пускането на електрически ток със слабо
напрежение в океанската вода кристализи-

ра минералите във водата върху стоманените конструкции. Получава се арагонит
- същият минерал, който формира естествените коралови рифове.
Друго интересно решение е създаването на
морски защитени зони, подобно на националните паркове на сушата.
Доказано е, че морската трева между сушата
и рифовете защитава коралите от тинята и
боклуците.
2008 г. беше обявена за година на кораловите рифове и бе организирана кампания за
информиране на световната общественост
за значението и стойността на кораловите
рифове, заплахите за тях и възможните решения за тяхната защита.
Изследователите от Флорида са открили
няколко бактерии, които могат да спрат
прогресията на заболяването бяла шарка, от
което страдат коралите. За сега това е възможно само при контролирани лабораторни условия.
Друга група изследователи, този път – от
Лондон, разработва лекарство под формата на хапче, което да предпазва като с щит
коралите от въздействието на ултравиолетовите лъчи.
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ЕВРОПА ВЪВ ВОЙНА
1618-1659г.
Клуб „Военна история“					
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Автор: Александър Стоянов
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дно от най-трудните неща, с които
един историк може да се захване е да
обобщава поредица от исторически
събития. Синтезирането на огромен по
обем информация в ограничен брой страници изисква прецизното изстискване на
най-важните събития, личности и теории и
тяхното внимателно комплектуване в един
текст. Когато това се прави в рамките на монография, задачата е неминуемо по-лесна,
тъй като формата дава възможност за попространно разглеждане на различните елементи от историческите процеси. Когато,
обаче, имаш пред себе си статия с всичките
й ограничения, нещата са доста по-сложни.
Далеч съм от мисълта, че настоящият
текст може да бъде някакъв авторитет в об90
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ластта на историческата наука и по-специално на военната история. Както обсъдихме
с колегите от форума на Българска Наука,
военната история има твърде много лица
и интерпретации, за да може едно кратко
повествование да изпълни всички цели,
които автора му си е поставил. Поради тази
причина, настоящата статия представлява
обобщение на основните теми, за които си
говорихме (или за които ни се искаше да си
поговорим) по време на два от семинарите
ни през месец ноември. Тези семинари се
опитаха да дадат най-обща представа за
военно-политическата обстановка в Европа
през един от най-конфликтните периоди
в нейната история – четиридесет и едната
години между 1618 и 1659г. Самият брой
на конфликтите – над двадесет, превръща обобщаването им в трудно постижима
задача. Ето защо, ние се концентрирахме не
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толкова върху конкретните конфликти, а
по-скоро върху основните тенденции, главните военно-политически мотиви и гео-политическите предпоставки, които седят зад
тази колосална поредица от междудържавни конфронтации. За по-лесно и прецизно
структуриране на текста, статията е разделена на подчасти, всяка от които максимално кратко и ясно ще се опита да предаде
есенцията на дебатите. Предварително се
извинявам за по-общият характер на текста,
но от друга страна се надявам по-опростената информация да допадне на читателите,
които имат по-ограничени познания върху
разглеждания период.

Как се воюва по нововремски?
Първата половина на XVIIв. е
характерна с това, че войната е найкомерсиалния бизнес в Европа. Във войната
инвестират крале и кралици, министри и
херцози, епископи, авантюристи, и въобще
всеки който притежава душа на покерджия
и амбициите на принц, но от онези, за
които ни разказва Макиавели. Тъй като
става дума за сериозни инвестиции, всеки
от „бизнесмените“ очаква максимална
възвращаемост при максимално
контролиран риск. С други думи големите
сражения, в които играеш на принципа
„всичко или нищо“ са крайно нежелани.
От тук идва и продължителността на
конфликтите, като дори по-дребните
отнемат поне по 5-6 сезона за кампании.
Другият проблем пред скоростното
водене на война било ниското ниво на
логистиката и нежеланието на владетелите
да поддържат армии целогодишно, но за
това после. Бедните градски прослойки
и многочислените селски семейства
осигуряват евтина и изобилна работна
ръка, готова да се наеме при всеки, който
предлага храна, пари и възможност за
плячка. Религията и националността не
били от значение – според някои документи

Луи дьо Борбон, принц на Конде (1621-1686г.)
- Наричан Великишт Конде, принцът е един от
най-популярните френски аристократи-войни
през XVIIв. Кариерата му започва през 1639г.,
когато застава начело на френските сили във
Фландрия. През 1641г. Побеждава испанците
при Рьокроа, нанасяйки им първото голямо
поражение за последните 150г. След Втората
Фронда (1648-1653г.) минава на испанска
служба. След мира от 1659г., Конде получава
опрощение от Луи XIV I и се връща на френска
служба. Оттегля се от военна кариера в средата
на 1670-те и умира в личното си имение през
1686г.
в един баварски полк през 1634г. имало хора
от 24 различни националности сред които
14 турци. Командири също не липсвали
– дребни благородници – авантюристи,
които виждали във военната кариера найбързият път към издигането. Армиите
били почити изцяло наемнически, тъй
като „инвеститорите“ искали сравнително
опитна работна ръка за сравнително кратко
време, което означава че вербуването и
http://nauka.bg

91

ИСТОРИЯ
обучаването на национална армия от
доброволци не било практично. Както е
добре известно, обаче, наемниците имат
колкото плюсове, толкова и минуси. Те
са опитни, кръвожадни и решителни,
но тези качества личат само, когато им е
добре платено и когато рискът за живота
им не е прекалено висок. Две армии от
наемници, на които не е плащано от
месеци по вероятно ще предпочетат да
се разминат на няколко километра и
да плячкосат околността, отколкото да
излязат в открито сражение. Всъщност
това било доста често явление. Дори
армиите водени от големите имена често
избягвали решителни действия. Така
например една от най-ключовите битки
Тридесетгодишната война – Лютзен (1632г.)
се случила тъй като армиите на Валенщайн1
и Густав II Адолф� се срещнали случайно
в полята на Саксония. Надлъгването на
наемническите капитани, разбира се, не е
ново явление и датира още от епохата на
кондотиерите в Италия (XIVв.). Разликата е
в броя на армиите. Въпреки подправените
списъци с наборници и високия процент
дезертирали, армиите са чувствително
по-големи. Това води след себе си две
неща – по-трудни са за контролиране и
е по-трудно две противникови армии да
съществуват в една и съща област без да
влязат в сражение. Поради тази причина, в
края на всеки кампаниен сезон (октомври),
армиите се изтегляли към своите „зимни
квартири“. В идеалния случай тези
квартири се намирали на територията на
противникова или неутрална страна, тъй
като армията била същинска напаст дори
за държавата, за която се сражава. Липсата
на решителни победи и протакането на

бойните действия, обаче, често налагало
през зимата армиите да напускат всички
окупирани територии и да се изтеглят
на своя територия. Не се заблуждавайте
че това е характерно само за периода
1618-1659г. Проблемите с окупирането на
вражески територии през зимните месеци
остава нерешен чак до втората половина
на XIXв, като Наполеоновите завоевания
са по-скоро изключение, отколкото
налагане на нова тенденция. След години
на нерешително воюване пред държавите
оставали два варианта – или да притискат
своите пълководци да водят решително
сражение, или да търсят начин да сключат
мир. Обикновено първият вариант водел до
втория, като разликата била такава, че след
решителна победа условията за победителя
били далеч по-изгодни, както се случило
в т.нар. Торстенсонова война (1643-47г.),
в която шведите категорично побеждават
датчаните и им отнемат значителни
територии в южна Скандинавия.
Повечето войни, обаче завършвали с
възстановяването на status quo ante bellum,
без да доведат до някакви значителни
териториални или политически промени, а
основно източвали хазните на воюващите.

Как се плаща за армия през първата
половина на XVII век ?

Воденето на войни било едно нещо,
но плащането за тях изисквало съвсем
друга комбинация от методи. За разлика
от днес, когато едва 5-6% от бюджета на
повечето държави отива за военни цели,
през XVIIв. Войните редовно поглъщали
между 70 и 120% от държавните приходи.
1
Густав II Адолф (1594-1631г.)
Понякога този процент можел да
Крал на Швеция, реформатор и опитен
достигне доста повече от 120. За да плати
пълководец. Води кралството сив поредица от
непосилните суми държавата прибягвала
войни, в коети шведската армия се превръща
до цяла поредица от ортодоксални и
в най-боеспособната армия в Европа. Наричан
неортодоксални финансови приоми –
„Лъвът на Севера“, Густав е смятан за защитник допълнителни данъци и акцизи, налагане
на протестантството. Убит от хърватски „хайдук“ на такси, събирането на контрибуции,
в битката при Лютзен (1632г.)
92
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плячкосване на завладените вражески земи,
взимането на огромни заеми, залагането
на държавни монополи, отдаване а част от
териториите като гаранция за заеми и т.н.
Понякога тези методи помагали, понякога
дори те не били достатъчни и често
минавали по няколко месеца или дори
години, в които на армиите не се плащало.
Това, разбира се, водело в най-добрия
случай до отказ от водене на сражения, а в
най-лошите – до бунт и/или преминаване
на армията на страната на врага.
Когато държавата нямала пари,
отделни независими наемнически капитани
(като например Валенщайн), предлагали
сами да плащат на армията си в замяна на
пълна свобода за назначаване на команден
състав и секвестиране на необходимите
продоволствия от окупираните територии.
В добавка подобни личност получавали
щедри титли и рангове в армията. Тази
практика довела до т.нар. Принцип
„войната се храни от войната“, според
който армиите трябвало, поне на теория,
да са самодостатъчни на базата на
конфискации и изкупуване на провизии,
оръжие и боеприпаси. Това, разбира се,
било само теоретично, тъй като личните
ресурси на командирите рядко стигали
за повече от 2-3 сезона. Ако за това време
съответният генерал не успявал да намери

нови средства, се налагало да прибягва
към плячкосване и/или взимане на заеми
от кредитори. Това водело до бързото
разоряване на териториите, намиращи се
в обсега на военните действия, както и на
кредиторите, които не можели да разчитат
на никаква правна закрила, която да им
гарантира връщането на парите. Ето защо
финансовите къщи предпочитали да дават
заеми на държави, а не на частни лица, тъй
като държавите залагали част от бюджета
си или някой монопол преди да получат
парите. Ако някой владетел не си плащал
лихвите, финансовите къщи повсеместно
затваряли вратите си за него. Разликата
с днес била, че кредитния рейтинг не се
измервал в проценти а в репутация, която
била зорко следена от големите финансови
фамилии.
Без значение от методите за
финансиране, продължителните
конфликти изцеждали държавите и
фалитите били често срещан феномен.
Пикът на военното финансово бреме
бил достигнат век по-късно – през
Седемгодивната война (1756-63г.), но
корените на проблема се утвърдили през
разглеждания от нас период – първата
половина на XVIIв. Тридесетгодишната
война ни предлага чудесен пример за
това, както продължителните военни

Разпределение на европейските колонии в световен мащаб към 1618г.
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разходи могат да поставят дори големите
държави на колене. През 1642г. Когато
започват първите преговори за примирие,
Хабсбургската монархия (Австрия) воюва
вече от 24 години, Испания – от 21 години,
Швеция – от 10г. а Франция – от 7 години.
Войната продължава до 1648г.. а Франция
и Испания воюват още едно десетилетие
до 1659г. В крайна сметка Испания излиза
финансово съсипана а Франция е на ръба.
Австрия няма да воюва две десетилетия
след 1648г. Швеция е единствената държава,
която продължава да води по-активни
кампании, благодарение на факта, че
на нейна територия не стъпва нито една
вражеска армия. Някои историци се
опитват да посочат драстични скокове в
размерите на армиите, но това, което често
се забравя, е че големите числа по-скоро
показват броя на всички ангажирани армии
в дадена война, докато войниците активни
в съответните кампании са доста по-малко.�
Фалшифицирането на официалните
декументи от страна на командирите е
една от причините за преувеличаването на
реалните пропорции на армиите, както и
за огромните разходи на държавите, които
разполагат, например, със 15 000 души, а
но плащат на наемниците като за 30 000.
Разликата отивала в джоба на командирите,
а самите войници често получавали само
толкова, колкото да могат да си купят
самун хляб и халба бира. Така, за доста от
наемните капитани, войната се оказвала
средство за бързо забогатяване. Именно
тази тенденция довела държавниците до
идеята за замяна на скъпите и неефективни
армии от наемници с войски, набирани,
издържани и командвани директно от
държавата. Оказало се също така, че за
„инвеститорите“ било по-евтино да наемат
армиите за цялата година, отколкото да
разпускат силите си в края на всеки сезон
и да ги наемат отново на следващия. Така
се създала основата за формиране на
професионалните постоянни армии, които
доминирали бойните полета на Европа през
следващия XVIIIв.
94
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Анри де ла Тур де Оверон, виконт на Тюрен
(1611-1675г.) - Може би най-успешният
френски пълководец за XVIIв. Тюрен е
потомък на принцовете на Седан. Макар
и протестант, остава верен на Ришельо по
време на кризата около Ларошел. По време на
Тридесетгодишната война се сражава редом
с Конде, а след Втората Фронда (1648-1653г.)
срещу него. Печели битката при Дюните
(1659г.), която слага край на испанскофренската война (1635-1659г.). Повишен в
маршал-генерал на Франция (общо 6 души за
цялата френска история), Тюрен продължава
службата си. Сражава се във всички войни
на Луи XIV. Загива в битката при Залзбах
(1675г.)

Каква е ролята на личността за
решаване изхода от конфликтите?

Един от основните елементи,
които характеризирали маниера на
водене на война през Новото Време били
личностите. Личните прищевки на кралете,
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Албрехт Венцел Еузебиус фон Валенщайн
(1594-1634г.) - Дребен чесшки аристокат,
издигнал се до фелдмаршал на имперските
армии по време на Тридесетгодишната война.
Командва хабсбургските сили в кампаниите
срещу Дания. Спира шведското настъпление
при Лютзен (1632г.). След 1633г. Започва да
крои планове за собствената си роля в изхода
на войната, но е обявен за предател и убит по
заповед на император Фердинанд II.
междуособиците между министри и
аристократи, амбициите и алчността на
командирите били все неща, които можели
да прекратят или започнат война. Всички
тези фактори оказвали голямо влияние и на
хода на отделните кампании. Валенщайн,
например, бил страстен последовател на
астрологията и преди всяка по-важна стъпка
се допитвал до личните си астролози, които
му изготвяли хороскоп. Често се случвало
да отказва да даде сражение само защото
звездите не предвиждали щастлив изход.
Луи Бурбон, Принцът на Конде обичал да

прекарва зимата в Париж, където щурмувал
подстъпите към френските проститутки
със същата страст, с която лятото лично
повеждал щурмовете срещу испанските
армии. За целта, обаче, изтеглял армиите си
обратно във френска територия, тъй като
иначе трябвало да остава в окупираните
територии. Кралете, със своята значителна
власт, не оставали по-назад. Император
Фердинанд II, воден от своя уж ревностен
католицизъм (или по-скоро от прекомерна
алчност) пропилял военните победи на
армиите си, като издал едикт, с който
настроил всички германски протестанти
срещу себе си, което развързало ръцете на
Густав II Адолф да се включи във войната,
която иначе можела да завърши през
1631г. Вместо 17 години по-късно. Луи
XIII почти провалил обсадата на Ларошел
заради своята нерешителност и страха,
че кампанията може да влоши и без това
разклатеното му здраве. Единствено
упоритостта на кардинал Ришельо спасила
похода срещу хугенотите от провал. Но
пороците не били единствените фактори.
Ришельо бил хилаво, болнаво дете,
което обаче имало силен дух. Като дете
кардиналът тренирал редовно и се научил
да се боли с множеството си заболявания.
Подобна била и съдбата на маршал Тюрен,
който бил пелтек като дете, и също така
страдал от редица физически недъзи.
Силната воля му помогнала да поправи
говора си, а физическите упражнения
надмогнали дефектите му и маршалът се
превърнал в една от най-представителните
личности във Франция. Храбростта в битка
също била изключително важна. Густав
II Адолф и неговият маршал Торстенсон
често водели лично армиите си в битка.
Можем да посочим още имената на Бернарт
Сакс-Ваймар�, Конде, Тюрен, Йохан фон
Тили2 и Станислав Кониечполски�, всеки
2
Джефри Паркър, например,
изчислява че Испания разполага с 300 000 души
през 1635г., а Франция с около 200 000 към
1640г. Истината е, че полевите армии рядко са
надхвърляли 15-20 000 души, а що се отнася до
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един от които мотивирал своите войници
с личния си пример. Без значение дали
заставали начело на французи, поляци,
руснаци или англичани, храбрите
командири били гордост за своите войници,
като често авторитета на пълководеца бил
тънката линия, която деляла армията от
открит бунт.
Силните, харизматични водачи
били изключително важни за изхода
от една война. Парламентът в Англия
никога не би спечелил войната с краля,
ако Оливър Кромуел и Томас Феърфакс не
командваха армиите на парламентаристите.
Австрия издържа 30 години във война не
на последно място и заради пореицата
от талантливи германски, валонски
и италиански пълководци – Галас,
Пиколомини, Валенщайн и Бокюи, които
съумяват да мотивират войниците си и да
задържат иначе хаотичните наемнически
групи в една относително хомогенна армия.

Кои са основните военно-политически
играчи?
За разлика от XVIв., когато всеки владетел
можел да се окаже важен за изхода на
конфликтите и често малките държавици
препъвали монархиите-колоси по пътя
към победата, войните през XVIIв. Се
печелели от тези, които максимално дълго
можели да плащат на наемниците и да
компенсират финансовите си дефицити
със заеми, гарантирани с монополи. Така
постепенно се откроила една поредица от
по-големи и по-заможни държави, които
големите числа, то те се нуждаят от сериозно
преразглеждане, както доказва историка Джон
Лин, който доказва, че армията на Луи XIV
всъщност е наброявала не повече от 300 000
души в зенита си, вместо предполаганите
450 000 души. Това се отнася за малко покъсен период, но принципите на изчисление,
заложени от Лин, важат и за периода на
тридесетгодишната Война.
96

http://nauka.bg

Италианска линия (Trace italienne) –
Специфичен модел на укрепления, появил
се в Италия след 1530г. Целта на този тип
крепости е да ограничи влиянието на
артилерията при обсада, залагайки на дебели,
полегати стени, които абсорбирали ударната
сила на снарядите. Крепостите се строели
по сложна система от траншеи, бастиони,
ровове и стени, най-често изградени от пръст
и облицовани с камък. Стоежът им бил
доста скъп и в повечето случаи бастионите
и рововете били добавяни към вече
съществуващи стари укрепления. Разцветът
на Италианската линия бил достигнат
през втората половина на XVIIв. Когато
френският генерал-инженер Себастиан
Вобан доразвил концепциите на крепостта
и съставил специален подход както за
строежа, така и за превземането на подобен
тип крепости. Някои от бастионираните
укрепления се използвали чак до Втората
Световна война.
хвърлили сянка върху по-дребните си
съседи и опоненти. Франция и Испания
били безспорно най-богатите държави в
Европа към 1618г., като към тях можем да
добавим и Нидерландската Република,
която се превърнала в банково и търговско
ядро на Европа. След тях можем да
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Терцио – основно бойно формирование в испанските армии от времето на Хабсбургите.
Терциото се появява в края на XV и началото на XVIв. По време на първата поредица от
Италиански войни. Ядрото на терциото са войните, въоръжени с дълги пики, и защитени от
нагръдници. Във всеки от четирите ъгъла на карето копиеносци се поставяло по едно по-малко
каре мускетари, които осигурявали огневата мощ на терциото. Поне на теория всяко терцио
трябвало да наброява около 3000 души, но доста често отделните единици варирали между едва
500 – 800 войници и офицери. Между 1510 и 1641г. Испанките войници не познали нито едно
по-голямо поражение в открита битка.
поставим Хабсбургската монархия,
която на базата на имперската титла на
Свещената Римска империя, както и на
богатите чешки провинции съумявала да
мобилизира относително стабилен капитал.
Въпреки това, войните на австрийските
Хабсбурги били подчинени до голяма
степен на възможността за финансови
субсидии от страна на испанските им
братовчеди. Трета категория страни били
Полша, Дания, Швеция и Англия, които
заради по-неплодородните си територии
и по-малкото население трябвало да
водят по-предпазлива външна политика.
Конфликтите, в които влизали тези
страни били доста по-ограничени като
време и интензитет на бойните действия.

Швеция била единствената, която
успявала да воюва по-продължително и то
защото армиите й се сражавали на чужда
територия, командвани от поредица от
опитни крале-войни и генерали, които
успяват да извлекат максимума от своите
войници. Като последна категориш можем
да отделим двата източни гиганта – Русия
и Османската империя. Русия била силно
отслабена от „Размирните Времена“
(1603-1613г.), но към 1631г. цар Алксей
Романов успял да мобилизира ресурсите
на Русия за поредната война с Полша,
която периодично се подновявала през
следващите десетилетия. Османската
империя преминала през тежка финансова
рецесия в края на XVIв., която била
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следствие от цялостната европейска
финансова криза, но към 1618г. Султаните
властвали над обширна и стабилна
държава. Това, което им попречило да
водят активна политика в Европа била
хроничната война срещу Сафавидите
в Иран, която се точела още от 1520г.
След 1600г. Персийският шах Аббас I
Сафави повел агресивна политика срещу
османците, окупирайки по-голямата част от
днешен Ирак. Едва през 1640г. османците
успели да ликвидират персийската заплаха
и да си върнат загубените територии.
Междувременно Полумесецът се вплел
в поредица от по-малки конфликти с
Полша, които продължили до 1699г.
почти без прекъсване. Няколкото
войни с Австрия допълвали военните
ангажименти на Истанбул, но като цяло
поне до 1640г. османските усиля били
насочени на изток. Периодът 1618-1659г.
отбелязал постепенния упадък на старите
търговски републики Венеция и Генуа,
както и окончателното отслабване на
системата на Ханзата, която отстъпила
място на противоборството на балтийските
монархии. Засилването на големите
монархии довело да обезличаване на
повечето малки държави, каро изключение
правели трите германски електората
Бранденбург, Саксония и Бавария, които
продължили да играят важна роля на
европейската политическа сцена. След
1640г. Португалия отново се върнала на
политическата сцена, след като династията
Браганца успяла да измести испанските
Хабсбурги. Лисабон, обаче, никога не
успял да възвърне старата си позиция на
първа морска сила, завинаги изместен от
флотите на Англия и Нидерландия, които
опустошили голяма част от португалските
колонии.
Вместо Заключение
Конфликтите от първата половина на
XVIIв. Изиграли важна роля за развитието
на военното дело в Европа не толкова в
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техническо, колкото в административно,
логистично и финансово отношение.
Тридесетгодишната война и останалите
конфликти в периода се превърнали в
катализатор за професионализирането на
армиите и превръщането им от нередовни
и наемни в постоянни и, поне частично,
национални. Швеция първа използвала
своето собствено население като ядро за
армията си. Този пример бил последван от
Англия и Франция, а в последствие и от
Австрия и Бранденбург-Прусия. Полша,
Русия и Османската империя продължили
да използват по-различна система за
мобилизиране на армиите си, което се
дължало колкото на административната
им система, толкова и на географските и
гео-политически специфики на изтока,
с които западните държави все още им
предстошло да се сблъскат. Не бива да
поставяме етикети като напредничави или
назадничави страни и армии, особено през
XVIIв., когато западноевропейските армии
по нищо не превъзхождали своите източни
еквиваленти. Нивото на въоръжението било
почти идентично, като мускетът с фитилен
затвор си останал основно оръжие поне до
1650г. В комбинация с пиката. Едва след
1660г. Мускетът с кремъчен затвор започнал
да навлиза в масова употреба. Иновации
се наблюдавали по-скоро в артилерията,
където калибровката и подвижността на
отделните оръдия започнали да играят
важна роля за развитието на сраженията.
Обсадното дело не се променило особено
през този период и звездовидните,
бастионирани крепости, създадени в
Италия през предходното столетие си
останали най-значителната форма на
укрепление, познато в Европа. Във военноморската надпревара между Испания,
Нидерландия и Англия се родили поредица
от иновации, които засегнали развитието
на корабостроенето и навигацията. Новите
по-добри и по-добре снаряжени кораби
кръстосвали тесните европейски морета
и океаните с еднаква лекота. Въпреки
това, още около столетие в Балтийски
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и Средиземно море галерите останали
доминиращия вид плавателни съдове.
В административно и финансово
отношение държавите били принудени да
разработят сложна система от фискални
приоми, чрез които да с еопитат да
превъзмогнат постоянно-увеличаващото се
бреме на войните. Дали централизираната
бюрокрация родила професионалните
армии или обратното остава предмет на
разгорещени дебати сред историците. Факт
е, обаче, че двете вървели ръка за ръка в
изграждането на монархиите от времето
на Просвещението. Ако крале като Луи
XIV и Карл XI можели да разчитат на добре
подготвени армии и стабилна бюрокрация,
то те го дължели на своите предци, които
чрез опита си от войните в периода 16181659г. положили началото на съвременната
европейска държавност.

Разпределение на държавите в Европа през
1648г. След подписването на Вестфалските
мирни договори. Тези граници се задържали
до 1660г., когато поредица от договори,
подписани от Швеция, Дания, Полша, Русия,
Испания и Франция отново променили
политическата карта на Европа.
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Хаджиоглу Пазарджик
Автор: Петър Теодосиев и Росен Теодосиев

И

сторията на град Добрич е потънала в
гъста мъгла. Малко са градовете в
България, с толкова тайнствена и
неизвестна ранна история.
Местността е много благоприятна като климат и
като плодородна земя, която е удобна за развитие
на земеделие, скотовъдство, лозарство,
риболовство, пчеларство, каменарство и други
занаяти, които са се упражнявали от най-ранни
времена. За местността се споменава още от
Херодот, но той не дава точни сведения за
градове и хора. В Добруджа са намерени следи
от праисторически човек и по цялата област има
следи от заселвания и опустошения. До Добрич
в региона на с. Стожер са намерени зъби и кости
от мамут датиращи от епохата на средния
палеолит, керамични фрагменти и каменни
брадвички от новокаменната епоха (край селата
Гурково и Горица). Тъй като земята е много
плодородна и богата на ресурси, то районът е
лесно проходим и често е бил обект на набези и
опустошения. Градският живот в местността не
е могъл да се застои трайно, тъй като това зависи
изцяло от политическото положение и войните,
които водила държавата собственик на региона.
Има сведения даващи ни информация от
румънски археолози направили разкопки през
1914 г. и 1924-1949 г. в местността. Сведения и
материалите открити от наши археолози ни
дават информация за града и региона.
Направени са разкопки в град Добрич през 19631965 г (История на град Толбухин, Любка
Бобчева, Наука и изкуство - София, 1968 г.) , на
който са открити останки от стари строежи,
доказателство за живот още от античността е
римската баня и други обществени сгради.
От различни източници ние разбираме, че през
тези земи са минали траки, елини и скити до
началото на IV в. пр. Хр. От този момент
местността се е наричала “Малка скития”, като
“Голяма скития” е областта в Южна Русия, от
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където идват и скитите.
Според Херодот през 512 г. пр. Хр. цар Дарий
Хистапс (бащата на Дарий I) поел неуспешен
военен поход за завладяването на скитите. Със
скитите са воювали както Филип II така и синът
му Александър Македонски, но чак след смъртта
им македонците успели да ги завладеят. Бил
разрушен градът Калатис (Мангалия, в днешна
Румъния). През следващите няколко века през
тези земи минали няколко германски племена от
изток на запад.
След няколкократни гонения на германски
племена от римски войски и местно население
през I в. пр. Хр. римляните трайно се
установяват в Добруджа и я превръщат в една от
провинциите си. По това време се настаняват
римски колонии и се издигат редица римски
селища. По известни от тях са: Дорусторум,
Троезмис, Диногеция, Рибиум. Според румънски
археолози на територията на днешният град
Добрич или по околностите му се е намирал
античният град Залдепа. Сведенията за града
обаче изчезват още в първите години на
царуването на византийският император
Маврикий (П. Мутафчиев, Съдбите на
средновековният Дрестър, Сб. Силистра и
Добруджа. Научно-културни изследвания кн. I,
София, 1927, с 110). В. Бешлиев споменава в
тори район изчезналият град Пистос, но реално
няма достатъчно археологически останки и
доказателства за подобни твърдения. Бурната
политика на територията е прекъснала живота
по тези земи многократно и въпреки крайно
благоприятните условия за живот в Добруджа, тя
е оставена без трайно население. Така
наречените “Велики преселения на народите”
окончателно слагат край на римската
колонизация и прогрес в Добруджа за няколко
века. Има сведения, че преди да дойдат на тази
територия българите славяни са се установили и
са живеели по тези земи. Има открити славянски
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керамики, даващи ни право да смятаме за
живота им по тези земи.
След завладяването на цяла Добруджа от
българите и установяване трайно на Балканския
полуостров няколко столетия местността остава
необезпокоявана от чужди племена и народи.
Нямаме много сведения за градът, но в
“Христоматия по история на България” от 1978
г. от В. Гюзелев и П. Петров давайки ни откъс от
“Български апокрифен летопис от XI в. (стр.
439-443) от “Видение Исаево” преведено от Ив.
Дуйчев ние четем следният текст “V. И след
смъртта на царя Изот пак прие българското
царство син му Борис и бе благочестив и много
блаоверен. И този цар покръсти цялата
Българска земя и създаде черкви по българската
земя и на река Брегалница, и там прие
царството. На Овче поле създаде бели черкви и
отиде на Добрич и там завърши своя живот. И
Царува 16 години, без да има грях, ни жена. И бе
благословено царството му, и почина с мир в
господа.”.
От следният текст ние заключваме, че “Овче
поле” е така наречената Добруджа и на нейната
територия е имало манастири, като и до днес са
останали скалните манастири край Русе.
интересно е използването тук на “Добрич”, тъй
като нямаме оригинала, за да сравним с превода
истинското наименование, което е използвано
ние приемаме това за вярно.
Първите сведения, които намираме за Добруджа
след този откъс са за нападенията на маджарите
през 895 г. Те навлизат в Добруджа като съюзник
на Византия във войните срещу цар Симеон.
През 1050 г. от север нахлули печенези и узи,
които били разбити от византийците на юг от
Добруджа. По късно отново в тези райони се
появили печенези, като скотовъдци, но се
претопили с местното население.
От земите на днешна Румъния и Унгария
придошли кумани от тюркски произход са
слезли в земите на Добруджа към края на XI в. и
началото на XII в. Те попаднали в българските
владения и приели християнството.
След нападението на татарите в Добруджа се
споменава за “пастира” Ивайло, които е станал
цар на българите, но самата информация за тези
събития е много оскъдна и спорна. През

годините видни историци излизат с различни
тези по въпроса, но тук няма да засягаме
отделните гледни точни по въпроса с “цар
Ивайло”, а нужните факти, които ще използваме
са нападенията на татарите през XIII в.
От тези събития на сетне ние свързваме
историческите събития изцяло с идването на
османските турци. През XIV в. днешен Добрич е
попадал в територията на Иван Шишман. В
книгата “Книга за описанието на света” на
Мехмед Нешри в която се описва турската
история от края на XV в. той дава важни
сведения за българо-турските отношения през
втората половина на XIV в. В тази негова
история той споменава Добрич като една от
крепостите на Иван Шишман и когато пашата
завзел Шумен и е тръгнал към Добрич то
“неверници”, както той ги описва са излезли и
му връчили ключът на крепостта.
Има сведения за по-ранна колонизация по
земите на Добруджа от тюркско население с
мюсюлманско самосъзнание. Тези
предположения се правят на базата на откритият
надпис на джамията при с. Жегларци, който се
датира от изследователите от 698 г. от хиджра, т.
е. от 1298-1299 г. ( П. Миятев, Египиграфски
проучвания на паметници с арабско писмо в
България, сп. Археология г. IV (1962), кн. 1, с.
68-69). Тук може да има разногласия по
отношение на датировката и дали е разчетена
годината правилно, тъй като големият
пътешественик и османски историк Евлия
Челеби отбелязва, че колонизацията по тези земи
се извършва от “Илдъръм Баязид” (Баязид I
(1389-1403)).

Надпис на турска чешма от XVII в.
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Тъй като не ни е работа да поставяме
заключения в историческите събития, които не
са ни ясни, ще оставим тази работа на
истинските историци и ще се задоволим с
фактите, които разполагаме.
За възникването на града Хаджиоглу Пазарджик
Л. Бобчева свързва с колонизацията на
Добруджа. Тя свързва тюркските номадските
народи, които са преселени по Добруджанските
земи, които често пъти отсядали за дълго или за
постоянно на някое благоприятно място.
Разпространена била практиката да се дават
имена на тези създадени нови градове от името
на вожда предводител. Самото име “Хаджиоглу” може да се приеме като име на вожда предводителя създал на това място града.
За града от създаването му и за самото създаване
не разполагаме с никакви данни или нищо, което
може да служи за достоверен източник. Като
първоначални сведения и данни ние
придобиваме от пътеписите на Евлия Челеби
посетил града през февруари 1653 г. В своите
пътеписи, той казва, че градът е създаден от
някой си “Хаджи-оглу” - един от военачалниците
на Муса Челеби (“челеби” се превежда като
“сир”, официално обръщение) син на Баязид.
Преди да засегнем другите легенди и предания
за възникването на града ще дам един откъс от
разказ на Йордан Йовков “Добруджа някога” (
http://www.nauka.bg/a/добруджа-някога ),
където авторът разказва за едни отминали
времена и за създаването на градът от село, а
селото от ханчето на един търговец.
“Чертата на делиорманските гори е достигала
по на изток, отколкото е сега. Цялото поле
около Добрич е било покрито с гора, остатък
от която е гората Кьороолу на запад от града.
Сред тая гора, до голям кръстопът, е стояло
ханчето на някой си турчин хаджи Оглу. Тоя
скромен и самотен търговец е продавал катран,
въжа, готови оси и спици на минаващите
кервани. И това място, където пътникът е
намирал подслон и все е можал да намери и
евтино да купи нещо, е добило широка
известност, която тъй изразително се
чувствува в името му — Хаджиоглу
Пазарджик. Това име е взело и селото, което се
появило около ханчето на отшелника хаджи
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Оглу. Постепенно и бавно селото е расло и е
станало град.
Но дълго време тоя град е бил неизвестен,
безцветен и тъмен. Защото и в турско време
Добруджа е била почти също такава, както е в
оная далечна епоха, когато през високите треви
е препускал хищният скит със запънат лък и с
колчан стрели на гърба и когато римските
часови с тежки стъпки са се разхождали по
Траяновия вал, а върху крайбрежните скали на
Черно море е тъгувал Овидий, заточен в Томи.
Законите, които изменят поминъка на хората,
са универсални за много страни.
Скотовъдството беше инертна форма още от
номадските времена. Вместо него скоро дойде
земеделието. И само в няколко десетки години
Добруджа коренно се измени и се превърна в
гъсто населен цветущ край. Неизвестният и
беден градец Хаджиоглу Пазарджик стана
богат и хубав град — Добрич.”
Този вариант на търговеца основал града според
Л. Бобчева е тръгнал от Феликс Каниц, който е
записал в своята “Danau Bulgarien und der
Balkan” точно този вариант на историята и тя се
е разпространила сред всички описания на
географско-историческата ни литература.
Отделни автори развиват тази “история” и я
описват подробно, както с примера на Йордан
Йовков, където той се спуска в един разказ,
където всичко изглежда много “правдоподобно”,
както той се изразява сам в творбата си. Тук ние
ако трябва да правим исторически анализ на
достоверността, то ние би трябвало да подложим
всичко на съмнение, тъй като няма исторически
и археологически доказателства за написаното.
Има много голяма историческа
последователност, която можем да приемем за
правдоподобна имайки предвид развитието на
местността във времето. Както всеки един град в
Османската империя е имал демографски срив
след завземането от българските царе. След това
с течение на годините българското население се
увеличава тъй като трябва да се обработва земя
и да се плащат високи данъци. С тези течения
самото общество започва да се увеличава и да
увеличава своята производителност, като от това
печелят и се развиват самите градове. В
градовете се развива добра търговия и занаяти,
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които допринасят допълнително за пазарната
търговия на града и съответно за неговото
развитие. С името “Пазарджик” се наименуват
пазарните средища, които са се развили от
пазарите и средищата за търговия. В случая
можем да приемем, че Хаджиоглу Пазарджик е
бил средищен град, където от различни села са
се срещали да разменят и продават различни
стоки. От малко пазарно средище то с
демографския процес както и много други
градове в Османската империя то и днешен
Добрич се е развил постепенно и се е превърнал
в център на Добруджа.
Историческите сведения дават да предполагаме,
че градът е основан от края на XIV до към
началото на XV в., което ни води до
разсъждението, че в този период българската
власт не съществува, а османската тепърва слага
своите основи на държавност. В географските
характеристики на територията, която е завзела
османската империя, то Добруджа си остава
гранична зона и удобна за грабители и
опустошителни нашествия. Трудно е да
предположим, че в една не сигурна
администрация сам търговец би тръгнал да
основава град и да забогатее в едни не толкова
сигурни времена в една не толкова сигурна
територия.
Има сведения за земи след идването на
османците, които са пустеели по над 100 години
и после са вторични заселвани. Възможно е
Добруджа да е една от тези земи, тъй като до
XIX в., a и дори след това земята е собственост
масово на турци. Тези изводи ни карат да
смятаме, че второстепенното заселване е било
предимно от турци. Тук можем много да развием
въображението си да поставим различни
сценария за случилото се по онова време, но
реално фактите както и различните разкази не
ни дават ясна представа за създаването и
трансформацията, която е довела до появяването
на града.
В историческите предположения написаните от
Евлия Челеби “данни”, че основателят на града
Хаджиоглу бил “водач на храбреци” и е бил един
от “емирите” на Муса Челеби ни дава основание
сериозно да погледнем историческите факти.
За да не навлизаме сериозно в дебрите на

историческото моделиране ще заключим, че има
различни предложения и различни историци
застават зад различни позиции по отношението
на основаването и основателят на града. По
всичко личи, че има достатъчно твърдения и
изложени факти от различни историци,
пътешественици и археологически открития,
които да раждат много теории различни една от
друга за един тъмен забулен в мъгла период на
Добруджа и днешният град Добрич.
До 1396 година околностите на днешният град
Добрич и самият град са гранична зона с
Влашкото княжество. След битката близо до
Никопол през 1396 г. в която се включили войски
от западна Европа и дори кръстоносци, в която
претърпели поражение Европа загубила всякаква
надежда за Константинопол и земите от
балканския полуостров. Цели 480 години
османците владеели цяла Добруджа.
Не след дълго от Никополската битка има
междуособици в Османската държава. Синовете
на Баязид I се разбунтуват, това не би имало
голямо значение за настоящото изследване, ако
не засягаха точно Североизточна България и
Южна Добруджа. Муса получил голяма
подкрепа от свободното огузко население на
територията на днешна Добруджа и седнал на
престола през 1410 г. През 1413 г. бива свален от
Мегмед Челеби. След години Муса отново се
връща в Южна Добруджа, за да търси подкрепа,
но е заловен и осъден на смърт.
Следващите големи раздвижвания по тези земи
са продиктувани от походът на кръстоносните
войски на полско-унгарския крал Владимир
Варненчик и унгарския пълководец Ян Хуниади
през 1444 г. когато поредният опит да се
изтласкат османците от Европа пропада. Полско
- унгарският крал Владислав III Варненчик от
династията Ягело умира край Варна само на 20
години в опит да победи османците и да
освободи Йерусалим.
На следващата година друг “кръстоносен” поход
на чело, на който седял Жофроа дьо Тоази и
сеньор Ваврин от Черно море те навлизат и
опустошават това, което е останало от Добруджа
и се насочват към Никопол.
От тези опустошителни войни и събития
територията на днешният град Добрич се описва
http://nauka.bg
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като “пустиня”.
Османците се справят с проблемите по Южна
Добруджа и подчиняват напълно Влахия, те
продължават към Молдова, където са спрени от
войводата Влад IV и в последствие от Стефан
Велики.
Вече съществуващият град Хаджиоглу
Пазарджик не само поел опустошителните
последствия от войните, но се превърнал във
важна част от инфраструктурата през която
минавали войските на османците, търговците,
куриери и пътници. Той се превърнал в пътна
станция (мензил), важна част от
инфраструктурата на османската държава в
онези години на войни от Дунав на север. Тези
фактори са важна част от развитието на града в
административен и търговски център.
Първото споменаване на града Хаджиоглу
Пазарджик прави полският посланик
Отвиновски през лятото на 1557 г., когато пътува
за Цариград. Точно това, че градът се е
превърнал в пътна станция ние получаваме тези
исторически данни. Полският посланик
отбелязва в дневника си “на 4-ти август спахме в
градеца Пазарджик” (Хр. Кесяков, Стари
пътувания през България, Пер. сп. кн XXI-XXII,
1887, с. 369).

Градът по време на Руско-турската война 1828
След няколко години през града минава друг
полски посланик, който също дава много
оскъдна информация за града, като само го
споменава. Тези сведения ни дават право да
смятаме, че градът се е превърнал във важна
част от пътната мрежа, а щом са отсядали на
подобно равнище пътници, то самият град е
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притежавал необходимите сгради за целта.
Следващото споменаване на Хаджиоглу
намираме в регистрите за административно
деление, което водело сметката за ленните
владения през XV в. В един от тези регистри се
споменава селото Хаджиоглу като
принадлежащо към нахията Варна, а през XVI в.
пак там “касабата Пазарджик”.
Джелепкешаните били хора, които се
задължавали да дават овце като данък за
войската и за изхранването на градовете на
османската държава. През XVI в. са се водели
списъци по именно на всички джелепкешани,
както и градовете и селата с бройката овце,
които трябва да предаде. В един такъв списък от
1573 г. се отбелязва отново само с името
“Пазарджик”, както го отбелязват и двамата
полски посланици, които са минали през града
много по-рано. В този списък се казва, че от
днешен Добрич има 32 джелепкешани, които
дължали общо 1365 овце на държавата. Всички
те били записани с турски имена, но
интересното тук е, че 19 от тях са хаджии или
синове на хаджии, с имена като “Хаджи Исмаил
Хадър, Хаджи Ибрахим Хадър шах и др. Можем
дори да предположим, че допълнението
“Хаджиоглу” към името на града идва от
многото хаджии и във времето се запазило в тази
си форма.
Другото интересно, което намираме в тези
списъци са изброени занаятчии със следните
занаяти: табаци, шивачи, касапи, железари и др.
Това говори за един добре развит град с голяма
търговия и богати хора.
Друг източник споменаващ днешен Добрич е
ферман на султан Осман II от 8 мухарем 1030
(3.12.1620 г.), в който се казва, че селяните от
село Кьостекчилер се оплакват. Фермана е
адресиран към Хаджиоглу Пазарджик, което
доказва статуса му на административен център.
Градът е включен във военната инфраструктура
на османската държава, като част от хасовете на
силистренския санджак-бей. Хасовете са едри
военноленни владетели, носещи доход повече от
100 000 акчета. Имаме сведения че през 1609 г.
хасовете на силистренски валия носел доход 448
966 акчета.
За описанието на града през XVII в. ние черпим
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Къща в Хаджиоглу Пазарджик от първата част
на XIX в.г.
сведения от Мустафа бен Абдуллах, така
нареченият Хаджи Калфа, но той ни дава твърде
оскъдни данни. Евлия Челеби ни запознава по
подробно и описателно с тогавашният
Хаджиоглу Пазарджик, като на запазеният
документ от 1620 г. Е. Челеби казва, че градът
бил “една почтена каза със степен триста”. От
това ние разбираме, че кадията на града е
получавал 300 акчета заплата на ден. Ако
сравним това със заплатата на най-големите
административни центрове на империята по

онова време Цариград, Охрид и Бурса, където
кадиите са взимали по 500 акчета на ден, то
можем да придобием представа колко важно
административно значение е имал градът по
онова време.
Въпреки всички неточности и исторически
неверни твърдения в своите пътеписи
продиктувани от разказвачи и събеседници по
кръстосването на Османската империя в свитата
на вуйчо си Мелек Ахмед паша, той успява да ни
даде една добра и подробна информация за
живота на градовете през XVII в.
Хаджиоглу Пазарджик Евлия Челеби го описва
като неокрепен град, положен на един хълм.
Изброява 2000 къщи разположени в седем
махали. Като повечето от махалите носят имена
на отделни личности: Шейх ефенди, Мусли
ефенди, Гази баба (която все още съществува в
днешен Добрич), Хаджи Мехме, Хаджи Хадър и
Чауш-пазарска, а само една така наречена Стара
(ески) махала. Споменава и четири джамии в
града, като още съществуват някои от тях.
Градът бил оживен търговско-занаятчийски
център, имало е три хана, което е било нормално
имайки предвид в инфраструктурно ниво на

Общ изглед от Хаджиоглу Пазарджик, 1892 г.
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Централната улица на гр. Добрич /дн. ул. “25
септември”/ в началото на ХХ век
османската империя положението, в което се е
намирал града. Имало е 200 дюкяна и голям
бедестен с две фасади и две врати. Бедестенът
бил запазен чак до края на XIX в. и е съборен
през 1890-1891 г. поради регулирането на града.
Тук обаче имаме неразбирателство между двете
твърдения на Челеби и Мясковски (През 1640 г.
пратеничество, с което пътувал Мясковски,
прекарало в Пазарджик почти цяла седмица,
докато се водели преговорите със силистренския
паша, който е бил в околностите на града.),
където Челеби описва града като много жив и с
голяма търговия, а Мясковски отбелязва, че не
може да се намери почти нищо на пазара и града
е спокоен и тих. Тези разногласия може да са
признак на това, че Челеби посещава Хаджиоглу
Пазарджик два пъти като между посещенията са
изминали достатъчно брой години, за да се
развие от едното описание до другото. Челеби

Улица “Фердинанд” в гр. Добрич в началото на
ХХ век
106

http://nauka.bg

смесва своите впечатления и ги описва като
едно. Но може да се предположи, че тук
европейските вкусове на времето си се
различавали много от тези на османските
предлагани продукти. Можем да съдим за
разминаванията в описанията от турският
пътешественик на чешмите, които са направени,
тъй като годините от неговите описания и
годините, в които той посещава града звучат
нереалистично. Той допуска много грешки в
подробностите, преувеличава и това е може би
се дължи на информаторите от които черпи
информация.
Но не трябва да подценяваме трудовете на Евлия
Челеби, ние дължим най-подробното описание
на града от средата на XVII в. Интересно
описание прави на водоснабдяването на града,
като споменава и тъй нареченият “кетхуда”
(пълномощен представител) Ибрахим ага, който
е построил големият бедистен на града, но
главните действия са извършени по отношение
на построяването на чешми в “неговите девет
махали”. Тук интересното е, че се споменават
девет махали, а по-рано изброихме и цитирахме
точно имената на шест изброени махали. Това
също ни навява мисълта, че Челеби смесва
впечатленията си в един разказ.
Интересното е че в описанието той дава броя на
къщите (2000), а не на хората живеещи по онова
време в града. Това е доста внушителна цифра
тъй като, ако трябва да предположим то бихме
казали една приблизителна цифра от 10-12
хиляди души. Преобладаващото население в
онова време е било татарско. Имало е еничари,
което е нормално като се има предвид войните,
които е водела османската държава по онова
време на север с Полша, с украинското
казачество, а също и с Русия след обединението
й с Украйна през 1654 г.
В даденото описание се казва, че няма “учени
хора”, нямало медресета (средни духовни
училища), а само първоначални детски училища,
които давали елементарни познания и наблягали
на ученията в корана.
Административното положение на града като
открит град без крепост, той нямал “диздар”
(управител на крепостта), нямало е нито
гарнизон нито мюфтия и други “подобни
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Чешма от епохата на Възраждането /по дн. ул. ”Ген. Гурко” /
съдии”. Вече споменахме, че има еничари то
логично е да има, както се и споменава от Евлия
Челеби “еничарски сердар, който е началник на
еничарите в града и околността му. В града е
имало мухтесиб (финансов чиновник) той е
събирал всички дължими на държавата мита и
данъци от града и околностите му. Градът се
управлява от хас назначен от силистренският
паша. От тези описания можем да заключим, че
административно Хаджуоглу Пазарджик се
отделя в отделна административна единица като
се наблюдава преход към статута на държавни
мукатаи.
През 1673-1674 г. градът става зимна квартира
на султанската войска и на самият султан
Мехмед IV Ловецът с неговата свита. Има
запазен ферман от онова време, в което се казва,
че войската изпитва затруднения от зимните
условия и трябва да се закупят 15000 коли дърва,
за огрев. Този зимен престой на султанската
войска плюс вдигането на данъци в региона кара
много хора да напуснат домовете си.
В XVII в. Хаджиоглу Пазарджик вече плащаните

данъци се записват в дефтери така наречените
записни книги, в които се водят финансови
отчети. В тези дефтери са записани двадесет
махали, които имена срещаме в описаните
поименно махали от Евлия Челеби.
С началото на новият век ( XVIII) за Добруджа
настъпват големи промени от вече обтегнатите
отношения между Османската държава и Русия,
която вече се е превърнала в един голям и мощен
защитник на християнството при Петър Велики.
Руско-Турските войни, които засягат Добруджа
много пряко. Тези войни продължили от XVIII
чак до XIX в. стоварва върху народа и казата
нови реквизиции и тежести в битието им.
С нарастващото населени в големите градове и
необходимостта от редовните постъпления от
храна все повече започнала да недоволства
централната власт, която се е грижела за това.
През XVIII в. Цариград се е снабдявала с храна
изцяло от Дунавска България и Добруджа, чрез
северните пристанища.
През 1760 г. от нарастващото недоволство от
постоянните “дажби”, за войската и столицата в
http://nauka.bg
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Фонтанът в Градската градина
Хаджиоглу Пазарджик избухнал бунт. За самият
бунт няма много данни, но за непосилните по
онова време селяни било невъзможно да
изпълни реквизиции и наряди определени от
централната власт. Населението е било много
податливо в тези условия на бунт и някой местни
богаташи се възползвали от това. Бунтът излизал
извън контрола на феодалите и от града бил
изгонен еничарският началник хасекият Али ага,
а виден държавен служител бил убит. За
разтурване на бунта било необходимо да се
изпрати везирът на Силистра и Очаков Мехмед
паша.
Описанието на града през този век дава ученият
Руджиер Йосиф Бошкович, описва го като град,
който “върти голяма търговия”. Неговото
пристигане в Добруджа е вече след бунтовете.
Описва много минарета и джамии, като
отбелязва “най-добрите улици и един много
добър хан”. Особено впечатление му прави
градския часовник. Голямо внимание ни прави
етническият състав на града по онова време. Той
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споменава голям брой евреи и арменци, като той
самият е бил отседнал при арменци. Като найвероятно тези етноси са дошли доста по-рано от
описаните събития, но това са първите описания
на не турски етнос.
След новото избухване на Руско-Турската война
през 1768-1774 година рязко влошило
положението на Добруджа и Хаджиоглу
Пазарджик. Градът отново станал квартира на
турската армия.
През 1774 г. руските войски минават р. Дунав и
обсаждат най-голямата крепост на Добруджа
Силистра. На 16 юни същата година под
командването на ген. Каменски руските войски
разбиват укрепилите се в Хаджиоглу Пазарджик
5000 турски войници и превземат града.
Подписва се така нареченият
Кючуккайнарджански мирен договор, в който
дава на Русия право да покровителства
православните християни на територията на
Османската държава.
Към края на XVIII в. има нова разклащане на
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Сградата на Община гр. Добрич /Базарджик/,
1922 г.
административното управление в османската
държава с подновяване на военните действия
между Русия и Турция (1787-1791).
Още със започването на войната от Хаджиоглу
Пазарджик е поискано значителен брой войници.
По отговора на първенците можем да съдим за
тежкото положение, в което са се намирали
живеещите по тези земи. Те отговарят, че още
преди година са изпратили значителен брой
войници, които още служат във войската, дали
са 200 човека за набиране на храни, изпратели са
войници да пазят крайбрежията и наскоро са
изпратили 56 човека към Кюстенджа. Самият
факт, че са изпратили 200 човека да събират
храни е показателен колко тежко е били времето,
в което са живеели селяните и как само със сила
е можело да се вземе нещо от тях.
През 1797 г. неподчинението на най-големият
арендатор по тези земи и може би найвлиятелният човек за времето си аянина
Саръкоглу прераснало в бунт. Той бил прогонен,
но това не е последният бунт по тези земи, а
едва тепърва се отличават бунтове и
недоволства, които ще ескалират...
За да не прескачаме важни събития ще
подчертаем няколко например еничарското
въстание, и поголовните данъци за християни в
казата. Този данък “джизие”, който бил само за
немюсюлманското население, като християни и
евреи се е определял предварително от
централната власт в казата. Предварително се е
знаело колко немюсюлманина има и се
разделяли по категории в зависимост от
материалното им състояние, като на тази база се

Градската баня на Добрич /Базарджик/ в
началото на 20-те години на ХХ век
издавали квитанции на отделни личности, които
плащали на държавата и след това отивали в
казата и искали да си получат парите от
населението, което дължало данък. Държавата е
стимулирала продажбата на тези квитанции и
искащите джизие са искали не само от
възрастното работещо население, а и от малки
деца.
Имаме сведения за народно-религиозна
дискриминация, където варненският
митрополит, на когото е подчинен Хаджиоглу
Пазарджик се оплаква на висшето духовенство,
че “непокорници” из между християните в
казите (където се и споменава града) не спазвали
“старите обреди”. Това се отразявало при брак и
развод и в други случаи, когато трябва да се
допитва църквата, то се отива при
мюсюлманския имам. Това се е правилно поради
изключителната мюсюлманска процедура и
значително по евтина от скъпите християнски
обреди и пътуванията до Варна.
Следващата Руско-Турска война е в началото на
XIX в.(1806-1812), където военните действия се
пренасят в дунавските райони. Територията на
Добруджа и Хаджиоглу Пазарджик отново
стават потърпевши от грабения и набези на
султанската армия с хода на разрушенията и
опустошенията на военните действия. Войната
предизвиква данъчни увеличения на града и
околията му.
През 1828 - 1829 г. руски войски за първи път
зимуват на юг от Дунав. Четири полка се
разпределят, като 18-ти отсяда в Хаджиоглу
Пазарджик. Така през зимата на 1828 - 1829 г. в
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Военното гробище в средата на 20-те години на ХХ век
града има действаща руска администрация.
На 14-ти септември 1829 г. е сключен така
нареченият Одрински мирен договор според
който Русия връща всички завзети територии на
Османската държава, но задържа северните като
залог докато се изтеглят руските войски.
Евакуацията на руските войски е придружена с
масови изселвания на българи. Тези войни и
преселения опустошават Добруджа и в един
момент се връщаме в онези първи години на
историята, в които Добруджа отново остава без
население, което да я обработва.
С течение на годините и по спокойните времена
имаме преселници от различни краища на
Османската държава. Със завръщането на
населението се възстановява и икономическият
живот на града. Възстановяват се предишните
еснафски организации и дюкянчетата заживяват
отново стария буен живот. Със занаятчиите
процъфтява и търговията със зърнени храни,
кожи, вълна и др. Развитието на търговията в
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един град е било ключово за неговото развитие.
Търговците и занаятчиите българи играели
водеща роля в ръководството на българската
община в града.
След държавните промени вече не било трудно
за заможните българи да построят църква в
града. През 1843 година започнал строежа на
първата сграда, която била предназначена за
църква. Църквата е наречена “Свети Георги” (и в
момента след реставрации тя съществува и е
ключова в духовния живот на Добрич) и с това
окончателно се утвърждава българското
население като религиозна и етническа група.
Във в. “Добруджански глас” намираме
твърдение, че още през XVIII в е имало килийно
училище, но това твърдение е много
съмнително, тук като българското население
през този период в историята е било крайно
малко и неспособно да финансира подобно
начинание. Първото училище, което можем да
утвърдим с факти и доказателства за
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Центърът на гр. Добрич /Базарджик/ с хотел
“Регал”, 1927 г.
съществуване и създаване ни казва Н. Ив.
Ванков в статистика описващи училищата в
Княжество България излязла през 1898 г.
Описвайки училища съществуващи през 1835 г.
споменава за град Добрич, но не дава никакви
сведения освен, че окончателно придобило
облик през 1844 г. когато бил повикан за учител
Николай Георгиев от с. Герлица, Мангалийско.
Зимни обичаи в Добруджа
Знае се, че новогодишни празници са се
празнували по нашите земи още преди
приемането на християнството. В тези празници
са се стремели да възхвалят природните сили, да
ги омиротворят за плодородие, дълголетие и
т.н. За разлика от славяните, които празнували и
зачитали един новогодишен празник, българите
са го разделили на два - коледен и новогодишен.
Ролята на тези празници в запазване на
народността, народното творчество, поведение и
традиции по време на турското робство е много
голяма. Обредната поезия и ритуал не е тежка и
сложна философска концепция за живота. Тя е
отражение на бита, труда и живота на българите,
неговата индивидуалност и обществена дейност.
Дали от локален национализъм или наистина е
било така, но в не малко източници се казва, че в
Добруджа обичаите са се запазили в много подобра, оригинална форма. Споменава се за
главна причина “румъно-чокойското
господство”. Практикувайки тези свои традиции
те запазвали тази “здрава връзка на

добруджанеца със скъпата татковина”.
Коледните народни обичай в Добруджа започват
пет дни по-рано (на Игнажден), наричана Малка
Коледа. Тогава хората варели царевица (мисир) и
с него гощавали първият гост (“полезник”)
дошъл в къщата. Сядал на съчки взети от
дръвника и кудкудякал, което е за много снасяне
на кокошките през идващата година. Това
предизвиквало винаги много смях не само при
децата в къщата, но и в самите домакини и
гости. В случай, че “полезникът” е добър човек
се е вярвало, че ще има изобилие от яйца.
В Северна Добруджа домакинята нареждала
софрата за Игнажден, но в Южна Добруджа това
не се практикува. Дори в един регион има
различия в практикуването на дадени големи
празници и това ще се види по-подробно в
следващите описания на празниците.
Срещу Малка Коледа или на Игнажден всички
деца (или челядта) се събират на празничната
трапеза, на която са сервирани паница с ошав,
сварено подсладено жито, начупени орехи и др.
емиш (плодове, предимно сушени). Масата се
слага от стопанката и младата булка (невястата),
а стопанина благославял трапезата за здраве и
берекет. Важна част от ритуала е да не се изнася
нищо от къщата, за да не излиза имането и да се
запази за следващата година.
Денят преди Бъдни вечер се ставало рано и
цялото семейство започва работа по
почистването на къщата. Булката или момата
замитат двора или ако е затрупал сняг подготвят
пъртини за коледарите. Момъка или младият
стопанин се заемал с обора (дама). Всички
животни се изчиствали и “вчесвали”, кошарите
също се подготвяли за празник. Старата
стопанка ръководела почистването (шетнята) в
къщата. “Стаите трябва да бъдат почистени и
подредени, хлябът - изпечен за трите празнични
дни, гозбите - да къкрят бавно на огъня.”
Момата омесвала кравай и го намазвала с
жълтък от яйце за коледарите. На него тя
изобразявала с тесто кошара, плуг и волове или
обор, като винаги слагала стрък от здравец вътре
в единия край със скрита надежда той да се
падне на нейното либе.
Момъкът или младоженецът отсичал дебело
дърво (бъдник), което се запалва в огнището на
http://nauka.bg
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Централният площад “Пиаца пъчей” /дн. площад “Свобода”/ на гр. Добрич /
Базарджик/ в средата на 20-те години на ХХ век
Бъдни вечер от стария домакин, като с това се
първите семена на нивата.
показва, че “домочадието” е будно през цялата
Първо се благославят за здраве животните и
нощ. Като в някои краища на Добруджа бъдника нивата. Прибрали са се в къщата на празничната
има и друг смисъл - стопанина да благославя с
трапеза домакина благославял “Като здравец да
думите: “Дървото да порасне до небето, клон да цъфти здравето на челядта ми, като вода да се
пусне до земята, лист да лисне - дребен бисер,
лее млякото и виното, до гърди да избуят
цвят да цъфне - чисто сребро, род да роди - сухо житата”. След това разчупва празничния хляб и
злато”.
започва коледната вечеря. Първия залък не се
яде, заделя се и на сутринта домакинята го
Седнали на трапезата на Бъдни вечер всички с
давала на животните за здраве. Момата тайно го
чисти дрехи, а стопанина с бяла тъкана риза.
взимала от масата и го слагала под
Бъдника гори, а на масата е сложено боб, кисела възглавницата си. Вярвало се е, че който момък
зелка, ошав, варено подсладено жито, начупени го изяде насън за него ще се омъжи.
орехи, а в средата голям бях хляб, който
Идването на коледари в къщата внасяло само
символизирал труда на добруджанския селянин. радост и добро настроение. Облеклото им било
Преди самото ядене най-старата домакиня къди
традиционно и неоставало незабелязано. “Обути
из къщата. Минава всички стаи, обора,
в нови бели цървули и бели навуща с кръстосани
кошарата, хамбара и т.н. Останалата пепел от
черни върви, облечени в бели ризи с шевици,
палешника не се изхвърляла, а се оставяла до
пъстри джамадани. червен пояс, черни потури,
сутринта и тогава домакина я изсипвал под
везани с гайтани, на главата с черен островърх
хамбара “за берекет”. Като има места в
калпак, украасен с венчета и бели пуканки,
Добруджа, където запазвали пепелта в гърне и
наметнати с бозови шаячни ямурлуци и в ръцете
по време на първата посев се хвърля заедно с
с овчарски писани геги...” Видът им приличал на
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коледарски и църковни песни научени по-рано
през годината. Домакините дарявали на
коледарите пари и тъкани кърпи.

Църквата “Св. Георги” в гр. Добрич /Базарджик/
през 30-те години на ХХ век
герои от приказките разказвани на малките деца.
Песните им имали различен характер: митичнорелигиозни, земедело-скотовъдни, любовни,
битови, исторически и т.н.
Независимо от тематиката всички песни били за
здраве, плодородие, богатство, щастие, берекет.
Музиката и текстовете внасяли радост и
оптимизъм в посещаваните от тях
домове. Песни имало както за различна
тематика, така и за всички от семейството. От
бебето до най-възрастния човек в къщата, а найхубавите песни били за момата. Пеело се също
за царе, боляри, хайдути и други символични
закрилници на народа. Песни се пеели и според
занаята на домакините: за овчар, земеделец,
лозар, даскал и т.н. След песните главният
коледар или станинин подавал на домакина
“шарена бъклица, украсена с варакосани
клончета и здравец” и казвал: “Наздраве ти,
домакиньо, тебе пеем - Бога славим”, или
“Наздраве ти, малка моме, и на тебе, стара
майко”. След това излизала момата и давала на
“попа” кравая, той свалял калпака и благославял
за здраве, берекет и любов. На излизане пеели
прощални песни, като понякога са пригласяни и
с гайда. На втория ден коледарите се събирали и
“купували” събраните краваи от Бъдни вечер.
Всеки момък искал да вземе кравая на своето
либе.
Има друг описан обичай, който не
просъществува дълго. За него сведения дава
фолклорист и певец Павел Атанасов от с.
Паскалево. След коледната литургия шест млади
момчета взимат от църквата иконата “Рождество
Христово” и с нея обикалят селските къщи. Пеят

За подготовката на новогодишната вечер
(Васильовден) наричана още “суровака” или
“сурваки” добруджанци започват още през
коледните пости. Новата година трябвало да
завари всеки от дома с нещо ново. Най-важно
било приготовлението за децата. “За тях
селските терзии шиели нови шаячни потури,
антерии и абички, а майките и бащите
приготвяли нов червен пояс, цървулки и бели
навуща, черни върви и черен калпак.”
Домакинята подреждала новогодишната софра,
като на нея имало кравай, подсладено варено
жито, пача от свинска глава, кисела неразрязана
зелка, посипана с червен пипер и ошав, а в
средата на масата била баницата (млина). В нея
били скрити дрянови пъпки наречени за здраве,
за нивата, къщата, плуга, овцете и т.н. Вътре се
слагало и сребърна пъра, която символизирала
имането.
Както при Бъдни вечер и в новогодишната вечер
домакинята прикадява с тамян цялата къща.
След това идва най-вълнуващия момент за
участниците на масата - яденето на млина или
баницата и “падането” на късметите. Първото
парче не се изяжда, момата го взима и го слага
под възглавницата си да сънува своето либе.
Имало обичай който пръв кихне на него да бъде
наричано първото агне, теленце или конче.
На някои места в Добруджа, на когото се падне
парата на другия ден купува свещ и я запалва в
църквата за здравето на всички в къщата.
Един от запазилите се по време на турското
робство новогодишни обичаи в Северна
Добруджа е следния. Най-стария в семейството
взимал дървена лъжица загребвал с нея от
вареното жито, хвърлял го нагоре към тавана и
произнасял думите: “Толкова да порасне житото
на нивата!”.
Децата, които ще суровакат на първия ден от
новата година се събирали заедно Най-често
комшийчета и роднини. Спели заедно в един от
домовете, за да тръгнат рано сутрин всички. С
нови дрехи и украсени суровакници първо
домакините суровакат с думите: “Сурва, сурва
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година, весела година. Голям клас на нива,
червена ябълка в градина, пълна кесия с пари” и
т.н. Завършвали с “Живо-здраво до година,
догодина, до амина!”. Използва се също и:
“Сървъ, сурвъ годинъ, по жиу, по здрау ду
гудинъ”. Сурвакарчетата суровакали и добитъка
за здраве. Първото сурвакарче влязло в дома
взимало най-голямата пара от стопанина, момата
взимала пъпка от неговата суровакница, пускала
я в бакър с вряла вода, за да си измие главата за
здраве. Дарявали всички сурвакарчета с
кравайчета, орехи, ябълки и сушени плодове,
бонбони, като най-често от роднини получавали
и кърпи, които завързвали за суровакниците си.
Този обичай се е запазил и до днес.
Ергените посещавали роднини с по шише ракия,
а домакините им давали пешкири.
През турското робство, а и след това имал
обичай младите маже (ергени или скоро
оженените) да обикалят новогодишната нощ с
“камила”. “Дружината била облечена с дълги,
обърнати наопаки кожуси, с маски на лицето,
направени от черен плат, изрязани около очите и
устата, или от бяло тъкано платно с черни ивици

от сукно около очите и устата , с дълги мустаци
и брада от козина (описано от Ловчо Стоянов) “.
Най-старателн се подготвяла самата “камила”.
Криво дърво се обличало с обърната овча кожа,
което било врата. Дъска се слагала в предната
част, която служила за челюстта, била
задвижвана от тънка връва. Тялото и гърбицата
се правела от тарга за слама, която се завивала с
черга и обърнат кожух. Наближавайки някоя
къща влиза втори момък под нея и така
“камилата” имала четири крака. Спътниците й
дрънкали с хлопка или звънец, а “камилата” под
звуците се движела напред-назад и мърдала
челюстта си. След това тя пада и камиларите
“разговаряли” на неразбираем език около нея,
мъчейки се да я вдигнат. На помощ се стичал
домакина, който давал на главатаря пара.
“Камилата” се изправяла, благославяла дома и
тръгвала към следващата къща.
На Васильовден кумците отивали при
кръстниците и задължително носели кравай,
варена кокошка и шише червено вино.
Даровете се поднася с целуване на ръка.
Новогодишното целуване на ръка на кръстника е

Сградата на Финансовата администрация / в гр. Добрич /Базарджик/, 1930 г.
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специфичен, подадената дясната ръка се целува
отгоре, после отдолу, и пак отгоре, а после се
допира до челото на целуващия. Този обичай е
запазен и до днес, като се практикува не само
при кръстника, но и с възрастни роднини.
Основаване на читалище в Хаджиоглу
Пазарджик
След издаването на ферманите известни като
“Гюлхански хатишериф”, “Танзимата” и
“Хатимумаюна”, се създават условия за
просветна и книжовна дейност сред българите.
Първите читалища се създават почти
едновременно през 1856 г. в Шумен, Лом и
Свищов.
Поради масовото турско население в Хаджиоглу
Пазарджик читалище се създава по-късно. Това
показва, че въпреки малкото българи в града те
са стабилна общност държаща на идентичността
си.
Първото читалище в Добруджа се създава през
1869 г. в Тулча, а година по-късно 1970 г. се

създава и в Хаджиоглу Пазардик. Сведения за
това черпим и от тогавашния периодичен печат.
В брой 31 от 7 март 1870 г. във вестник
“Македония”, който излиза в Цариград на
български се споменава, че “Г-н Хаджи Иван
Вълков и Г-н Георги П. Чаушев подаряват на
градското читалище две тела от “Българските
книжици””. По-късно през същата година в
същия вестник пише, че “читалището има
повече от 70 основателни члена”, и че “се
посещава редовно от всичкия ден сутрин и
вечер”.
Читалището работи без прекъсване от 1870 до
1884 г. под името “Българско читалище
Просвещение - Хаджи-оглу Пазарджик”. След
това е преименувано на “Градска общинска
библиотека” и малко, по-малко губи
първоначалната си просветна дейност, която е
била част от обществения живот.
В запазен автобиографичен бележник от Кръстю
Мирски , който е живял през 1870 г. намираме
следното: “В Добрич (Хаджиоглу Пазарджик) се
запознах с Калчо П. Бобчевски, главен учител.
На последния дадох идеята за отваряне на

Кинотеатър “Сплендид” /дн. сграда на Народно читалище “Йордан Йовков”/ в
гр. Добрич /Базарджик/ в средата на 30-те години на ХХ век
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читалище чрез устройство на една интересна
лотария. Издадохме 500 билета по четвърт
меджидие. Всичката сума да спечели един и да я
подари той за основаване на читалището.
Продадоха се, особено защото туй беше попанаира - билетите скоро. Тегли се лотарията,
спечели 500-те бешличета (125 бели меджидии)
Бояджи Георги, най-богатият тогаз добричанин
българин, говорещ повече по обичая на турски и
последният, това беше празник след църковен
отпуск в общинската стая при църквата на
Варненския път в публично събрание тутакси
подари тая сума за читалище, като поднесе на
даскал Калче кесията с парите - произнесе
“башляръм” (подарявам)”.
Население на Хаджиоглу Пазарджик
През 1872 г. населението на Хаджиоглу
Пазарджик е около 14 000 души. Турците
наброяват около 4 560 души, татарите, които са
най-многобройни са около 6 480 души.
Българите в града не са повече от 2000 души,
арменците са към 180, циганите също не повече
от 180 човека, а евреите около 10-15 семейства
или около 80 души.
Турци - 34,55%
Татари - 49,10%
Българи - 12,95%
Арменци - 1,36%
Цигани - 1,86%
Евреи - 0,68%
С турско-татарско население са и селата в
региона. В Хаджиоглупазарджишка кааза

Железопътна гара – Добрич /Базарджик/, 1940 г.
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(административно-териториална единица) има
около сто села, като в не повече от двадесет и
четири от тях има българи. В тези села също
преобладава турско-татарско население.
Въпреки изселванията след освобождението
турците и татарите все още са много повече от
българите. Това се запазва така чак до края на
XIX в. и началото на XX в., като нещата се
обръщат в полза на българите.
Според първото преброяване на населението на
Княжество България от 1881 г. : татари и турци
- 69%, а всички останали народности - 31%.
Общ преглед на добруджанеца
Мартин Грюневег през 1582 г. казва “хубав,
скромен народ, който говори славянски език”.
Продължава с описването на къщите, като казва,
че “са изградени от дърво и покривите с дъски.”
“Огнището, където правят целия си огън, се
намира един прът; там окачват всичките си
дрехи, доста подредени като в магазин. Отдолу
горните дрехи, които простират навън от едната
стена до другата. Отгоре поставят пък везаните
кърпи, ризи и каквото имат. Своите ризи и
особено кърпите си те обшиват с разноцветни
коприни.”
Също така говори, че носията на добруджанците
е “гиздава” и я описва: “Мъжете по облеклото
си са почти еднакви с унгарците. Всички дрехи
им са тесни. Жените пък по носията си са почти
еднакви с полските селянки. Носят надиплена
фуста, главата си забраждат с бели кърпи като
част от косите остават да висят отзад с обшити
краища до пояса. Ръкавите на ризите по цялата
си дължина са изпъстрена с пъстри шивици.

Град Добрич на 21 септември 1940 г
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Град Добрич на 21 септември 1940 г
Отпред на гърдите под шията носят престилка,
обвесена със сребърни и златни пфениги.
Пръстите им са отрупани с пръстени. Момите
имат същото облекло. Те носят плитка, спусната
отзад под пояса; на главата в косата си забождат
две или три цветчета от боядисани пера, злато
или коприна. На ушите си окачват обеци, на
големина един талер и дебели като сламки.
Онези, които са сгодени, носят на главата си
шапка, напомняща татарско седло с много
украшения и сребърни пфениги под копчетата.”
[Йонов, М. Немски и австрийски пътеписи...,
с.395]
Описва Хаджиоглу Пазарджик като главно
турски град. Споменава, че има зидана джамия,
както и други зидани сгради покрити с каменни
плочи, които са характерни за османския град.
Описва също така и пазара, като казва, че има
твърде много стоки (за XVI в.). Пшеница,
ечемик, брашно, сол, ориз, масло, мед, прясно
и сушено грозде, праскови, пъпеши, любеници
(дини), лук, чесън, краставици, овце, говеда,
коне, волове, грънчарски произведения,
биволски и волски гьон, дъски и дървен
материал, лен и много други стоки. По това
може да се види, че града и региона е развит не
само като земеделски и скотовъдски , но и като
голям търговски център.
Сухата земя затруднява много земеделците,
но пък често се срещат кладенци. Описват се
и като “много коварни”. Защото “понякога са
равни със земята и често са покрити с висока
трева”. Според турски извори за историята
на правото по българските земи от 1569 г. в
Закона за санджака Силистра се казва: “Когато

неколцина или всички раи и други, имената
на които са регистрирани към един спахия, се
изслелят и отидат, та се настанят при кладенеца
или на земята, записана на името на някое
лице, господарят на кладенеца взема техните
десятъци”. Продължава по-нататък с “Десятъкът
от дошлите из места, вън от санджака, при
запустял или изграден кладенец, записан на
името на един спахия, и ако те обработват
земята, която се намира там, принадлежи на
господаря на землището”.
Много още данъци и други наредби задължавали
българския добруджанец да плаща на турската
управа. Ето няколко от допълнителните
данъци, които били отделно от десятъка. От
всички зърнени храни се дава допълнително
по едно на всеки осем килета под формата на
саларие; извън това испендже или ресм-и чифт,
ресм-и духан (димнина), ресм-и мюджеред
(ергенски данък), ресм-и биве (вдовишки
данък), ресм-и химе (дърва за огрев), ресм-и
гиях (за сено), налог за женитба, данък за
овце, за пчелни кошери, налог за яве, качкун,
бейтюлмал (приходи от останали без стопанин
или наследници имоти), мал-ъ гайб(задържан в
полза на държавата имот), мал-ъ мефкуд(имот
на изчезнали и останали без наследници лица),
налог за мюрде беха(такса за клане на добитък),
авариз-и дивание (извънредни данъци), адет-и
дербенди (за проход), ресм-и отлук (за пасбище),
данък върху лозята и ширата (шира - вино на
персийски), ресм-и обручина (за продажбата
на вино), ресм-и фучу (за бъчва вино), ресм-и
менгене (налог за присвояване), ресм-и
ханазир (данък върху свинете), ресм-и асияб

Църквата “Св. Троица” в гр. Добрич, 1940 г.
http://nauka.bg
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(за воденица), ресм-и агък (данък за кошара),
ангъл хакъ (право на кошара), ресм-и тапу (за
тапия), адет-и дещбани (данък за полски пазач),
чифт бъзан ( за останалата необработена земя),
джюрм-ю динает (разни глоби и такси), ресм-и
божик (за закланата на Коледа свиня) и т.н. и т.н.

на България том 2, Наука и Изкуство, С,
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9. Димитър Цанев, Христоматия по история
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Монетният тип “Войник
пронизващ паднал вражески
конник” на Констанций II
Автор: Камен Колев

Т

ова е един монетен тип, който е изключително често срещан по нашите земи.
Много хора ги определят под звучното
име “костаци” без да знаят винаги към
кой точно император принадлежи дадената монета, като с това се опитват да изкажат мнение
за монета, без никаква стойност, на владетел
от Константиновата династия. Това също не е
съвсем така, защо ще видим по-нататък.

Центионалис вече се среща със диаметър близък
до старият Бронз 3 (около 17-19 мм), а половин
центионалис дори до размери принадлежащи
на Бронз 4 (около 14 мм).

Монетният тип “Войник пронизващ паднал
вражески конник” е въведена от Констанций II
(337-361) първо с цел да смени старите изображения върху вече често употребяваните номинали Бронз от 1 до 4, и естествено като нов дизайн на монетите емитирани в обръщение след
направената от него реформа през 348г. Тази
реформа предвижда замяната на всички стари
номинали Бронз 1-4(АЕ1-4 в оригинал б.а.) със
един съвсем нов номинал– Центионалис и неговият производен Половин центионалис. Те имат
няколко вида изображения на реверса, като
едно от тях е именно споменатото, но общото е,
че при всички видове изображения стой легенда
на надписа “FEL TEMP REPARATIO”

Л: D.N. CONSTANTIUS P.F.AVG Бюст надясно с
диадема, облечен, с броня

Реформата на Констанций има два основни
периода, първи от 348г до 354г и втори от 354г
до 361г (до краят на управлението му). За първият период е особено характерно спазването
на теглата и номиналите на Центионалис и
половин центионалис, като първият е с размери
колкото старият Бронз 2 (около 23-25 мм) а половинката със размер близък до средното между
Бронз 3 и 4 т.е около 17 мм. За вторият период
вече имаме едно типично намаляне на теглата,
както и диаметрите и качеството на монетите.

Сега да спрем на монетата като цяло:

Оп: FEL TEMP REPARATIO Войник върви наляво, пронизва паднал вражески конник

Надписът на аверса е еднотипен за всички
центионалиси като понякога се срещат някой типове сгрешени надписи, а е и възможно
бюстът да е ориентиран наляво, като вариантът с бюст наляво е по-ценен и доста по-рядко
срещан. Каква обаче е символиката на реверса?
По това време римската империя се опитва да
се стабилизира от множеството вражески нападения, битки и загуби на територии. На римhttp://nauka.bg
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ските граждани им е необходима стабилност,
като Констанций решава, че по този начин ще
покаже превъзходството на своята армия над
варварите. За нещастие монетната реформа не
е толкова сполучлива, колкото трябва да бъде и
скоро Рим отново изпитва сериозни финансови
проблеми.
Този монетен тип се използва от още няколко императори, като монетите на Констанций
имат най-голяма циркулация и тираж най-вече
заради продължителното управление и голямото количество монетни дворове. Отбелязани
са повече от 20 монетни двора, много често с по
4 официни, като понякога дори с 5. Надписа
определящ монетният двор е даден на реверса
по изображението, отделен с черта.
Сега да спрем на другите варианти. Такива
монети освен Констанций II секат още брат му,
който е и съуправител, Констанс ( 348-350 ) и
Констанций Галски, братовчед на Констанций
II (351-354) като Caesar, и Юлиан II Апостат (355363) като Caesar. И при тримата, монетите са
доста по-редки отколкото обикновените на Констанций най-вече заради по-краткият период
управление, както и определеното количество
монетни дворове отсичащи техните емисии.
Да обърнем внимание на цените. В зависимост от запазеноста, понякога от монетният
двор, изображението, или императора, цените
варират. Те разбира се са различни и за аукционите по света и за България, като се различават
в няколко пъти. За Констанций II цените по
аукцион са около 25-40 долара, като по-ценни
са емисиите на по-редки монетни дворове, като
Лондон и др. При Констанс цените по аукцион
са около 40-60 долара без значение монетният
двор, а при Констанций Галски цените започват от 60 долара и стигат до 100 дори за много
добре запазена монета. За България естествено
всеобщото мнение, че това са най-обикновени и
изтъркани безполезни “ костаци “ налагат цени
от 0.50 до максимум 5 лева за запазена монета
като много малко хора са готови да дадат такава
цена. Все пак ако успеете да убедите купувача,
че наистина продавате ценна монетка на Констанций Галски и той я хареса е възможно да
вземете до 10 лева.
Също така важен е въпроса и за съществуването на така наречените “варваризати”. Както
всички други широко циркулирали номинални емисии и при този монетен тип е налично
съществуването на монети принадлежащи към
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монетосеченето на варварски племена, който
се опитват да заместят оригиналните с монети
тяхно производство,с който да задоволят нуждите на вътрешният си пазар , а не рядко и да
търгуват с други племена. Има няколко вида,
който имитират монетният тип вложен от Констанций, като те са предмет на определен кръг
хора, който се занимават единствено и само с
тяхното определяне, а племената имитиращи
този монетен тип са доста. При варваризатите
цените отново са по-високи отколкото на тези
на стандартните монети на Констанций II.
За съжаление точното им определяне е доста
трудно, тъй като има и такива който са оригинална римска продукция, но с малко по-груба
стилистика принадлежащи към края на вторият
период (354-361г). Все пак част от варваризатите
са доста по-груби, със много по-неразбираеми
или със съвсем други надписи, понякога, някой
от варварските владетели на племена използват
своето изображение и надпис, което ги прави
по-лесно различими и приобщени към част
на варваризатите. Цената им в България обикновено е както на обикновенните монети на
Констанций II, но ако се докаже тяхното определяне към определено варварско племе, цената
по западен аукцион, е възможно да стигне или
дори, ако запазеноста е по-голяма да надхвърли
цената на монетите сечени от Констанции Галски тоест около и над 100-120 Долара.

1. Центионалис на Констанций II (351-355),
монетен двор на Хералкея, и официна
5-та. Доста добро качество.
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2. Центионалис на Констанций II (348-354), монетен двор на Константинопол, и официна 6-та.
Доста добро качество и рядък посребрен екземпляр

3. Половин Центионалис на Констанций II (351-355), монетен двор на Сисция, и официна
първа.

4. Центионалис на Констанций II (351-355), монетен двор на Тесалоника, и официна първа.
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5. Центионалис на Констанс (348-350), монетен двор на Сисция, и официна трета. Рядка емисия.

6. Центионалис на Констанций Галски (351-354), монетен двор на Кизик, и официна четвърта.

7. Бронз 4 на Юлиан II (355-360), монетен двор на Александрия, и официна четвърта.
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Коледарите възвестяват Рождество Христово
Автор: К.ГЕРБОВ
http://www.nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12610

Коледарите в България
В книгата „Етнография на България” още
в началото на темата „Коледуване” проф.
Христо Вакарелски отбелязва, че в зависимост от възрастта се очертавали два вида
коледари: деца коледàрчета и възрастни
коледàри. Първите, въоръжени с коледарски тояжки и с торбички през рамо, през
деня на Бъдни вечер влизат от къща в къща,
тропат с коледарките (тояжките) по пода
и повтарят: „Славете бога, славете бога”.
Домакинята на къщата ги дарува с нарочно
приготвени кравайчета коледарчета, орехи,
късче сланина, кървавица или друго нещо.
Песни или по-дълги рецитации малките
коледари не произнасяли.
Възрастните коледари (коледжàне) през
нощта на Бъдни вечер срещу Коледа
ходели на дружини начело с предводител,
наричан станенѝк. Имали в репертоара
си много благословии (блàженки) и „песни
за къщата”, с които в хор величаели
благосъстоянието на дома и голямата
челяд, изказвали пожелание за здраве.
Домакинът, например, се възхвалявал, че
имал три хамбара с пшеница, девет бъчви
вино, триста кошера с пчели, девет сина,
девет снахи и т. н. В репертоара си тези
коледари имали песни за момък, за мома,
за занаятчия, за земеделец, за овчар и пр.
Дружината си имала човек, който носел
на гърба дисаги, в които слагал дарените

от посетените и благословени стопани коледарски краваи, сланина, сирене, друга
„благина”, пари.
Христо Вакарелски, след като вече е
отбелязал, че поздравът на коледарчетата
бил „Славете бога”, не споменава дали
http://nauka.bg
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при влизането в даден дом, първите думи
на възрастните коледари са били в същия
дух. Все пак, продължавайки описанието
на съдържанието на споменатата по-горе
песен, той добавя, че коледарите накрая
изказвали своята увереност, че стопаните
на дома „ще причакат и нагостят и бога,
и ангелите му”. Във всички места, където
проф. Вакарелски споменава за бог,
разбираемо за времето на издаване на
книгата - 1974 г., думата е изписана с малка
буква.
Димитър Маринов в изследването си
за религиозните обичаи в България,
публикувано за първи път в 1914 г., също
отбелязва, че коледарчетата, носещи
специално пригодени за случая дрянови
пръчки, наречени коледници или
коледарки, тръгвали в деня преди Коледа
много рано и ходели във всяка къща на
групичка по трима-четирима. Като влезели
в къщата, питали домакините, които ги
посрещали: „Славите ли млада Бога?”.
А стопаните отговаряли: „Славим млада
Бога.” Домакинята дарувала коледарчетата
със специални хлебчета-колачѐта,
приготвени още призори.
Възрастните коледари, наричани в
Софийско коледарци или коледжанци,
тръгвали среднощ на Бъдни вечер срещу
Коледа по къщите да пеят коледни песни и
да благославят стопаните.
В почти всички коледарски песни,
представени от Димитър Маринов в
изследването му, покрай хвалебствията към
челядта, дома и „стоката” на домакина,
също се споменава за Бог. Текстът на една от
песните е следният:
„Станенине, Господине,
Господине - болярине,
Заспал ли си- пробуди се,
Пиян ли си, трезвен бъди,
Та отварай чемшир-пòрти,
Чемшир-пòрти, стара врата,
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Че ти идат добри гости,
Добри гости коледарци.
И ти носим добри вести:
Бог се кани да ти дойде,
Мож ли Бога да посрещнеш,
Да посрещнеш, да нагостиш,
И въз Бога сбор ангели?”
На тези думи стопанинът-домакин
отговарял:
„Мога, мога, добре дошъл,
Добре дошъл, нека дойде!
Да ми седне на трапеза,
И въз Бога - сбор ангели,
С добри гости-коледарци.”
Димитър Маринов уточнява, че след всеки
стих на тази песен се произнасяло „Коладе
ле, мой Коладе”.
Известният наш етнограф дава текста
на още 28 такива песни, в повечето от
които като правило - най-често в края, се
споменава „От Бога ти много здраве”, „Тебе
пеем, Бога хвалим!”, „Да прославят млада
Бога”.
Коледарите в моравска Славония
В брой № 782 от 7 януари 1884 г. на
„Всемирна илюстрация” е публикувана
гравюрата „Коледари в моравска Славония”
(фиг. 2), чието съдържание е обяснено
в статията „Трима крале в моравска
Славония”. В статията се казва:
„Един от характерните обичаи на
южните славяни е коледуването на трима
крале, както ги наричат жителите на
моравска Славония, т. е на три момчета,
представляващи влъхвите или източните
царе, пристигнали във Витлеем на
поклонение на Исус Христос с богати
подаръци; у славонските народи децата,
подражавайки на това пътуване, събират
в своя полза доброволни пожертвувания,
пеейки по домовете на по-заможните
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красавица-словачка, и спокойно слуша
пеенето; девойката до нея, напомня на брат
си да не забрави да даде на коледарите
„колача”, който държи в ръка. На заден
план наднича прислужницата, загърнала
се в палтото си и желаеща и тя да послуша
кралете. Всички са доволни от тяхното
посещение; последните, изпявайки 3-4
„колядки”, а понякога и повече, написват
на вратата на дома К†М†В†. След това тях
ги даряват щедро и те се отправят към
друг стопанин. В моравска Славония са се
запазили много стари обичаи, подобни на
този...”
съседи особен род песни, наричани
колядки или коляди. Този обичай е
разпространен и в много места в Русия,
и особено в Малорусия. Нашата рисунка
представя сцена из живота на славянските
заселници: малки коледари са надянали на
главата висока хартиена корона, украсена
с фалшиво злато (сърма); в ръцете имат
дълги свирки или тояжки, а отзад [на
гърба] - „мешка [раница]” с ремъци. При
малорусите и някои други славянски
народи селският музикален инструмент
е заменен с многоцветна голяма хартиена
звезда с фенерче.
Спирайки се в двора на къщата на някой
от заможните съграждани, коледарите
започват отначало:
„Ние, тримата крале, идваме при вас,
Щастие и здраве носим ний на вас!”
Провлаченото, но звънко, весело пеене на
момчетата изкарва на двора всички членове
на семейството от този дом. Младият
стопанин и стопанката с децата, едното
от които последната е закътала в своя
кожух, са излезли и добродушно-весело
гледат коледуващите. Побелял достолепен
старец, подпирайки се на тоягата си, с
нежност гледа на тях... Старица реже хляб
за коледарите... На прага, близо до старците
стои тяхната неомъжена дъщеря, горда

Коледарите в Чехия

В рождественския брой, приложение към
№ 260 от 22 декември 1873 г. на „Всемирна
илюстрация”, има отпечатана гравюра,
озаглавена „Поклонение на царете при
чехите” (фиг. 3), която е придружена със
статията „Навечерието на Рождество при
чехите”. Статията е доста обширна, но
накратко може да се каже, че коледните
обичаи при чехите на Рождество Христово
са се изпълнявали в два варианта: единият
е подобен на този от моравска Славония, а
другият е почти същият, като в България.
В Чехия на Щедра вечер (така се нарича
там Бъдни вечер) домовете, където вече
се приготвяла празничната трапеза, се
обикаляли от два вида групи. В градовете
шествали деца по тройки, представящи
тримата източни царе, известяващи за
раждането на Сина Божи. Както се вижда
от гравюрата, „царете” също са имали на
главите си саморъчно направени хартиени
корони, а един носел в ръка Витлеемската
звезда. Рецитирали стихотворения, пеели
песни. От торбите, които са надянали
царете-коледари, можем да се досетим, че те
си тръгват от домовете, получили нещо от
уредените там трапези.
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Селата, пък, били обхождани от пастириколедари. Вечерта на 24 декември, между
шест и осем часа, пристигали да коледуват
селските пастири. Те свирели с брезови
свирки, дрънкали с изсушен рожков и
пеели песен за младенеца, родил се в ясли
във Витлеем чрез непорочно зачатие.
Всички припявали: „Роди се Христос, да
се радваме!” На пастирите давали орехи,
ябълки, „щедровница” (козунак с яйца,
малини, бадеми и мед).

Коледарите в Румъния
В Румъния също е имало малки и големи
коледари. На фиг. 5 малки коледарчета
от Букурещ, носещи Витлеемска звезда,
в центъра на която има изображение на
Богородица с Младенеца, пеят коледна
песен и звънят с камбанка. Рисунката е от
1842 г.

Коледарите в Русия

Пак във „Всемирна илюстрация”, бр. 416
от 18 декември 1876 г., е отпечатана статия,
посветена на отбелязването на Рождество
Христово в Стара Русия. За съжаление тя се
явява продължение на разказаното в друга
по-ранна годишнина на руското списание,
която днес не може да се намери в интернет.
Показателна е илюстрацията към статията,
от която е изваден детайлът на фиг. 4.
Рисунката кореспондира с изнесеното
по-горе, че в Русия също имало коледари,
които носели Витлеемска звезда. В случая
изглежда е изобразено цяло семейство коледари. Докато те пеят коледна песен,
стопаните в къщата подготвят подаръците,
които явно са фигурки на животни. За
такива фигури, подарявани в древността на
Коледа, ще стане дума по-нататък.
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Гравюрата на фиг. 6 е от броя на The Illustrated
London News от 26 декември 1874 г. Представена
е рождественска сцена в Букурещ, с участието
на военни лица или мъже, облечени във военни
облекла: трима от тях носят корони, като
източните царе, всички държат коледни тояжки.
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Същност на коледуването
Съпоставката на описаните коледарски
прояви от няколко страни показва, че истинската същност на коледуването у нас е
християнска. Съвсем очевидно е, че богът
на коледарите в Славония, Чехия, Румъния
и Русия е Исус Христос. Сродните действия
на българските коледари дават основание
без колебание да приемем, че и споменавания от тях в поздравите, песните и благопожеланията „Бог” или „Господ”, не е някакъв
мним или конкретен езически бог, както се
твърди в доста изследвания по темата, а е
също Христос. И това е напълно естествено,
като се има предвид календарната дата, на
която коледарите извършват своите действия.
Показателни в това отношение са две коледарски песни. За първата Георги Раковски
твърди, може би малко пресилено, че е
съставена в самото начало на приемането
на християнството от старопланинските
българи. Но като приведена в съчинението
му „Показалец или ръководство как да се
изискват и издирят най-стари черти нашего
бития, язика, народопоколения, старого ни
правления, славного ни прошествия и прочия”, което е издадено още през 1859 г., тя
респектира със своята, макар и относителна
стародавност. В песента се говори за „Божа
майка” (Богородица), която ражда „млада
Бога” (Христос):

Добри гости - коледари.
Ой Коледо, мой Коледо,
Роди ми се Боже чедо...”
Тук има своеобразно уточнение на споменатото в предната песен. А именно, че роденият „млад Бог” е „чедо” на друг Бог (Бог
отец). Вижда се също, че вестта за раждането
носят „добрите гости - коледарите”.
Османското владичество, при което църковните прояви в България са били сведени до
минимум, както и атеистическите години от
миналия век, в които се подтискаха, както
християнските, така и езическите обреди,
са оказали своето влияние и с годините
текстовете на българските коледни песни са
олекнали откъм предполагаемото в началото на създаването им по-масово присъствие
на християнско съдържание в тях. Димитър Маринов е констатирал още преди век,
че „песните, които се пеят като коледни
днеска, според вещите лица-коледарци са

„Замъчи се Божа майка,
ой Коледе, мой Коледе,
да си роди млада Бога,
ой Коледе, мой Коледе!”
Също и в коледарската песен, позната ни от
„Златна книга за нашите деца”, рисувана от
Александър Божинов през 1921 г., се казва:
„Станенине, Господине,
Отвори ни, посрещни ни,
Добри сме ти гости дошли
http://nauka.bg
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много разбъркани: пеят се като коледарски
много гергьовски, спасовски, великденски,
никулски, седални и обратно.” Това смесване, според дядо Цеко от колибите Камен
дол, Тетевенско, се дължало на обстоятелството, че някогашните вещи коледари
били вече „съвършено изчезнали”.
И все пак тогава още се е знаело за какво иде
реч. Затова художникът Александър Божинов в началото на миналия век много точно
е предал християнската същност на българското коледарство в споменатата „Златна книга за нашите деца”. На страницата,
представяща в книгата темата „Коледари”
(фиг. 7), с бележката „народна песен” е
поместен цитираният по-горе текст, в който
се казва: „Роди ми се Боже чедо”. Над текста
има рисунка-триптих, с чието съдържание
художникът ни насочва към легендата за
раждането на Исус Христос и ознаменуването на този акт с Витлеемската звезда. По
точно става дума за съчетанието на двата
канонични евангелски варианта на тази
легенда.
Първият вариант на легендата е отразен в
Евангелие от Лука. В него се казва, че при
раждането на Исус Христос, Ангел Господен
се явил пред пастирите и им казал: „ето,
благовестя ви голяма радост, която ще
бъде за всички човеци; защото днес ви се
роди в града Давидов Спасител, Който е
Христос Господ.” По-нататък в евангелието
се разказва как пастирите намерили
Младенеца и се убедили в реченото
от небесния вестител. „А като видяха,
разказаха каквото им бе възвестено за тоя
Младенец” - завършва разказа си евангелист
Лука.
Нашите коледари, всъщност ритуално
повтарят действията на пастирите или
овчарите, както ги наричаме, които
възвестяват за раждането на „млада Бога”,
което е „Боже чедо”, родено от „Божа
майка”, т. е. Исус Христос.
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Колкото до Витлеемската звезда, тя
присъства в другия вариант на легендата
за раждането на Христос, разказана в
Евангелие от Матей. А там се казва, че
когато във Витлеем Иудейски в дните на
цар Ирод се родил Исус, източни влъхви
(царе), видели звезда, която известявала,
че се е родил Царят на юдеите. Водени от
звездата, влъхвите намерили Младенеца във
Витлеем и му се поклонили.

В много български икони и стенописи
зографите са обединили двете легенди.
На представения на фиг. 8 стенопис
от манастира „Свети Петър и Павел”
в с. Долни Пасарел от едната страна е
изобразено поклонението на овчарите,
от другата - поклонението на царете, а
от небето струят лъчите на Витлеемската
звезда.
Произход на празника Коледа
Езическият елемент в българските
коледарски прояви е сведен основно до
благославянето на стопаните и наричането
на пожелания, каквито се очаква те да
споделят. В това отношение благословиите
и пожеланията на коледарите не
се отличават съществено от тези на
сурвакарите. Има известно дублиране и понататък ще разберем на какво се дължи то.
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Фиг. 9. Антоан-Франсоа Кале. Зимните Сатурналии. 1782-1783 г., Лувър, Париж.
Като изключим, че на Коледа се пеят песни,
а на Нова година сурвакарите само изказват
благопожелания, другата разлика е, че
в коледните пожелания и песни видимо
присъстват християнски елементи. Самото
коледуване започва, след като гостите на
дома са се уверили, че стопаните славят Бог
и могат да го посрещнат. Също така, накрая,
коледарите се разделят с традиционното:
„от Бога ви много здраве”.

Наблюденията на Михаил Арнаудов
са, че типичната благословия в края на
гостуването на коледарите гласяла:
„Тебе пеем, домакине,
Тебе пеем, Бога славим,
От Бога ти много здраве,
от юнаци веселене!”
За българските празници Димитър
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Маринов прави следното заключение:
„Нито един празник не може да бъде
празник с религиозно значение..., ако тоя
празник се не извърши и придружи от
тия три условия: да има жертва, да има
обредни хлябове и тая жертва с обредните
хлябове да бъде прикадена.” И трите тези
характеристики на религиозния празник
са изпълнени при отбелязването на Бъдни
вечер и Коледа. Тогава се коли животно - по
традиция прасе, пекат се обредни краваи
и погачи, къщата и двора се прикадяват.
Същото се прави и на Нова година, като
жертвеното животно обикновено е петел.
Установено е, че споменатите действия
на практика кореспондират с тези,
извършвани от древните римляни при
отбелязването на завършването на старата
година и настъпването на новата. Което е
ставало с големи тържествени празненства.
Името на бог Сатурн при древните
римляни се свързвало със земеделието и
плодородието. Честването му протичало
по време на така наречените „сатурналии”,
устройвани през втората половина
на декември. Празникът започвал с
жертвоприношение, като най-често се
колело прасе или свиня. Устройвали
се продължителни гощавки, които се
провеждали на пищни трапези. Роднините
и приятелите си подарявали подаръци светилници, восъчни свещи, тестени или
глинени фигурки, посветени на бог Сатурн.
Правели се гадания за бъдещето, изказвали
се пожелания за успехи, щастие, веселие
и най-вече здраве. В началото на новата
година празненствата продължавали с т. н.
„януарски календи”.
Съвпаденията на новогодишните
празнични обреди, води до извода, че
празниците на славяните около Нова
година са се формирали при контактите
им с римляните и техните наследници по
култура, преди самите славяни да бъдат
християнизирани. Християнският елемент
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е въведен при покръстването на славяните.
Самият празник Рождество Христово се
приема, че нарочно е избран да се празнува
в дните на големите езически новогодишни
празници, за да се отклони вниманието на
невярващите в посока към християнската
религия.
Установили приликата между римските
езически новогодишни празници и Коледа,
редно е да се опитаме да си отговорим на
въпроса:: откъде идва всъщност името на
този празник?
Едно от гледищата по този въпрос е
развил Михаил Арнаудов в книгата си
„Очерци по българския фолклор”, том
втори. Там, в главата „Коледни песни”
към раздела „Годишни обредни песни”,
авторът застъпва становището, че в 334 г.
папа Либерий е установил не случайно
като рожден ден на Исус Христос датата
25 декември. Тази дата, твърди Арнаудов,
била вече отдавна чествана у езичниците
като рожден ден на непобедимия слънчев
бог (dies natalis dei Solis invieti) под името
Коледа.
За да се отвърнели християните този
ден от традиционните за тях дотогава
весели и шумни езически тържества и за
да се създадяло нова опора на правата
вяра, Христос бил обявен за lux mundi истинско слънце, озарило света и спасило
човечеството от мрака на заблудата.
„Върху празника, смятан и като начало на
астрономическата година - продължава да
развива тезата си Арнаудов, - упражняват
силно влияние зимните празници на
древния Рим, именно сатурналиите от 17
до 20 декември, брумалиите на 24 декември
и януарските календи, които дават и
славянското име на Рождество Христово
(Коледа).”
В последно изнесеното веднага се виждат
две грешки. Едната е в разсъжденията:
заявил веднъж, че Коледа е име на празника
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на езическия слънчев бог, честван на 25
декември, само няколко реда по-нататък
Михаил Арнаудов се опитва да ни убеди,
че Коледа било също и славянското име на
празниците, чествани през януари! Другата
грешка е твърдението, че астрономическата
година започва на 25 декември.
Съмнително е също, че на 25 декември
„езичниците” (кои точно езичници?)
са чествали рождението на слънчевия
бог. Според „Енциклопедия България”
тържественото празнуване от римляните
на рождеството на слънцето се извършвало
през първите дни на януари.
Друга подобна версия за произхода на
името Коледа е изложена в споменатия
вече брой № 416 на руската „Всемирна
илюстрация” от 18 декември 1876 г. Там
също се говори за слънчевия бог, честван
на 25 декември. Името Коледа, обаче, е
припознато като име на славянския бог
на изобилието, който бил подобен на бог
Сатурн. И тъй като Рождество Христово
съвпаднало със сатурналиите, а те с
честването у славяните на бог Коледа, оттам
и дошла едновременността на Рождество
Христово и Коледа, след като била
установена дата за честване рождението на
Исус Христос.
„Слабото място” и на двете теории е, че
едноименният бог, удобен за обяснение
на произхода на думата Коледа, просто
го няма отбелязан в нито едно сериозно
изследване, посветено на славянската
митология. Затова по-логични се явяват
обясненията, че Коледа идва от името на
празника януарски календи.
Застъпник на тази теза е Константин
Иречек, който в „История на българите”
пише: „Името на старославянския празник
Коледа, славянският произход на което
не може да се обясни, е произведено от
латинското Calendae. То се среща почти у
всички славянски народи (старославянски

— коляда, български — коледа, сръбски —
коледа, руски — коляда, полски — kolęda,
чешки — koleda). Трулският събор (691 г.)
забранил на християните да празнуват не
само римските Vota и Brumalia, но също тъй
и Κalandas. Вероятно името на римските
януарски календи било пренесено на някой
славянски туземен празник. Заемането на
тая дума говори за непосредни сношения
между славяни и римляни още в онова
време, когато първите не били почнали
да се преселват на запад и юг; едничкият
вероятен пункт за такова срещане била
Дакия през време на римското владичество.
Разбира се, никой няма да твърди, че името
Коледа най-първо е занесено у всички
славянски племена от християнските
мисионери.”
Константин Иречек е съвсем прав за
произхода на думата Коледа от Calendae.
Греши, обаче, в уточнението, че честването
на януарските календи е пренесено на
някакъв славянски празник. Просто
славяните са чествали януарските календи
(първите дни на месец януари), по същото
време, както и римляните. От този факт
можем да направим констатацията, че
южните славяни в това число и българите,
до покръстването си са били явно
почитатели на римската митология.
Един текст в Синайския евхологий (Euchologium Sinaiticum), наричан също
Синайски требник, ни дава възможност
да разгадаем цялата загадка на произхода
на името Коледа. Този евхологий или
требник е глаголически ръкопис от ХІ в.
В него се съдържат молитви и различни
църковни служби, преведени от гръцки
и старогорнонемски език. Включени са и
„Заповеди на светите отци”. Най-вероятно
текстът от страницата с пагинация 103b,
който ни интересува, е от тази част на
ръкописа.
Текстът всъщност е познат не от самия
евхолохий, а от том ІІ на „Речник на
http://nauka.bg
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старославянския език”, издаден от
Чехословашката академия на науките в
1973 г. Там, за да се илюстрира значението
на думата „коледа”, е цитиран въпросният
текст от евхология. Става дума за следните
определения и пояснения (фиг. 10):

календи”, т. е. Нова година Славяните,
които почват да се покръстват едва в ІХ-Х в.,
са продължили да го празнуват до тогава.
След което са се приобщили към честването
на Рождество Христово, наричайки вече
него Коледа, тъй като празнуването на
езическата януарска Коледа било забранено
от църковните отци и се наказвало с
покаяние. За това и коледните празненства,
песни и благопожелания много приличат
на новогодишните.
В старославянския речник е дадено отделно
и значението на „каланди”. Думата е
възприемана като първия или първите
няколко дни на месеца. Коледа, обаче, си
е било конкретно името на празника Нова
година.

В старославянския речник думата КОЛѦДА
е дадена със значения на чешки език коледа, на руски - коляда, на немски - Нова
година и на латински - календи. Примерът
за употребата й, взет от Синайския
евхологий (условното негово обозначение
е Euch 103b), е обяснен на френски език.
Оригиналният старославянски текст
буквално гласи: „Ако някой в първия ден
отиде на коляда-януари, както правеха
преди езичниците, [трябва] да се покайва
две години.” Малко необичайният словоред
„коляда-януари”, а не да речем „януарска
коляда”, вероятно идва от особеностите
на латинския език. Януарски календи се
изрича и изписва: Kalendae Januariae.
Изправени сме пред факта, че Коледа в
началото не е бил празник собствено на
славяните, а това е било славянското име на
първия ден на римския празник „януарски
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Потвърждение за преместването на
празника Коледа, без да се променя
неговото славянско име, намираме в
гадателната книга „Коледник”. Тя е
славянски превод, като най-ранният
запазен негов препис е от ХІІ в. В книгата
се правят предсказания за бъдещи
събития с климатологичен и стопански
характер. В „История на Българската
средновековна литература” се прави
извода, че „първоначално „Коледникът”
е предсказвал според деня от седмицата, в
който се е падал първи януари, а след това е
бил преосмислен като предсказание според
Рождество Христово”.
Казва се също, че тази книга преди
християнизацията на славяните е била
позната сред тях във вариантите й на
гръцки и латински език. Вариантите й на
старославянски език били преобладаващо с
предсказания според Рождество Христово. В
случая, трябва да отчитаме, че ръкописите
на старославянски език се явяват, след като
започва да се използва славянската азбука,
която е следствие от покръстването на
същите тези славяни.
Какво става, когато славяните почват да
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празнуват Рождество Христово, след като
дотогава са чествали само Коледа, ни
обяснява пак Михаил Арнаудов: „Настъпва
така една верска обредна смес, в която
християнските елементи биват силно
засенчени от езическите... Християнската
обредност със своите тайнства, молитви
и свещени предания, усвоени съвсем
повърхностно, не е могла да изтласка онова,
които се е сраснало с бита и светогледа
на миналото и което е стояло по-близо до
практическите нужди на народа... Народът
се е придържал в конкретната и ясната за
съзнанието му езическа обредност, при
което и песните, изпълнени на някои
календарни празници, са отговаряли не
толкова на християнската вяра, колкото на
чувства, поверия и мит...”
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Сатурналии
Автор: Владимир Попов

С

атурналии (лат. Saturnalia) — при
древните римляни бил празникът
в чест на Сатурн, с името на който
жителите на Лациум свързвали земеделието и реколтата. Той бил отъждествяван с
гръцкия Кронос и считан за баща на Юпитер, Юнона и Нептун. Според легендите, в
древни времена Сатурн управлявал Лациум и царстването му било време на любов,
доброта, справедливост, всеобщо благоденствие и братство. През т. нар. ‚златен век‘ aurea aetas нямало господари и роби, хората
били равни и щастливи.
Честването протичало през втората половина на декември - времето, когато завършвало жъненето. По времето на Сатурналиите
/17 – 21 дек./ обществените работи били
отменени, учениците не учили, забранено
било да се наказват престъпниците. Робите
през това време получавали допълнителни
привилегии - те се освобождавали от повседневните си занимания, могли да носят
pilleus /шапка-символ на освобождаването/, могли да се хранят от трапезата на
господарите си и да носят техните дрехи и
дори да ги командват.
Съществували своеобразни ‚закони за
провеждането на Сатурналиите‘, които
не позволявали да се произнасят никакви
други речи освен хумористични и забавни
такива. Задължителна традиция била да
се подаряват подаръци. При това богатите
трябвало да подаряват на бедните, а на учените хора трябвало да се правят подаръци
в двоен размер. Бедните хора, ако те били
учени, трябвало да пратят за благодарност
на богатия книга на някой древен автор или
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пък собствено съчинение. Богатият пък се
задължавал да приеме подаръка и веднага
да го прочете. Така писал за сатурналиите
известният античен сатирик Лукиан.
В обикновеното римско семейство празникът започвал с жертвоприношение - заколвали прасе в чест на бога. Следвало
гощавка, като роднините и приятелите си
подарявали подаръци. Сред даровете имало
восъчни свещи /cerei/ - символ на зимното
слънцестоене /bruma/ и тестени или теракотени фигурки /sigillaria/ - посветени на
бог Сатурн.
Обществените мероприятия започвали от
храма на Сатурн на Форума, следвало религиозно пиршество, в което участвали сенаторите и конниците. Храмовете и сградите
били украсявани с венци. Улиците били
наводнени с тълпи от хора, навсякъде се
викало Jo Saturnalia. Забавленията продължавали 7 дена

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ

Вояджър попада на нов регион от Слънчевата система

http://www.sciencedaily.com/

В

ояджър 1 на НАСА е навлязъл в пространство между нашата Слънчева
система и открития космос. Данни
събрани от апарата през последната година разкриват този нов регион като нещо
подобно на космическо чистилище. В него
вятърът от заредени частици идващи от
Слънцето е спокоен, магнитното поле на
Слънчевата система е сгъстено (натрупано), както и изглежда че високо-енергийни

частици изтичат от Слънчевата система в
открития космос.
„Вояджър ни казва, че се гледа към застоен регион в най-външния слой на балона около Слънчевата система” - казва
Ед Стоун, учен от Проекта Вояджър към
Калифорнийския Технологичен институт
в Пасадина (Ed Stone, California Institute of
Technology in Pasadena) –„ Няма да е дълго преди да разберем какво наистина е
междузвездното пространство.”
Въпреки че, Вояджър е на 18
млрд. километра от Слънцето,
той все още не е извън Слънчевата система. По последни
данни, посоката на линиите на
магнитното поле не се е променила, което ще рече, че апарата е все още в хелиосферата,
балона от заредени частици
които с които слънцето се заобикаля. Данните не показват
точно кога Вояджър ще напусне Слънчевата система, но се
мисли, че това ще се случи в
периода между няколко месеца
до няколко години.
http://nauka.bg
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Отдалечен свят изглежда подходящ за
живот

Е

http://www.sciencenews.org/

дна от многото планети обикалящи
далечни звезди следва най-близък
до Земята маршрут: планетата Кеплер-22б обикаля около звездата си
за 290 дни, което я слага в „приятелската”
зона на звездата, са съобщили учени на 5-ти
Декември на първата научна конференция
Кеплер.
С радиус 2,4 пъти по-голям от този на Земята, Кеплер-22б е най-малката планета, за
която е потвърдено, че обикаля подобна на
Слънцето звезда в „обитаемата зона” или
зоната където температурите позволяват да
съществува вода в течно състояние. Звездата
на Кеплер-22б е на 600 светлинни години

от нас близо до съзвездието лебед, много
наподобява Слънцето, въпреки че е малко
по-студена.
Космическия телескоп Кеплер гледа част
от небето близо до съзвездието лебед, която
блести с повече от 150 хил. звезди. Когато
планета мине пред някоя от тези звезди
тя леко закрива звездата, учените по този
начин изчисляват радиуса на планетата и
времето за което тя обикаля звездата. Учените чакат три такива затъмнявания преди
да се убедят, че това наистина е планета, заради това засичането на подобни на Земята
планети отнема години.

Планетата Кеплер-22б (снимка NASA)
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Ранните черни дупки са пораснали заради
бърза храна

И

зследователи от Центъра по космология Брус и Астрид Мак Уилиамс
към Университета Карнеги Мелън
(Carnegie Mellon University‘s Bruce and
Astrid McWilliams Center for Cosmology) са
открили какво е причинила много бързия
растеж на ранните супермасивни черни
дупки – стабилна диета от студена и бърза
храна.
Компютърни симулации проведени с помощта на супер компютри на Националния
Институт за компютърни науки и центъра за супер компютри Питсбърг (National
Institute for Computational Sciences and the
Pittsburgh Supercomputing Center), показва
течения от студен газ текат неконтролиру-

http://www.sciencedaily.com/

емо към центъра на една от първите черни
дупки, което я кара да расте по-бързо. от
който и да е обект във вселената.
Когато вселената ни е била млада, около
700-800млн. години след Големия Взрив,
повечето неща в нея са били малки. Първите звезди и галактики са започвали да се
формират в отдалечени части на вселената.
Според астрофизичната теория черните дупки съществували през този период
също би трябвало да са малки в сравнение
с галактиката в която се намират. Скорошни наблюдения от Sloan Digital Sky Survey
(SDSS) показват, че не е така – огромни
супермасивни черни дупки са съществували
700млн. години след Големия Взрив.

http://nauka.bg
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Естествените ядрени реактори дали са дали начален
старт на живота
http://astrobio.net/

Х

ората използват най-напреднали
инженерски техники за създаването на ядрени реактори, докато
природата понякога ги създава по
случайност.
Открити са вече доказателства за наличието на групи естествени ядрени реактори,
някой учени твърдят, че на нашата планета
е имало доста повече в древното й минало.
Също така може да се вземе под внимание възможността и на други планети да
съществуват такива естествени реактори,
въпреки че доказателствата за това са малко
смътни. Експертите посочват, че ако наистина са съществували такива активни реактори, те биха отделяли голямо количество
енергия и радиация, което от своя страна
би имало усложняващи ефекти върху развиващия се живот, на нашата или на други
планета.
Естествените ядрени реактори се срещат,
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когато радиоактивния уран се натрупва на
едно място и евентуално започва само поддържаща се верижна реакция, при която в
процеса на ядрено делене се произвеждат
други елементи и се отделя голямо количество енергия. Тази енергия може да се окаже
полезна или пък много вредна за развиващия се живот около реактора в зависимост
от обстоятелствата.
Единствения пример за такива реактори на
Земята са открити в региона Окло в Габон,
Африка през 1972г. Френски миньори открили уран, но пробите които взели били
енергийно изчерпани. Сякаш натрупаното
количество от елемента е било преминало
през ядрено делене. Уран 235 е единствения
изотоп на урана, който съществува в природата и може да поддържа ядрено делене. Мисли се, че уранът се „възпламенил”
преди 2 млн. години и е претърпял ядрено
делене, точно както в реакторите създадени

ЗЕМЯ
от човека.
В Астробиоложи Мегазийн (Astrobiology
Magazine) Джей Кълан от Университета Виктория в Канада (Jay Cullen of the
University of Victoria in Canada), казва че
единственото доказателство за формиране
и действие на естествени ядрени реактори е
това в Габон, но то показва, че такива реакции са възможни и изчисления показват, че
те са били много по-вероятни по време на
ранната история на Земята.
Кълан и Лоренс Кугън, изследват колко
вероятни са били тези реакции, когато планетата ни е била доста по-млада. Базирайки
се на това какво количество уран е нужен за
да започне ядрено делене те са открили че
в периода преди 2,5-4 млр. години естествените реактори може да са били много често
срещани. Но тъй като геоложкия архив е
доста беден за толкова отдавнашен период,
учените трудно ще потвърдят тази идея.
Ако са съществували действащи естествените ядрени реактори в ранните периоди
на нашата планета, те биха имали много
интересни ефекти върху зараждащия се
живот. Йонизиращата радиация отделяна
от ядрена реакция може да повреди ДНК.
Ако организми са живели твърде близо до
реакторите, най-вероятно са били заличени изцяло. Но ако е съществувал живот в
покрайнините на такъв реактор, той не е
получавал толкова голямо количество радиация за да бъде заличен, но достатъчно за да
бъдат предизвикани мутации в ДНК, които
може би са разнообразили локалната популация, следователно откривайки възможност за еволюционно развитие. Повечето
хора гледат на радиацията като лошо нещо,
въпреки че не във всички случаи е задължително така.
Учените все още не могат да кажат как точно се е зародил живота на нашата планета,
но мислят че е било нужно голямо количество енергия отделена за кратко време за да
се стартира процеса. Тази енергия би била
нужна за да разкъса връзките между простите елементи като въглерод, азот, водород и
кислород и по този начин давайки им въз-

можност да се ре-комбинират и да формират първите сложни органични молекули.
Коментар 1: Реакции подобни на тия в тази
ядрена централа в Джорджиа спонтанно
с започнали преди около 2 млрд. години в
региона Окло в Габон, Африка.
Коментар 2: 1972г. в Габон френски миньори открили доказателства че естествен
ядрен реактор се е формирал преди около 2
млрд. години.
Коментари 3: Тази диаграма показва възможен механизъм по който фотосинтезата
може да доведе до формиране на естествен
ядрен реактор.
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Сушата: Има ли тя почва
у нас?
http://global-change.meteo.bg/dconference.htm

1. СУШАТА: ИМА ЛИ ТЯ ПОЧВА У НАС

Засушаването е основен проблем, с който се
сблъскват неизбежно много нации по света.
Засушавания се наблюдават както в региони, които климатично се характеризират
с обилни валежи, така и в райони, където
валежите са оскъдни. Наличната почвена,
метеорологична, агрометеорологична и
хидрологична информация свидетелства,
че засушавания са били регистрирани нееднократно през 20 век в Югоизточна Европа
и те представляват част от климатичния
цикъл на Балкански полуостров.

Индекс на засушаването в югоизточна Европа,
лятото на 2000 г.
(от жълто към червено: от слабо до значимо
засушаване)
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1.1.
ПОСЛЕДНОТО ЗАСУШАВАНЕ БЕ
ПРЕЗ 2011 Г., ЗАСЕГА....

Дългата суша през лятото на 2011 г. бе на
път да съсипе труда на хиляди тютюнопроизводители в Гоцеделчевския край. Земеделците бяха притеснени, защото тютюневата реколта през същата тази година се
очакваше наполовина в сравнение с миналогодишната.
През 2011 г. земеделските производители
бяха изправени пред едно от най-трудните
изпитания, които им е поднасяла природата в последните десетина години. През 2-то
полугодие бе почти невъзможна подготовката на почвата, за да се осъществи качествена сеитба. Земята бе толкова корава, че
не можеше да бъде изорана. Продължилата
близо три месеца невиждана скоро суша
затрудняваше изключително фермерите и
оскъпяваше реколтата. Това твърдяха фермери от Добруджа, от Северна и Южна България, от почти всички райони на страната.
Сушата в Северна България се оказа фатална за сеитбата на рапица. Заради сушата
рапицата нямаше да израсте до тази фаза,
която е необходима за да презимува, тъй
като е чувствителна на измръзване и това
сложи под въпрос реколтата от рапица през
2012 г.
Сеитбата на ечемик и пшеница вървеше
много трудно, заради сухата почва. Макар
на много места да се използваха модерни
техники за сеитба в сухо време, то масово
фермери чупиха скъпа селскостопанска тех-
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ника заради невижданата от години суша.
В региона на Никопол, Новачене и Свищов
дъжд не бе валял вече повече от 2 месеца.
Катастрофално бе положението с реките
в страната. Малките пресъхваха напълно,
а големите заприличваха на ручеи. Много
показателно е случилото се по река Дунав.
Туристически кораб, със 150 пътници на
борда, заседна в плитчините. Със съдействието на гранична полиция туристите
бяха прехвърлени на брега. Това съвсем не
бе прецедент, а истинско бедствие. Имаше
сигнали за 64 плавателни съда, които бяха
заседнали в плитчините.

Рибар, стъпил на дъното на Дунав, лятото на
2011 г.
Ниското ниво на Дунав спря строителството на моста при Видин в плавателната част
на реката, съобщиха от фирмата изпълнител. Трябваше да се извършват строителни
дейности в близост до стълб 12, който се
намира в румънски териториални води и е
най-близо до румънския бряг.Ниското ниво
на реката правеше невъзможен монтажът
на защитните елементи, които се изливаха в производствената база във Видин и се
транспортираха с шлепове до моста. На
много места в реката се появиха плитчини,
които стопираха корабоплаването.
Още по-трагично бе положението с малките
реки. Появи се информация, че вече няколко
реки са пресъхнали. Това са Осъм при Троян,
Струма при Перник, Ропотамо и Пиринска

Един от пресъхващите ръкави на Дунав,
лятото на 2011 г.
Бистрица. В тези райони от месеци не бе капвала
и капка дъжд, което с изключително високите
летни температури доведе до пресушаването на
водата в речните корита.
В много региони кметовете наложиха забрана
за поливане на градини и ниви, но за съжаление
следващата стъпка бе режим на питейната вода.
В Благоевград положението бе катастрофално.
От там потвърдиха, че ако не завали, ще е
неизбежно подаването на вода само по няколко
часа на ден. Нивото на водата в язовирите бе
спаднало с над три четвърти. Двата язовира,
„Студена” и „Бели извор”, захранващи с вода
София и Перник, бяха с трагично ниско ниво на
водата.

Имало едно време една река край Шумен, но не
и по време на сухите периоди през 2011, 2007 и
т.н. години
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1.2. ВИДОВЕ ЗАСУШАВАНЕ
Въпреки големия брой на изследванията
върху засушаванията в чужбина и България
все още не е разработена единна методика
за тяхното изучаване поради сложността на
явлението и многостранността на неговото
проявление и въздействие. Основен методичен проблем при изучаване на засушаванията е тяхната типизация. Обикновено
се различават четири-пет типа засушаване:
почвено, атмосферно, почвено-атмосферно,
хидрологично и социално-икономическо.
Почвеното засушаване настъпва при продължителен безвалежен период, който може
да настъпи през всеки месец или сезон.
При почвеното засушаване коренообитаемия слой просъхва и растенията страдат
от недостиг на вода. Всъщност, почвеното
засушаване представлява продължителен
период, при който се нарушава водния баланс в почвата и на растителните екосистеми, влошава се физиологичното състояние
на растенията и добивите рязко спадат. При
атмосферната суша, освен ниските валежи
се наблюдават високи температури и ниска
влажност на въздуха. Чести явления са сухите и горещи ветрове и вследствие на голямата евапотранспирация се нарушава водния
баланс на растенията. Растенията се намират в най-неблагоприятни условия при
настъпване на почвено-атмосферно засушаване. Комплексът от почвени и метеорологични условия се характеризира с много
малки запаси от почвена влага, ниски количества валеж, високи температури, ниска
влажност на въздуха и силни горещи ветрове. Под хидрологично засушаване обикновено се приема достатъчен дълъг период със
сухо време, предизвикващ недостиг от вода
поради намаление на водните количества
в реката под нормалните и понижение на
влагата в почвата или нивото на грунтовите
води.
През отделните сезони засушаването се
отличава с някои характерни особености.
Пролетната суша се характеризира с невисоки температури, ниска влажност и силни
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ветрове, което влошава условията за сеитба,
поникване и нормално начално развитие.
Забавянето на поникването влошава условията на развитието на агроекосистемите
през целия вегетационен период. При такива условия рязко нараства популацията на
редица вредители, които нанасят и допълнителни щети. Пролетните засушавания са
особено характерни за Северозападна България (40 % от случаите) и Черноморското
крайбрежие (50 %).

Сушата е част от климатичния цикъл на
Балкански полуостров
Летните суши се характеризират с високи
температури, ниска влажност на въздуха и
интензивно сумарно изпарение (физическо
и транспирация). Това са типични почвеноатмосферни засушавания, особено когато
продуктивната почвена влага започва рязко да пада под 70 % от пределната полска
влагоемност. Растенията увяхват, спират
растежа си, пожълтяват и изсъхват, когато
почвената влага падне под влажността на
завяхване. Особено опасно е, когато засушаването е съчетано със суховей. Интензивните летни засушавания са най-продължителни по Черноморското крайбрежие и в
Горнотракийската низина.
През есента сушата се отразява неблагоприятно върху провеждането на есенната
дълбока оран, сеитбата и поникването на
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есенниците, които навлизат в зимата недостатъчно развити и често страдат от измръзване. Тези засушавания са характерни за
Черноморското крайбрежие, Североизточна
България и Горнотракийската низина.
2. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА РАЙОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, УЯЗВИМИ
КЪМ ЗАСУШАВАНЕ
По-горе беше отбелязано, че средният годишен валеж се изменя в широки граници
от 500-550 mm в някои части на Дунавската
равнина и Тракийската низина, до 1000 1400 mm в най-високите части на планините. Най-малък (под 500 mm) е валежът в
крайните североизточни и източни райони
на Дунавската равнина, на изток от линията
Силистра - Ген. Тошево - Варна. В една неголяма част от Дунавската равнина годишната сума на валежите е 500-550 mm, а в останалата част на равнината е 600-700 mm. В
Тракийската низина годишно падат 500-700
mm. По Черноморието валежите са сравнително малки (450 - 500 mm) и само на юг от
Маслен нос те бързо нарастват. В Созопол
те са около 500 mm, в Мичурин - 650 mm, а в
Резово – близо 800 mm. В планините годишната сума на валежите нараства линейно с
надморската височина.

Пространственото разпределение на годишните валежни суми определя като
засушливи (поради недостатъчни в климатичен аспект годишни валежни количества)
следните територии в страната: Дунавските
общини в области Монтана, Враца и Плевен; някои общини в области Софийска и
София-град, общините по поречието на р.
Струма (области Кюстендил и Благоевград);
община Пазарджик и общините разположени в централната част на област Пловдив;
по-голямата част от област Ямбол; както и
редица общини от Източна България – в
области Шумен, Силистра, Добрич, Варна
и Бургас. Необходимо е да се отбележи, че
област Добрич е изцяло подложена на риск
от засушаване. Ниските годишни валежни
количества са предпоставка от значима уязвимост от засушаване на общини Генерал
Тошево, Шабла, Каварна и Балчик. В области Варна и Бургас също фигурират общини с висок риск към засушаване – Аксаково,
Варна, Несебър и Поморие.
Освен за цялата година валежите в
България са неравномерно разпределени и
през различните сезони от годината. През
топлото полугодие повечето общини от
Черноморското крайбрежие са с висок риск
към засушаване, също общините Петрич,
Сандански и Струмяни в област Благоевград. Важно е да се отбележи,
че цяла Югоизточна България
(с изключение на община
Малко Търново) е потенциално уязвима към атмосферно
засушаване през периода от
април до септември.
Територии от области
София-град и Софийска са
с ограничени валежни количества през зимата. Рискът от
зимно засушаване е по-висок
в Северна България, спрямо
риска в Южна България, където валежите, особено в планинските райони са значими.

Пространствено разпределение на годишните
валежи (в mm) в България
http://nauka.bg
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Общините в България,
с риск към атмосферно
засушаване

Общините в България,
с риск към почвено
засушаване

Общините в България,
с риск към почвеноатмосферно засушаване
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3. ПРОМЕНИТЕ В КЛИМАТА И СУШАТА В БЪЛГАРИЯ
България през следващите десетилетия я очаква затопляне и редуциране на валежните количества, особено през топлото полугодие. Спадането на валежните суми ще доведе до промяна
във водните ресурси.

Годишни валежи за 1961-1990 г. (горе ляво), 2020 (горе дясно), 2050 (долу ляво) и 2080 г. (долу дясно), при
песимистичен климатичен сценарий
Например, речния отток се очаква да се
намали до 30-40%, ако най-песимистичните
сценарии се осъществят в бъдещето). Високите температури на въздуха в съчетание
с валежния дефицит през летния сезон ще
доведе до по-високи стойности на транспирацията и евапотранспирацията през този
период от годината. Всичко това, ще увеличи риска от всички видове засушаване –
атмосферно, почвено, почвено-атмосферно,
хидрологично, дори и социално-икономическо. Противниците на тази теза вероятно
ще използват като аргумент проливните

дъждове и сериозните наводнения през последното десетилетие. Но пък не трябва да
се забравят 2011, 2007 и особено 2000 г, която
не е далеч в миналото и когато страната бе
засегната от осезаема суша. Което е може би
в потвърждение на тенденцията през последните години към увеличаване честотата
на екстремните природни явления, включително наводнения и суши. Освен това,
отново ще бъде отбелязано, че след всеки
относително влажен период, следва относителен засушлив такъв. Като доказателство,
могат да се посочат анализите и резултатите
http://nauka.bg
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от наличната хидрометеорологична информация от края на 19 век досега. Засушаването е било, е и ще бъде част от климатичния
цикъл на Балкански полуостров, включително и в България.
4. МЕРКИ ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ СУШАТА В УСЛОВИЯТА НА СЪВРЕМЕННИЯ И
БЪДЕЩИЯ КЛИМАТ В БЪЛГАРИЯ
От гореизложената информация е
очевидно, че засушаването в България (във
всичките му разновидности) е проблем,
който е съществувал в миналото, съществува и в съвременните климатични условия
на страната и вероятно ще продължава да
съществува (дори в по-голяма степен) и в
бъдещето.

Медиите акцентират на сушата в България,
особено в условията на очакваните климатични
промени в страната
Предлаганите по-долу мерки за адаптация
към почвеното засушаване в условията на
съвременния и бъдещия климат в България
се базират и на различни експертни оценки (напр., Върлев и др. 2004, Александров и
Славов, 2003), документи, планове за действия (напр. Славов, Иванова 1998а, 1998б,
1999) и програми (напр. Република България, 2001).
Последните водохранилища в
Бъл¬гария са изградени в началото на 1980те години. Много от тях, особено микро146
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язовирите не се използват рационално и по
предназначение. Част от изградените напоителни системи са напълно разру¬шени и
разграбени, останалите не рабо¬тят ефективно. Като пример може да служи обстоятелството, че полятите площи през 1999 г. са
само около 5,7% от имащите възможност да
бъдат напо¬явани площи.
В резултат от земеразделянето са
върнати на собственици земи в заливаемите
зони на водохранилища, поради което се
налага поддържането на по-ниски нива от
проектните, т.е. акумулирането на по-малки
водни обеми и не¬пълноценното използване на възмож¬ностите на язовирното езеро.
Поради износеност на голяма част
от водопроводната мрежа загубите на вода
в нея са значителни. Средно за страната
процента на загубите е 57,3, ка¬то в някои
райони достига 70-75%. Не¬малка част от
тези загуби са свързани с кражби на вода и
недобро управление на системите.
Продължава неправомерното
из¬ползване на водата - кражби, водоползване без правно основание, използва¬не на
вода с питейни качества за дру¬ги цели.
Липсва далновидност, граничеща с безотговорност към въпросите на
напо¬яването и при осигуряване на
специа¬листи за решаване на проблемите чрез заличаването на специалност
„Хидро¬мелиорации“, както и специалност
„Хидрогеология и инженерна геология“ от
регистъра на специалностите през 1997 г.
Основните направления, в които следва да
се предприемат нор¬мативни, организационни и инвестици¬онни мерки за адаптация в условията на засушаване (вкл. и почвеното засушаване), сега и в бъдеще са:
1.
запазване на водните ресурси
2.
осигуряване вода за напояване
3.
преодоляване на кризите във
во¬доснабдяването
4.
формиране на знания и съзнание за
икономия на водни ресурси.
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През 1990-те излезе книга за сушата в България, която продължава да привлича нови
читатели
5. МОНИТОРИНГ НА ЗАСУШАВАНЕ В
БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО — ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАСУШАВАНИЯТА ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
На засушаването се гледа като на засилваща
се заплаха. Регионалното изпълнение на
приложението към Конвенцията за борба с опустиняването на ООН (КБОООН)
за централна и източна Европа - Приложение V, член 5 насърчава регионалното
сътрудничесво между засегнатите страни в
района, като целта е допълване и засилване
на ефективността на националните програми за действие. Член 6 на Приложение V
посочва, че страните в района се задължават
самостоятелно или съвместно да насърчават
и укрепват мрежите за научно и техническо

сътрудничество, за мониторинг на индикаторите и за информационните системи на
всички нива.
На регионална среща за северното Средиземноморие, страни от Централна и Източна Европа и други засегнати страни на 23-26
юли 2002 г. в Женева, Швейцария, бяха
направени следните изводи и препоръки:
1. Оценката на опустиняването в някои
страни от района е все още на предварителен етап. Слабите страни в контактуването
между научните институции, липсата на
действаща система за ранно предупреждаване за засушаване и почвената влага, ограниченият обмен на данни и работите, изпълнявани в различни географски мащаби
са част от трудностите,
които продължават да затрудняват развитието на мониторинга на засушаването и
опустиняването.
http://nauka.bg
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2.
Необходимо е да се развие по-добра
координация и споделяне на съответната информация и данни на национално,
подрегионално и регионално ниво с цел
смекчаване на неблагоприятното въздействие на засушаването.
3.
Системите за ранно предупреждение
в Северното Средиземноморие са в напреднал стадий на развитие. Някои страни са
създали национални бази данни с информация за мониторинга на опустиняването
и засушаването. Създадена е средиземноморска база данни с информация от мониторинга на опустиняването и засушаването.
Непрекъснатостта на този вид мониторинг
и оценки ще зависи от наличието на финансов ресурс. В някои страни се изготвят и
използват индикатори за въздействието на
опустиняването. Социално-икономически
индикатори се включват в сценариите за
рисковете от опустиняване.
4.
В съответствие с насоките от Европейската комисия се работи по еталони и индикатори. Бъдещата европейска система за
мониторинг на почвите трябва да е изготвена на базата на общи закони, като законово
определено действие, и трябва да включва
различни параметри за опустиняването и
влошаването на земите.
Регионалната среща за укрепване на сътрудничеството в областта на управлението
на земните ресурси в Централна и Източна
Европа, проведена в Минкс, Белорусия през
декември 2003 г. разгледа темата за изпълнение на КБООН на подрегионално ниво.
Участниците изразиха необходимостта от
създаване на Балкански център за мониторинг на засушаването и поискаха от секретариата на КБООН да организира работна
среща за обсъждане на този въпрос. Секретариатът на КБООН организира технически семинар за готовността във връзка със
засушаването в Балканския полуостров в
контекста на КБООН в Пояна Брашов, Румъния, на 25-26 октомври 2004 г. Страните,
които участваха в тази среща се съгласиха
с необходимостта от създаване на подрегионален център за работа по управлението
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на засушаването в рамките на КБОООН. В
допълнение към искането за работна среща,
секретариатът на КБОООН заедно със Световната метеорологична организация и по
покана на Министерството на околната среда и водите на България организира на 26
до 28 април 2006 г. в София, България втори
технически семинар, посветен на създаването на подрегионален център за работа по
управление на засушаването в Централна
и Източна Европа в контекста на КБОООН.
Основната задача на втория семинар беше
постигане на споразумение по основните
въпроси за създаването и работата на такъв
център.
Участниците в работната среща в София
приеха рамково предложение за създаването на подрегионален Център за управление
на засушаването в Централна и Източна
Европа в контекста на КБОООН и пълномощията на Световната метеорологична организация. Целите и задачите на този център
са:
(а)
Да изпълнява ролята на оперативен
център за Югоизточна Европа за готовност,
мониторинг и управление на сушата;
(б)
Да създава и координира подрегионална мрежа от национални метеорологични и хидроложки служби и други подходящи институции;
(в)
да координира и осигурява оперативни напътствия в помощ на тези служби и
други подходящи институции в подрайона
за тълкуване и прилагане на свързаните със
сушата продукти;
(г)
Да подготвя продукти за мониторинг
и прогнозиране на засушаванията и да ги
предоставя в почти реално време на съответните институции на участващите страни;
(д)
Да насърчава и укрепва техническия
и научен капацитет за готовност, мониторинг и управление на засушаването в участващите страни;
(е)
Да способства обмена на знания, опит
и най-добри практики по въпросите на засушаванвето;
(ж)
Да помага за синергията между на-
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ционални метеорологични и хидроложки
служби, националните органи за координация на КБОООН, други международни
организации и научната общност по въпросите на засушаването;
(з)
Да засилва изпълнението на КБОООН в контекста на готовността, мониторинга и управлението на засушаването, поконкретно чрез изготвяне на национална
стратегия за засушаването;
(и)
Да сътрудничи активно с международните изследователски структури и
програми, да осигурява пълното участие на
страните от Югоизточна Европа в подобни
структури и програми.
На 26 септември 2006 г. в Женева Словения
беше избрана за домакинстваща страна на
Центъра за управление на засушаването в
Централна и Източна Европа в контекста на
Конвенцията за борба с опустиняването на
ООН. Очаква се България да участва ефективно в дейностите на центъра, особено в
областта на мониторинга на засушаването,
в което важен дял заема мониторингът на
почвеното засушаване.

Спечели
новият

Kindle
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Климата се променя побързо от колкото видовете
могат да се адаптират
http://www.sciencedaily.com/

Щ

е се наложи разпределението
на видове да се промени доста
драматично в резултат на климатичните промени от сега до 2100г. Климата
ще се промени 100 пъти по-бързо от колкото могат видовете да се адаптират, според
новопубликувано проучване на учени от
Университета Индиана.
Проучването, което е съсредоточено върху
гърмящите змии в Северна Америка, разкрива, че темпа на бъдещите климатични
промени ще бъдат от 10 до 100 пъти по
големи в сравнение със средните промени
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последни 300 хилядолетия, в този период се
включват три ледникови периода и значителни вариации в климата и температурите.
„Открихме, че през следващите 90 години
в най-добрия случай разпределението на
тези видове змии ще се промени 100 пъти
по бързо в сравнение с последните 320хил.
години” – казва Мишел Лоуинг, автор на
доклада и докторант по геоложки науки и
биология в Университета Индиана в Блумингтън. – „Темпа на промяна ще е такъв с
какъвто тези видове не са се сблъсквали до
сега, вероятно от самото им формиране.”

ЗЕМЯ

Вулкан образува нов канарски остров
Неделин Бояджиев
http://www.dailymail.co.uk

Н

ов Канарски остров се надига от
морето под действието на активизиралия се вулкан Ел Иеро.
Вулканът е само на 70 м под морската
повърхност. Той изхвърля магма на 20 м
височина, а морето сякаш ври. Все по-често
над вулкана изхвърчат каменни отломки.
Силна миризма на сяра изпълва въздуха.
Големи количества гореща магма бълбукат
в морето край пристанището Ла Рестинга.
Заради вулкана близкият град е евакуиран
и плавателните съдове трябва да го заобикалят. Местните жители очакват, че всеки
момент в морето ще се появи нов остров и
дори се опитват да му измислят име.

Южният край на Ел Иеро бива разтърсен
от земетресение със сила 4,3 по скалата на
Рихтер. Тогава подводният вулкан започва
да изригва. Ако продължи да бълва лава, е
възможно да се свърже със сушата. В района
от края на юли 2011 г. са регистрирани над
10 000 труса.
Предишното изригване на Ел Иеро е било
през 1793 г. и е продължило един месец.
Факти за подводните вулкани

освобождаване на пара и газове, въпреки че
те могат да бъдат открити чрез хидрофони
и чрез промяната на цвета на водата, дължаща се на вулканичните газове. Околните
води почти веднага охлаждат вулкана и над
него се образуват „салове” от пемза, наричани и „възглавници от лава”. Подводните
вулкани могат да изхвърлят толкова много
лава, че да нарушат повърхността на океана, образувайки нови острови, например
- Канарските и Хавайските острови. Хидротермалните извори в близост до подводни
вулкани са често срещани, и някои от тях
формират свои екосистеми, основани на
разтворени във водата минерали. 75% от
всичката лава, която изригва всяка година,
идва от подводните вулкани. Над 5000 са
известните подводни вулкани. По-голямата
част от тях са разположени в близост до зоните на движение на тектоничните плочи,
известни като океански хребети. Активността на подводните вулкани води до увеличаване на температурата на водата, което от
своя страна се отразява на температурата на
атмосферата и на температурата на земната повърхност. Изследователите все още се
опитват да намерят начини да получават
повече информация за подводните вулкани.

Подводните вулкани се намират на дъното
на океаните и моретата. Някои от тях са
активни и в плитки води, оповестявайки
присъствието си с взрив и изхвърляне на
пара и скални отломки високо над водната
повърхност. Много други лежат на такива
големи дълбочини, че огромното тегло на
водата над тях предотвратява взривното
http://nauka.bg
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Не е даже погрешна 					 Част 3
Неуспехът на струнната теория и търсенето на единство 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/

Глава 13. Красота и трудност

Н

о когато формулата е твърде сложна, онова, което й съответства, се схваща като
незакономерно. Може да се каже, че по какъвто и начин Бог да е създал света, светът винаги би бил закономерен и в определен ред. Бог обаче е избрал най-съвършения, т.е. онзи, който заедно с това е най-простият по хипотези и най-богатият по явления,
какъвто е случаят с геометричната линия, чието построяване е лесно, но чиито свойства и
следствия са извънредно забележителни и твърде значителни. Използвам тези съпоставки, за
да обрисувам определено несъвършено сходство с божествената мъдрост и за да подчертая
онова, което може като минимум да издигне нашите умове, така че те да възприемат неща,
които другояче не могат да се изразят. Но изобщо не претендирам, че по този начин мога да
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обясня великата мистерия, която определя
цялата вселена.
Г.В. Лайбниц, Дискурс върху метафизиката
Философът и математикът от втората половина на 17 в. Готфрид Вилхелм фон Лайбниц
е широко известен с твърдението си, че ние живеем в “най-добрия от всички възможни светове” – изказване, което е било осмяно от не един
философ, като се започне от Волтер (Кандид,
1759). Достатъчен е един бърз поглед наоколо, за да се усъмним в идеята на Лайбниц, че
някакво доброжелателно божество е избрало
измежду всички възможни светове онзи, който
съдържа най-малко злини, но Лайбниц е имал
пред вид и нещо по-правдоподобно. Заедно с
Нютон той е откривател на диференциалното и
интегралното смятане – математическите оръдия, които Нютон използва, за да формулира
извънредно простата и мощна теория, позната
днес като Нютонова или класическа механика.
С някои подобрения и с прибавянето на полета
и частици класическата механика съставя фундаменталната структура на цялата физика - до
първото десетилетие на 20 в., когато на сцената
идват специалната относителност и квантовата механика. Фактът, че толкова много неща за
явленията в околния свят могат да бъдат обяснени с няколко прости уравнения и математически анализ, без съмнение е част от убеждението на Лайбниц, когато описва нашия свят като
такъв, който измежду всички възможни светове
е “най-простият на хипотези и най-богатият на
явления”.
Замяната на класическата механика с новите теории на относителността и квантовата
механика направи само по-внушително съответствието между математиката и физическата реалност. Квантовата механика включва по-сложна
математика от тази на Нютоновата механика, но
тя обяснява много по-широк кръг от явления надолу до атомното ниво, като предимно използва само едно просто уравнение (уравнението
на Шрьодингер). Общата теория на относителността е в състояние точно да опише ефектите
на гравитационната сила за такива мащаби на
разстояния, които обхващат от космологичните
до най-малките, за които можем да измерим

ефектите на гравитацията. Това се постига с помощта на изтънчени методи на съвременната
геометрия и на този език теорията може да се
сведе до едно твърде просто уравнение. Съвременната физика замени Нютоновата физика
с цяла нова съвкупност от фундаментални
понятия, но когато бъдат изразени с езика на
съвременната математика, те включват твърде
прости хипотези и обясняват невероятно богато
разнообразие от явления.
Физикът Юджийн Уигнър написа прославилата се статия, озаглавена “Необяснимата
ефективност на математиката в природните
науки”, която завършва със следната бележка:
“Чудото езикът на математиката да бъде така
добре пригоден за формулирането на физическите закони е удивителен дар, който ние нито
разбираме, нито заслужаваме”1. В днешно време стандартният модел е най-яркото въплъщение на идеята, че при правилен математически
език фундаменталните физически принципи
могат да бъдат записани в извънредно прост
вид. Сега този език използва същата математика
на 20 в. с калибровъчната симетрия, спинорите
и Дираковото уравнение. С помощта на този съвременен език ние можем да запишем на няколко реда уравнения, които управляват всички
познати взаимодействия на всички известни
частици (с едно важно изключение относно начина, по който можем да включим гравитационното поле).
Ерик Баум, колегата от университетските
ми години в Харвард и Принстън, защити
докторат в областта на квантовата гравитация,
но по-късно започна да се занимава с невронни
мрежи и когнитивни науки, като неотдавна
публикува книга, озаглавена “Какво е мисълта?”.
Тезата на неговата книга може да се резюмира приблизително така: “мозъкът е сложна, но
компактна програма, която улавя и изследва
основополагащата компактна структура на света”. Физиката ни учи, че законите, управляващи
физическия свят, имат в основата си проста и
компактна структура. Според Баум нашият мозък принципно има същата природа като компютърните програми и тези програми улавят
същата структура като тази на физическия свят и
ни позволяват ефикасно да взаимодействаме с
него. Тъй като мащабите на разстояния, с които
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обикновено взаимодействаме, са тези, за които е валидна класическата механика, то именно
тази структура съставя нашите мисловни процеси. По-рафинираната съвременна физика, която
е валидна за много големи или за много малки
разстояния, не е вградена в нашите мозъци на
фундаментално ниво, а е нещо, което ние можем с огромна трудност да се научим да манипулираме с помощта на по-абстрактните си умствени способности. Макар че това не е лесно,
нашата способност да го постигаме се дължи на
факта, че съществува основополагаща проста
структура, която при все това може да бъде изразена само с помощта на твърде рафинирана
математическа конструкция.
Фактът, че повечето фундаментални физически теории притежават компактни формулировки на езика на математиката, е именно онова, което физиците подразбират, когато говорят
за красота или елегантност на тези теории. Дирак изразява това с прочутата си фраза: “Ако
стремежът е да се постигне красота в уравненията и те лежат на истински здрави възгледи,
това е сигурната посока на прогрес” или дори
още по-радикално: “По-важно е уравненията да
притежават красота, отколкото да се съгласуват
с експеримента”2. Много физици биха отхвърлили второто изказване, но първото изразява стремежа на повечето теоретици.
През периодите, когато експериментите
ни поднасят неочаквани нови резултати, първата задача на теоретиците е да излязат с определен обяснителен модел на онова, което разкриват експериментите – модел, който не само
се съгласува с вече направените експерименти,
но и предсказва какви нови резултати трябва
да се очакват. В такъв случай съображенията
за красота и елегантност са от второстепенно
значение, а на преден план са съображенията в
съответствие с бръснача на Окам, а именно: при
наличието на много възможни модели, които се
съгласуват с експеримента, трябва да изберем
най-простия от тях. В период като сегашния,
когато има малко или изобщо няма необяснени
експериментални резултати, принципът да се
търсят прости, красиви теоретични обяснения
придобива особено голямо значение. Един
аргумент, който често се изказва в подкрепа
на суперструнната теория, е, че една толкова
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красива и изящна теория трябва да има нещо
вярно в себе си.
Този аргумент винаги ме е озадачавал
много силно. Макар че посветих много време
на изучаването на суперструнната теория, никога не съм смятал, че тя е нещо, което би могло
да се опише като красиво. Квантовата теория на
полето в стандартния модел съдържа физически и математически идеи, които са удивително красиви, а струнната теория не може да се
сравнява с тях. Фундаменталните конструкции
в стандартния модел (уравнението на Дирак и
понятието за поле на Янг – Милс) съответстват
точно на математическите структури, които са в
сърцевината на развитата през 20 в. съвременна
представа за геометрия. Концептуалната структура на суперструнната теория изисква от нас да
вярваме, че това са само приблизителни, нискоенергетични граници на нещо по-фундаментално, но не може да каже какво представлява това
по-фундаментално нещо.
Когато се опитваме да разберем защо
някои физици смятат, че суперструнната
теория притежава естетична привлекателност,
получаваме
различни
обяснения.
Найповърхностното от тях е, че красива е
самата идея да се получат гравитацията и
стандартният модел въз основа на проста и
нагледна представа. Образът на трептящата
струна, чиито моди на трептене обясняват
всички познати частици и сили, е нещо, което
мнозина смятат, че прави теорията красива.
Този вид красота обаче е твърде повърхностна.
След като започнем да научаваме детайлите
на
десетмерната
суперструнна
теория,
анулирането на аномалиите, пространствата на
Калаби – Йо и т.н., установяваме, че трептящата
струна и нейните музикални тонове притежават
само поетична връзка с реалността.
В едно интервю Джон Шуорц обяснява по
следния начин какво разбира под красота на суперструнната теория:

Въпрос. Споменахте за красотата на
струнната теория. Бихте ли разяснили своето
схващане по-подробно.

ФИЗИКА
Отговор. Различните хора виждат
това по различни начини. Един стандартен
начин да се обясни това е да имате просто
по форма уравнение, което обяснява широк
кръг от явления.Това е твърде задоволително.
Популярни примери в това отношение
са уравненията на Нютон, на Айнщайн и
т.н. Фактически в струнната теория ние не
разполагаме с компактна формула, която да
обяснява множество неща, така че тук красотата
има малко по-различен характер. Онова, което
според мен увлича хората към тези проблеми, е
откритието, че те имат работа с много стегната
математическа система, в която са включени
неща, които никой дотогава не е разбирал.
Така е, когато човек прави някакво сложно
изчисление и открие, че отговорът е удивително
прост, много по-прост, отколкото е очаквал. . .
Тогава ти се струва, че е възникнало нещо
като математическо чудо. Чудеса, разбира се,
няма и когато човек попадне на нещо, което
прилича на чудо, това просто означава, че съществува някакво важно понятие, което все
още не си разбрал. Когато изпиташ това няколко пъти, усещаш как тематиката те увлича. Това
беше моето собствено преживяване и мисля, че
същото е било и с други хора, които сега са също
толкова ентусиазирани, а може би дори повече
от мен, след като са изпитали подобно усещане.

Шуорц ни казва, че суперструнната теория
не е красива в смисъла, в който уравнението на
Дирак е красиво, тъй като тя не се основава върху проста и непреодолима идея, която води до
мощни следствия. Вместо това теорията представлява сложна съвкупност от взаимносвързани конструкции, които при разработка дават
да се разбере, че съществуват основополагащи
структури, останали все още неразбираеми.
Нейната красота е красотата на мистерията или
на магията – две от предположените от Уитън
значения на М в М-теорията. Такъв вид красота
може, разбира се, безследно да изчезне, след
като бъде разгадан трикът на фокусника или логиката на нещата в мистерията.
Първоначалните надежди по отношение
на суперструнната теория, които през 1984 мо-

тивираха мнозина да се заловят с тази проблематика, се въртяха около условията за премахване на аномалиите, открити от Грийн и Шуорц,
които подбраха по подходящ начин калибровъчната група на теорията. Това изчисление, наред
с подобното, но по-старо условие за анулиране
на аномалиите, което изисква суперструните да
се намират в десетмерно пространство-време,
е едно от главните неща, които имат пред вид
хората, когато говорят за красотата на суперструнната теория. Тя наистина би могла да се
разглежда като красиво математическо обяснение на структурата на света, ако условията за
анулиране предсказваха неща, които се наблюдават, но пространство-времето има четири,
а не десет измерения, а калибровъчната група
на стандартния модел е значително по-малка
от калибровъчните групи, предсказвани от анулирането на аномалиите. През 1984 надеждата
беше, че тези несъответствия биха могли да се
преодолеят посредством компактификацията
на шест от измеренията в пространство на Калаби - Йо. По онова време бяха известни само
малко на брой многообразия като Калаби – Йо,
поради което не беше съвсем неразумно да се
очаква, че едно от тях ще свърши работа и ще
даде структурата на стандартния модел.
Изследванията, продължили повече от
двадесет години, показаха, че това са само пожелания. Съществува огромен и вероятно неограничен брой класове от пространства на
Калаби – Йо, а с въвеждането на браните допълнително се откриха огромен брой нови възможности. Някои от суперструнните теоретици
сега твърдят, че теорията в действителност не е
елегантна, но нейното достойнство е, че може
да опише най-различни сложни неща, някои от
които са достатъчно сложни, за да създадат интелигентен живот. В излязлата неотдавна книга
“Космична панорама” Ленард Съскинд описва
какво се е случило, след като първоначалните
надежди за уникалност на струнната теория
започват да се сриват:

Все повече нови възможности започнаха
да изникват, нови математически съгласувани
версии на нещо, което се предполагаше, че
представлява уникална теория. През 1990-те
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години броят на възможностите растеше експоненциално. Струнните теоретици ужасени наблюдаваха как пред тях зейна необятна Панорама с толкова много долини, че в тях можеше да
се намери почти всичко.
При търсенето на Панорамата за стандартния модел конструкциите ставаха неприятно
сложни. Все повече “помощни части” трябваше
да бъдат въвеждани, за да бъдат удовлетворени
всички изисквания. . .
Оценявана по обичайните критерии за
уникалност и елегантност, струнната теория се
беше превърнала от образа на Красавицата в
образа на Звяра.

Продължавайки, Съскинд посочва любопитен аргумент, който ще обсъдим по-нататък,
като заявява, че сложността и грозотата в действителност са нещо добро. Смятайки за установен факт, че суперструнната теория, която и да
е тя, притежава огромна и неимоверно сложна
съвкупност от възможни вакуумни състояния,
той признава, че неизвестната основополагаща
теория може да бъде по-малко сложна и даже
елегантна, като казва по този повод: “Струва
ми се, че бих приел универсалните принципи
на струнната теория за извънредно елегантни
– стига да знаех какво представляват те”. Той
пояснява възникналата ситуация по следния начин:

Елегантността изисква броят на дефиниционните уравнения да бъде малък. Пет е
по-добре от десет, а едно е по-добре от пет. В
този дух бихме могли полунашега да кажем,
че струнната
теория е окончателният
символ на елегантността. През всичките години,
когато струнната теория беше изучавана, никой
не можа да открие нито едно дефиниционно
уравнение! Броят им до днес е нула. Не знаем
нито кои са фундаменталните уравнения на теорията, нито дали изобщо има такива. Е добре,
но какво представлява теорията, ако не сбор от
дефиниционни уравнения? Наистина не знаем.
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Макар че различни физици могат да имат
различни мнения относно красотата на суперструнната теория, почти няма разногласие относно трудностите на теорията. Даже най-простият вариант на струнната теория, при който
се търси квантуване на класическата теория на
трептяща струна, вече налага да се справяме с
многобройни технически препятствия. По предположение теорията не би трябвало да зависи
от начина, по който струната се параметризира,
но постигането на това е доста заплетено и води
до изискване за съгласуваност, според което
струната трябва да съществува в 26-мерно пространство-време. Простата версия на струнната
теория по всяка вероятност не притежава устойчив вакуум, така че се налага да разглеждаме
суперсиметрична версия, включваща фермиони,
т.е. суперструна. Основните уравнения на
суперструната са сложни и се формулират по
няколко различни начина, като сега изискването
за непротиворечивост налага измеренията да
бъдат 10 вместо 26. Компактифицирането на
шест от измеренията поражда пълната сложност
на геометрията на шестмерните пространства
на Калаби – Йо, една твърде трудна област на
съвременната алгебрична геометрия.
Но ако десетмерната суперструнна теория, компактифицирана върху пространство на
Калаби – Йо, е извънредно сложен и труден за
овладяване предмет, в съвременната суперструнна теория това е само началото. Надеждата
е, че съществува основополагаща непертурбативна М-теория, но засега има само смущаваща
колекция от частични резултати относно тази
теория. Предполага се, че М-теорията описва
не само струни, но и обекти с по-висока размерност, наречени брани. С последните са правени
много и различни видове изчисления, но все
още няма фундаментална теория, която да ги
описва непротиворечиво.
Тъй като цялата област е така сложна и
трудна, теоретиците често пъти се опират не на
собствените си преценки за нея, а на казаното
от други. Фактът, че Уитън през 1984 с такъв ентусиазъм се залавя със суперструнната теория,
създава убеждението, че това е най-перспективната тематика. Основната причина за това
е, че мнозина се опират на неговата преценка,
тъй като сложността на струнната теория не им
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позволява сами да си изработят мнение за ситуацията.
Освен че издига високо препятствие пред
навлизането в тематиката, суперструнната теория затруднява също така смяната на тематиката. По времето, когато изследователят е добил
определена експертиза по суперструни, той
вече е изразходил много полезно време, така че
психологически и професионално много трудно
се решава на такава смяна. По този повод Филип Андерсън3 отбелязва:

Тъжното тук е, че, както споделиха с мен
няколко млади бъдещи теоретици, проблемите
са твърде сложни и изискват изцяло да им се
посветиш само за да си в курса на нещата. Това
означава, че талантливи млади хора нямат време за изучаване на други насоки на изследване
и за тях са затворени алтернативните възможности за работа.

А е вярно също така, че няма такива алтернативи на суперструнната теория, които
човек лесно да изучи и бързо да започне изследователска работа. Много от новите идеи
изискват да се изучи огромен масив от математически знания. Математиците малко помагат
в тази насока, тъй като рядко пишат достъпно
за съвременните теми в математиката. Ценностите в математиката са прецизност, строгост и
абстрактност, но те не съдържат мотивациите
и грижливо подбраните примери, които правят
предмета достъпен за новодошлите. Това често
пъти прави изследователската литература недостъпна за всички освен за онези, които вече
са специалисти в дадената област. Сред математиците понякога се среща своеобразно арогантно отношение: ако ние сме преодолели тежките
препятствия, защо да правим лесен живота на
другите.
Но арогантността на математиците бледнее в сравнение с тази, която понякога се среща
между суперструнните теоретици. Те като че ли
смятат, че само истински гении могат да работят в
тази теория и че всеки, който критикува подобна
работа, най-вероятно е просто твърде глупав и

невежа, за да може да я разбере. Съществува
поразително сходство между начина, по който
се правят суперструнните изследвания във
физическите факултети, и начина, по който
се работи върху постмодерната “теория” в
хуманитарните факултети. И в двата случая се
срещат такива специалисти, които буквално се
опияняват от трудносттите и недостъпността
на тяхната област и това им внушава повишено
самочувствие. А бариерите на неразбирането
пред подобен род работа правят много трудно за
външни хора да оценяват колко ценно е дадено
постижение и дали изобщо има постижение.
Равнището на сложност и трудност на
суперструнната теория вероятно просто е показател, че разработките вървят по грешна следа, и отразява факта, че никой няма идея дали
действително съществува някаква неизвестна и
проста фундаментална М-теория. При успешните физически теории, какъвто например е стандартният модел, основните идеи може трудно
да се осмислят от студенти, но след като се достигне до определено равнище, основополагащите идеи стават ясни и човек може да разбере
как структурата и следствията на теорията произтичат от определени основни предположения.
Незадоволителните черти на някои от аспектите
на стандартния модел ни карат да смятаме, че
зад този модел стои някаква по-фундаментална
структура, която ние все още не разбираме. Можем да вярваме, че след като веднъж изясним
какво представлява тази структура, нейното разбиране едва ли ще бъде по-трудно за неспециалистите от изучаването на стандартния модел.
Обаче разкриването на такъв нов, по-дълбок и
по-добър начин за вникване във фундаменталната физика предполага много сериозни интелектуални усилия. Не е изключено това да е
свръх възможностите на човешкия разум, ако на
помощ не му се притекат получени от експеримента факти.

Глава 14. Наука ли е
суперструнната теория?
40 основни атрибута на Обединеното поле,
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които
		

могат да бъдат приравнени на
характерните атрибути
на 40 аспекта на Веда и Ведическата
литература,

бяха изведени от математическата формула на
Обединеното поле, дадена от суперструнната
теория.
- Махариши Махеш Йоги,
“Обединено поле на всички природни закони”

Без да е от значение как ще се развият
нещата, историята на суперструнната теория е
такъв епизод, който няма подобен на себе си
в историята на съвременната физическа наука.
Повече от двадесет години на интензивни
изследвания от хиляди от най-добрите
учени в света, произвели десетки хиляди
научни публикации, не са довели до едноединствено предсказание на теорията, което
да подлежи на експериментална проверка.
Тази безпрецедентна ситуация ни кара да
се запитаме дали наистина изследванията в
областта на суперструнната теория могат да
се квалифицират като научни изследвания в
областта на физиката. Този въпрос често се
задава в две различни формулировки. В едната
от формулировките въпросът се задава от много
физици и гласи: дали всъщност суперструнната
теория не е по-скоро математика, отколкото
физика. Във втората формулировка се пита дали
теорията изобщо е наука.
Тъй като работата ми е главно в математическия факултет, на мен ми е много ясно как
моите математически колеги биха отговорили
на въпроса дали суперструнната теория е математика. Те биха отговорили с един глас: “Определено не е!” Математиците смятат, че по
дефиниция тяхната дисциплина се състои във
формулирането на прецизни теореми относно
абстрактни математически същности, както и в
построяването на строги доказателства на тези
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теореми. Фактът, че суперструнната теория се
отнася до спекулативни физически същности,
в действителност не е проблем, тъй като математиците са майстори на абстракциите и лесно
могат да изменят всяка прецизна теоретична
конструкция в такава, която да бъде изразена на
езика на абстрактната математика. Проблемът
е, че суперструнната теория в действителност не
е теория, а по-скоро съвкупност от очаквания,
че съществува теория. За математика съвкупността от очаквания за съществуването на една
теория, произтичащи единствено от физически
съображения, определено не е никаква математика. Точно както става във физиката, подобна
съвкупност от очаквания може по принцип да
се използва като мотивация за създаването на
прецизна съвкупност от предположения относно това какво е истинно, но не е ясно как тя реално би могла да се използва.
От друга страна много физици, които не
работят в областта на суперструнната теория,
често я характеризират като математика. В повечето случаи в тази характеристика се влага
негативен оттенък, тъй като много физици споделят отношението, което Гел-Ман е имал порано4 и според което абстрактната математика
е някаква форма на самообида. До голяма
степен суперструнната теория се смята от
водещите физици за математика, а от водещите
математици – за физика, като всяка група е
убедена, че теорията не може да има смисъл
в нейната отправна система, но вероятно би
могла да има смисъл в нечия друга отправна
система.
През средата на 1980-те години една често
срещана украса на вратите на кабинетите на теоретиците по физика на елементарните частици
беше един много колоритен плакат, разпространяван от Международния институт Махариши.
На плаката бяха изобразени основните уравнения на единадесетмерната супергравитация,
към които беше прибавен обяснителен текст
за връзката на всеки член в уравненията с версията на Махариши за индийската философия.
Епиграфът в началото на тази глава е от един
по-нов, също така колоритен документ, който
сега се разпространява онлайн от университета
по мениджмънт Махариши. Новият документ е
по-съвременен (супергравитацията е заменена
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със суперструнна теория), но иначе е напълно в
духа на предишния.
Главното действащо лице зад всичко това
не е Махариши, а физик, чието име е Джон Хейглин. Той беше дипломант в Харвард по теория
на елементарните частици към края на 1970-те
години и аз си спомням, че по това време заедно
ходехме на лекции по квантова теория на полето. Тъй като мой съквартирант се интересуваше
от Трансцендентална медитация (ТМ) и
познаваше Хейглин от местния ТМ център, аз
също се запознах с него. Неговият интерес към
квантовата теория на полето беше стимулиран
от странното желание да приложи тази теория
за обяснението на левитацията, практикувана
от адептите на ТМ. В други отношения той се
държеше като всички останали студенти.
Хейглин завърши Харвард след няколко
години като автор на няколко сериозни статии
по теория на елементарните частици, а после
започна работа в Центъра на Станфордския линеен ускорител (SLAC).Там той работеше върху
суперсиметрични разширения на стандартния
модел и върху великите обединени теории,
като сътрудничеше с много от водещите фигури в тази област и публикува голям брой статии, някои от които често се цитират и до днес.
Към 1984 Хейглин напуска SLAC и постъпва
в Международния Махариши институт във
Феърфийлд, щата Айова, където започва да
изгражда физически факултет. По това време
факултетите размножаваха статиите на своите
сътрудници по елементарни частици и ги
разпращаха до другите факултети. Спомням
си, че тогава виждах няколко препринта на
университета Махариши по елементарни
частици. По съдържание те не се отличаваха от
другите препринти на тази тематика, но бяха
отпечатани на розова вместо на бяла хартия.
От средата на 1984 до средата на 1990-те
години Хейглин продължи да публикува статии
в главната насока на научните изследвания,
като често се опитваше да развие изведени от
струнната теория следствия на различните велики обединени теории. Към 1995 Хейглин беше
публикувал 73 научни статии, повечето в много престижни списания по елементарни частици, като много от трудовете му бяха цитирани

в повече от сто последващи изследвания. Ако
човек разгледа списъка на тези статии в базата
данни на SLAC, няколко от заглавията ще му направят впечатление: “Може ли съзнанието да е
обединеното поле?(От гледна точка на теорията
на полето)” и “Фундаментално преструктуриране на физиката в светлината на ведическата
наука на Махариши”. При четене на тези статии
става ясно, че от средата на 1980-те години нататък Хейглин е отъждествявал “обединеното
поле” на суперструнната теория с “обединеното поле на съзнанието” по Махариши. Международният университет Махариши изискваше
всички негови студенти първокурсници да прослушат “двадесет урока като въведение в концептуалните основи на обединените полеви
теории”, където се цели подробно да бъде обяснена връзката между суперструнната теория и
съзнанието. В последно време Хейглин престана да пише статии по физика и стана известен
като кандидат за президент на “Партия природен закон”, която пропагандира идеята за борба с тероризма с помощта на “нова непобедима
защитна техника, основана върху откритието на
обединеното поле”5.
Практически всеки физик теоретик в света
отхвърля всичко това като пълна безсмислица и
дело на умопобъркани, но случаят на Хейглин
показва, че умопобъркани могат да имат титла PhD от Харвардския физически факултет и
голям брой често цитирани статии, публикувани
в първокласни списания по теоретична
физика. Как тази научна област се предпазва
от умопобърканите? Макар че Хейглин без
съмнение вижда своята дейност като нещо
цялостно, как може да се отдели онова, което
правомерно се смята за наука, от неговото
ирационално пожелателно мислене?
Човешките същества правят най-различни опити да обяснят света около себе си, но
само един особен вид обяснение обикновено
се смята за научно. Когато човек направи експеримент, който по-рано никога не е правен,
обяснението, което позволява да се предскаже
успешно и подробно какво ще се случи, може с
пълно право да бъде наречено “научно”. Обясненията, които се коренят било в традиционни,
било в религиозни вярвания и които не могат да
се използват за предсказването на онова, което
http://nauka.bg

159

ФИЗИКА
ще се случи, очевидно не заслужава това название. Това се отнася също така до обясненията,
основани върху пожелателно мислене или идеология, където източникът на доверие в обяснението може да се идентифицира с нещо, което е
различно от рационалното мислене.
Въпросът дали е възможно да се реши
какво не е и какво е наука е централен във философията на науката. Най-известният критерий за определяне какво е наука и какво не е се
свързва с името на философа Карл Попър. Според неговия т.нар. критерий за фалсифицируемост дадено обяснение е научно, ако с негова
помощ могат да се правят такива предсказания,
които подлежат на фалсификация, т.е. може да
се покаже, че са грешни. В някои случаи критерият за фалсифицируемост може да се окаже
доста хлъзгав, защото невинаги е ясно какво да
се смята за фалсификация. Наблюденията могат
да са теоретично натоварени, тъй като някакъв
вид теория е необходима даже за да се опише
онова, което се наблюдава при експеримента.
Но този въпрос едва ли е от значение в настоящия контекст.
Докато конкретните модели могат непосредствено да бъда фалсифицирани, въпросът
дали може да се фалсифицира една по-обща
теоретична конструкция е по-сложен. В продължение на години неведнъж бяха съобщавани предварителни експериментални резултати, които противоречат на предсказанията на
стандартния модел. При всеки от тези случаи
по принцип беше възможно да се направи такова разширение на стандартния модел, което
да го доведе до съгласие с новите резултати, но
това би станало с цената на значително повишена сложност на теорията. Но нито един от тези
експериментални резултати не устоя, тъй като
по-внимателният анализ винаги показваше, че в
действителност не е нужно разширение на стандартния модел. Когато имаме някаква теоретична конструкция, много често могат да се намери
начин да се съгласуват най-различни експериментални резултати, ако се използват произволно усложнени модели вътре в тази конструкция.
Естетиката е от значение, когато трябва да се
изясни дали дадена конструкция е фалсифицируема, тъй като се изисква да се ограничаваме с
относително прости и естествени модели вътре
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в конструкцията. Ако си позволим извънредно
сложни барокови конструкции, много често можем да стигнем до съгласие практически с всеки
един експериментален резултат.
Стандартният модел е чудесен пример за
фалсифицируема теория, тъй като той е един
от най-простите възможни модели от този вид
и може да се използва за създаването на безкрайна съвкупност от предсказания относно
резултатите на експерименти с елементарни
частици – всички те могат по принцип да бъдат проверени по напълно еднозначен начин.
От друга страна суперструнната теория в днешно време представлява без съмнение пример
за теория, която не може да бъде фалсифицирана, защото тя не прави никакви предсказания. Няма предложен нито един модел вътре
в рамките на суперструнната теория, който
да се съгласува с известни факти от физиката
на елементарните частици. Всички опити да
се направи това винаги са водели до твърде
усложнени конструкции, които имат всички
признаци на опит неподходяща теоретична
конструкция да се съгласува с експериментални
резултати. Заедно с това, поради липсата
на непертурбативна теория, конструкцията
на суперструнната теория все още е твърде
неясна, за да можем да сме напълно сигурни,
че определени видове съвсем логични модели
ще намерят мястото си в нея.
На конференция през 1998, на която
присъстваха предимно експериментатори,
суперструнният теоретик Джоузеф Полчински
заяви: “Сигурен съм, че всички експериментатори биха искали да узнаят: ‘Как да фалсифицирам
струнната теория? Как мога да я накарам да си
отиде и да не се връща?‘ Е, добре, няма как.
Поне засега.”
По критерия за фалсификация суперструнната теория не прилича на наука, но положението е още по-сложно. Коварният момент се
съдържа в думите на Полчински “поне засега”.
Повечето от теоретичната дейност на учените
е спекулативна, в смисъл, че тя се състои от задаване на въпроси като например: “Какво, ако
допусна, че Х е вярно? Ще мога ли в такъв случай да построя истинска теория въз основа на
това предположение?” Това със сигурност е не-
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щото, което учените правят през голяма част от
времето си и едва ли някой би го нарекъл ненаучно. Суперструнната теория е в голяма степен
спекулативно усилие от такъв вид. Теоретиците,
работещи в тази област, обсъждат твърде спекулативното предположение: да заменим понятието елементарна частица със струни или поекзотични обекти и да се опитаме да разберем
дали въз основа на това предположение може
да се построи научна теория, способна да прави
фалсифицируеми предсказания.
Ако обобщим схващането за “научно”, с
цел да включим и спекулации от подобен тип,
определено ще направим суперструнната теория наука. Но наистина ли бихме искали да
повярваме, че подобна спекулативна дейност
е научна? Според една популярна сред космолозите история (тази версия дължим на Стивън
Хокинг, но има и много други):

Известен учен (според някои Бертран
Ръсел) веднъж изнасял публична беседа по
астрономия. Описвал как Земята се върти по
орбита около Слънцето и как Слънцето на
свой ред се върти по орбита около центъра
на огромна съвкупност от звезди, наречена
наша галактика. В края на лекцията крехка
възрастна дама, седяща в дъното на залата,
станала и заявила: “Говорите нелепици.
Светът е плоска чиния, закрепена на гърба на
огромна костенурка.” Ученият се усмихнал
покровителствено, след което отвърнал: “А на
какво е стъпила костенурката?” Отговорът на
дамата бил: “Вие сте много умен, млади човече,
много умен. Само че по-нататък надолу са все
костенурки.”

Докато физиците се забавляват с тази история и с много нейни версии (на мястото на
Ръсел често са Уилям Джеймс или Айнщайн),
антрополозите разказват друг вариант на историята:

Има една индийска история за англичанин, който като чул, че светът е разположен вър-

ху платформа, поставена върху гърба на слон, а
слонът на свой ред стоял върху гърба на костенурка, попитал (той трябва да е бил етнограф, те
са такива) на какво се държи костенурката. На
друга костенурка. А тя? “А, Сахиб, надолу все са
костенурки”

Теорията на елементарните частици, за
разлика от етнографията например, е наука,
която има фундамент, и колкото по-дълбоко навлизаме във фундамента, толкова по-пълна се
смята теорията. Стандартният модел е теория,
която предлага фундамент за предсказването и
изясняването на широк кръг от явления. Смята
се, че съвременните изследвания са насочени
както към укрепване на отделни неустойчиви
части на фундамента, така и към намирането на
още по-пълна теория.
Какво, ако предложа на много малки мащаби на разстояния физиката да се описва не в
термините на частици, струни и т.н., а в термините на костенурки? Ако оповестя, че изследвам
перспективите на обединена теория, построена
върху предположението, че светът е изграден
от извънредно малки костенурки и че от това
допускане аз се надявам да изведа стандартния модел и да изчисля неговите неопределени
параметри, повечето хора вероятно биха казали, че това не е наука. От друга страна, ако след
няколко месеца работа аз наистина успея да
изведа параметрите на стандартния модел въз
основа на идеята за костенурките, хората ще
трябва да променят мнението си и ще приемат, че действително всичко това е наука. Така че
въпросът дали дадена спекулативна дейност е
наука, както изглежда, няма абсолютен отговор,
а зависи от цялостната оценъчна система на научната общност и от нейната еволюция заедно
с новите теоретични и експериментални открития. Спекулативното изследване на някакъв
проблем с помощта на подход, който повечето
учени, работили дълго и упорито върху него,
оценяват като неподходящ и неперспективен,
вероятно не би трябвало да се нарича научно
изследване, особено ако то трае много години и
не дава никакви признаци да води до нещо разумно. От друга страна, ако голяма част от научната общност повярва, че дадена спекулативна
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идея не е безсмислена, тогава нейното разработване ще се смята за наука.
Спекулацията, известна като суперструнна
теория, продължава да се възприема като наука
по този критерий, доколкото голяма част от теоретиците я разглежда като смислено предположение, което заслужава да бъде изследвано.
Решението да бъде така наречено до голяма
степен е социално и се основава върху споделяното мнение от много, но не всички, физици.
В случая на суперструнната теория не са малко
физиците, които смятат, че включваните спекулативни предположения вероятно са грешни
и че най-вероятно няма надежда те да се превърнат в теория, въз основа на която да се правят предсказания. Суперструнните теоретици
добре разбират, че по този въпрос има спор в
научната общност и че ако теорията и занапред
не е в състояние да предскаже нещо, в някакъв
момент общността ще престане да нарича наука
техните занимания.
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Угризенията на съвестта, които много
учени изпитват във връзка със суперструнната
теория, често биват изразявани като безпокойство, че теорията вероятно е пред угрозата да
се превърне от наука в религия. Глашоу е един
от физиците, които изразиха този възглед на
всеослушание:

Възможно е да съм преувеличил казаното
от някои струнни теоретици в защита на своята
нова версия на средновековната теология, където ангелите са заменени с многообразия на
Калаби – Йо. Заплахата обаче е ясна. За пръв
път става възможно да се види как може да се
сложи край на нашето възвишено изследване и
как на мястото на науката отново може да дойде религиозната вяра.

Чувал съм и за друга форма на това без-
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покойство, изразено от неколцина физици, а
именно, че суперструнната теория се превръща
в култ, чийто гуру е Уитън. За пример да си спомним цитираните по-горе коментари на Магуейхо. Някои струнни теоретици наистина изразяват своята вяра в струнната теория с помощта на
религиозни термини. Например един струнен
теоретик във физическия факултет на Харвард
завършваше всяко свое електронно послание с
думите: “Суперструнната/М-теорията е езикът,
на който Бог е написал света”. Струнният теоретик Мичио Каку по време на едно радиоинтервю описа основната същност на струнната
теория с думите: “Умът на Бог е музика, която
резонира в 11-мерното хиперпространство”. Някои физици се шегуват, че, поне в Съединените щати, струнната теория ще може да оцелее,
ако се кандидатире пред федералното правителство за финансиране като “инициатива на
религиозна основа”. През последните години
фондацията Темпълтън, пропагандираща сближаването между науката и религията, оказва
подкрепа на конференции, в които са участвали
много изтъкнати струнни теоретици. Понякога
загрижеността на Глашоу, че е възможно теологията да дойде на мястото на науката, изглежда
много сериозна.
Лично аз не смятам, че категории като
култ или религия са особено подходящи за тези
обстоятелства, тъй като те се отнасят за човешки
дейности, много от характеристиките на които
са твърде различни от спецификата на процесите, протичащи във физическата общност. От
друга страна с изминаването на годините, колкото по-ясно става, че суперструнната теория се
е провалила като плодотворна идея за унификация, толкова отказът да се признае това добива
все по-смущаващи последствия. Убедихме се,
че няма начин ясно да се раздели въпросът що е
наука и ненаука от чисто човешките въпроси за
нещата, в които хората избират да вярват и защо
решават така. Така че науката не е имунизирана
против някои от опасностите на култовото поведение, чиято плячка стават хората. Необходими
са силни вътрешни норми на рационалност и те
трябва непрекъснато да се укрепват, за да сме
сигурни, че дадена наука продължава да заслужава това име.

Глава 15. Аферата Богданови
Докато пишех тази книга, една сутрин
през октомври 2002 влязох в кабинета си и
както винаги започнах с преглед на електронната си поща. Няколко приятели физици ми
съобщаваха за някакъв слух, който те знаеха,
че ще ме заинтригува. Мълвата се състоеше в
това, че двама братя французи, Игор и Гришка
Богданови, бяха скалъпили нещо, което някои
хора наричаха “преобърната измама на
Сокал”. През 1996 физикът Алън Сокал беше
написал внимателно съчинена, но съвършено
безсмислена статия, озаглавена “Да прекосиш
границите: към трансформативна херменевтика
на квантовата гравитация”. В статията нямаше
никакъв рационален аргумент, но затова пък
се навързваха произволни твърдения, спиращи
дъха логически скокове и огромна колекция
от най-глупавите части в писанията както на
теоретици на постмодернизма, така и на някои
представители на природните науки. Краят
й нямаше никакъв смисъл, но като цяло тя
беше потресаващо смешна (за хората, които
са запознати със шегата). Сокал дава статията
за печат в известното и доста престижно
академично списание Social Text, чиито редактори я приемат за публикуване в рубриката “Научни изследвания”.
Според мълвата, за която ми съобщаваха
в електронната поща, братята Богданови направили нещо подобно, като съчинили съвършено
безсмислени статии на тема квантова гравитация, успели да ги пробутат за печат в няколко
списания и даже стигнали дотам, че успели да
накарат един френски университет въз основа
на тези статии да им присъди PhD.
След първата поява на пародията на Сокал аз обмислях доста сериозно идеята да се
опитам да напиша пародия на статия по теория
на суперструните и да видя дали бих могъл да я
публикувам във физическо списание. Ако започнех с някоя от по-засуканите и непоследователни статии по суперструнна теория, преработех аргументацията й, за да прибавя нов пласт
от непоследователност и неправдоподобност,
както и няколко остроумни шеги, резултатът би
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бил нещо, което няма изобщо никакъв смисъл,
но вероятно би минало през много редактори
и рецензенти. След като обмислях идеята известно време, накрая реших да се откажа от
нея, защото не ми беше ясно, ако успеех в това
начинание, какво бих могъл да претендирам.
Опонентите на Сокал бяха посочили, че той е
построил неособено добра аргументация, но
в духа на онази, която те самите подкрепят, и
няма значение дали самият той вярва в нея или
не. По подобен начин всяка пародия на суперструнна теория, предложена от мен, би могла
да се характеризира като немного добър образец на изследване по суперструни, което аз съм
успял да пробутам през претоварените и невнимателни рецензенти. Фактът, че аз не вярвям в
това, което съм написал, не би доказвал нищо.
Същата сутрин потърсих материалите на
братята Богданови в мрежата и бързо ги прегледах. Не ми приличаха на пародия. В частност, за
разлика от статията на Сокал в тях няваше нищо
смешно. По-късно през деня дочух пресни слухове, че репортер на New York Times се е свързал
с единия от братята, който възмутено отрекъл,
че може да става дума за пародия. Изглеждаше
така, като че ли това е още един пример за
некомпетентна работа по квантова гравитация
– нещо, което не беше съвсем необичайно.
На следващия ден получих още повече
електронни съобщения относно “пародията”
на Богданови. Например някой, който беше на
посещение в Харвард при групата по теория на
струните, беше изпратил на свой приятел следното съобщение:

Никой от групата по струни в Харвард не
може да каже дали тези статии са истински или
мошенически. На сутринта, след като беше казано, че те са измама, всеки със смях твърдеше,
че това е напълно очевидно. По-късно, когато
беше казано, че авторите са истински професори и че не става дума за измама, всички започнаха да говорят, че най-вероятно става дума за
нещо истинско.

Това съобщение в крайна сметка стигнало
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до единия от братята Богданови, който го разпространи нашироко, като заедно с това категорично отричаше да има каквато и да е измама.
Тъй като разполагах с малко свободно време,
реших да се запозная по-добре с двата материала на братята. Този на Гришка беше почти непробиваем, предимно в сферата на квантовата
алгебра – нещо, което аз не познавах добре.
Другият, на Игор, беше главно за топологична
квантова теория на полето – област, която познавам много по-добре. Тезата на Игор беше доста
кратка, като голяма част от нея беше приложение, състоящо се от четири негови публикувани
статии. Запознавайки се внимателно с тези статии, веднага забелязах, че две от тях бяха почти
тъждествени, включително съвпадащите дума
по дума резюмета, а и двете статии приличаха
на извадки от една от другите статии. При понататъшното проучване се оказа, че съществува
и пета статия, която братята са публикували в
друго списание и която отново беше повече или
по-малко тъждествена на другите две.
Това силно привлече вниманието ми, защото макар мнозина да пишеха логически непоследователни статии, никога не бях чувал
някой да се е занимавал с такъв вид екстремно
автоплагиатство посредством публикуването на
почти тъждествени статии в три различни списания. Разучавайки по-внимателно най-дългата от
техните статии – онази, от която бяха извлечени другите три статии, -разбрах, че това е доста
внушителна нелепица, значително превишаваща всичко друго, което някога бях виждал във
физическо списание. Въведението беше невероятен сбор от позовавания на различни идеи,
много от които свързани с топологичната квантова теория на полето, но повечето от тях или
безсмислени, или просто грешни. Същинската
част на статията не беше по-добра – тя съдържаше множество напълно смехотворни изказвания. Всичко това беше смешно, но нещата все
повече изглеждаха така, като че ли не са правени нарочно.
Като цяло онова, което братята Богданови бяха успели да направят (освен че са прокарали дисертационните си работи), беше, че са
публикували в рецензируеми списания пет статии, три от които са почти тъждествени. Две от
списанията са с високи реномета (Classical and
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Quantum Gravity и Annals of Physics), третото
има славна история, но през последните години
стандартите му се понижиха (Nuovo Cimento), а
последните две не са особено известни (Czechoslovak Journal of Physics и Chinese Journal of Physics). Очевидно е, че петте групи редактори и
рецензенти са прегледали тези статии и са ги
допуснали за печат, без да забележат, че това са
вопиющи нелепици. По-късно стават известни
няколко от мненията на рецензентите и се разбира, че две от тях са твърде повърхностни, но
едно е значително по-изчерпателно и съдържа
седем препоръки за промени в статията, преди тя да бъде приета за печат. В крайна сметка
едно от списанията (Classical and Quantum Gravity) помества редакционна бележка, в която
се заявява, че по мнението на редакционната
колегия тя е допуснала грешка с публикуването
на тази статия и че ще бъдат взети мерки (не се
посочва какви) занапред това да не се случва.
Редакторът на едно от другите списания (Annals of Physics), Франк Уилчек6, също признава,
че отпечатването е било грешка, направена наистина, преди той да стане главен редактор, но
с намерение да повишат стандартите на списанието.
Някои журналисти се заинтересуваха от
тази история и на няколко места бяха публикувани материали относно Богданови, включително
в Chronicle of Нigher Education, Nature и The New
York Times. Така станаха известни много факти
относно братята и как са получили своите PhD.
Те са на възраст около петдесет години, имали
са телевизионни изяви във Франция през 1980те години, включително по научна фантастика, а
сега имат ново телевизионно шоу, в което изнасят кратки беседи и отговарят на въпроси, свързани с науката. Моше Флато, математик физик от
Дижонския Universite de Bourgogne, се съгласил
да ги приеме като свои студенти към началото
на 1990-те години, но неочаквано починал през
1998. След неговата смърт братята представили
своите дисертации и единият от тях (Гришка) получава PhD по математика през 1999. Вторият
брат, Игор, не успява, но му било казано, че би
могъл да опита отново, ако успее да публикува
три статии в списания с рецензиране – нещо,
което той веднага направил с резултата, който
вече описахме. Накрая всичко се урежда и той
получава PhD по физика през 2002.

Трудно е да се направи нещо като резюме
на Богдановите статии, тъй като в тях откриваме
твърде малко смисъл, но в общи линии те
твърдят, че установяват нещо относно началото
на пространството и времето, като използват
топологична квантова теория на полето, и всичко
това е свързано по някакъв начин с квантовата
теория на полето при високи температури.
Дискусионният раздел в края на техните три
идентични статии изцяло се занимава с връзките
на тяхната работа със суперструнната теория и
с проблема за нарушената суперсиметрия. За
да добием известна представа относно това,
което рецензентите са мислели за статиите, тук
привеждаме единствения съществен параграф
в една от рецензиите:

Бидейки мотивиран от резултати на струнната теория, авторът на тази статия обсъжда
пространство-времето под Планковите мащаби като термодинамична система, която е подчинена на КМС условието. Тъй като физиката в
Планков мащаб е твърде малко проучена, представеният в статията възглед може да бъде интересен като възможен подход към физиката в
Планкови мащаби.

Значението на аферата Богданови беше
разгорещено обсъждано сред физиците през
последвалите няколко месеца, като повечето
суперструнни теоретици споделяха мнението,
че това е просто случай на неколцина мързеливи рецензенти и че това все едно не са статии относно суперструнната теория. Макар че
твърде малко хора от общността на теорията
на елементарните частици се опитаха да защитят работата на Богданови или да твърдят, че тя
има дълбок смисъл, все пак бяха разпространени някои твърде странни електронни съобщения. Един суперструнен теоретик разпрати
до свои колеги нападки срещу математичен
физик, който беше посочил доказателства, че
Богданови не разбират какво е това топологична
квантова теория на полето, като от текста на
суперструнния теоретик ставаше ясно, че самият
той споделя грешните представи на братята.
През

февруари

2003

Богданови

ми
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написаха любезно писмо, в което защитаваха
своята работа и ме питаха какво според мен е
грешно в нея. Аз допуснах грешка, смятайки, че
те вероятно ще вземат пред вид някои полезни
съвети и им пратих добронамерен отговор. В
него се опитах главно да изтъкна, че написаното
от тях е твърде мъгляво и несвързано, за да има
много смисъл, и че те трябва да изяснят и повече
да прецизират идеите си, преди някой да е в
състояние да прецени дали те имат някаква
стойност.
Към края на 2003 получих електронно писмо от някой си професор Лю Янг, представящ се
като сътрудник на Международния институт по
теоретична физика в Хонг Конг и защитаващ с
подробности работата на Богданови в областта
на Римановата космология. Проучих нещата и
се оказа, че такъв институт не съществува, нито
пък има такъв професор Янг. Данните за писмото показваха, че то е дошло от компютър с набираща се връзка в Париж, но така конфигуриран,
че да изглежда с интернет адрес в Хонг Конг. Не
обърнах особено внимание, но това ме убеди,
че братята Богданови не са така невинни и простодушни, както първоначално смятах. В началото на юни 2004 Богданови публикуваха книга
във Франция под заглавието Avant le Big-bang
(Преди Големия взрив), която вървеше доста
добре на пазара. В книгата си те използват част
от електронното писмо, което им бях пратил
предишната година, като твърдяха, че аз съм
техен поддръжник. Бяха превели грешно един
ред от писмото ми (в което бях прекалено
учтив): “Твърде възможно е да имате някои
ценни нови резултати по квантови групи” като
“Il est tout a fait certain que vous avez obtenu des
resultats nouveaux et utiles dans les groupes quantiques” (Съвсем сигурно е, че вие сте получили
нови и ценни резултати по квантови групи”).
Горе-долу по същото време се появи съобщение в защита на Богданови, подписано от
“Роланд Шварц”, чийто компютър използваше
точно същия парижки интернет адрес като професор Янг. Месец по-късно братята започнаха
да разпращат електронни писма от интернет
страница, претендираща да е на Международен институт по математическа физика в Рига.
На този адрес беше поместен сайт на Математически център по Риманова космология, посве166
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тен на работита на Богданови. В съобщенията си
братята услужливо обясняват, че Рижският университет е създал специален сайт за тях и затова
той носи литвийско име. Проблемът обаче е, че
Рига е в Латвия, а не в Литва. Мен това ме засяга
лично, тъй като моят баща е роден в Рига (латвийското произношение на името ми е Войтс).
Баща ми и неговите родители са станали изселници по време на съветската окупация през Втората световна война. Бях посещавал Рига няколко пъти (включително и Рижския университет);
първият път беше малко след обявяването на
независимостта, пътувахме заедно с баща ми,
който тогава беше още жив. Рига е красив град
и центърът й малко е променен спрямо предвоенните години. В последно време старата част
на града и неговият център бяха с вкус обновени и Рига отново е голям и оживен град с чудесни ресторанти, хотели и магазини. Напълно
съм сигурен, че в града няма Международен
институт по математическа физика.
Да оставим настрана въпроса дали братята Богданови са мошеници или наистина вярват
в публикациите си. Но този епизод ясно показва,
че в областта на квантовата гравитация човек
може лесно да публикува пълни безсмислици и
то в много списания, някои от които са твърде
реномирани. Докато Сокал е вложил доста усилия, за да преметне редакторите на Social Text,
нелепите статии на Богданови биха могли да са
произведени по неграмотно простодушие и после да са предложени не в едно, а в пет списания. Това ни изправя пред въпроса за практиката на рецензирането в тази област на физиката,
доколкото целият този процес очевидно е твърде прогнил.
Една необикновена особеност на статиите
на Богданови е, че те никога не са били пращани
за отпечатване като препринти, каквато е практиката почти на всички теоретици и на повечето
математици. В днешно време все по-малко на
брой физици надникват в печатните списания,
доколкото практически всички интересни статии са достъпни в базата данни на Мрежата.
Това, че списанията продължават да съществуват и оцеляват, е доста загадъчно, особено след
като много от тях са твърде скъпи. Един типично голям университет изразходва годишно над
$100 000 за покупка на физически списания,
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чието съдържание почти винаги е по-лесно достъпно онлайн и то безплатно. Нещото, което
списанията действително осигуряват, а базата
данни в препринти не може, е процедурата на
рецензирането. Основното нещо, което списанията продават, е гаранцията, че публикуваните в тях материали внимателно са прочетени от
експерти. Историята на Богданови подсказва,
че поне за статии по квантова гравитация и за
някои от списанията тази гаранция вече почти
нищо не струва.
Друга причина за оцеляването на списанията е, че те изпълняват една важна роля в
академичната общност, където твърде често основният критерий при оценката на работата на
учените е броят на техните публикации в рецензирани списания – нещо, което се е задействало
при решението да се одобри дисертацията на
Игор Богданов. Така че пробивът в системата на
рецензирането е една сериозна заплаха за цялата академична изследователска дейност.
Защо в този случай рецензентите са приели за публикуване такава очевидна безсмислица? Една причина без съмнение е в това, че
много физици не искат да си признаят, че не
разбират някои неща. Изправени пред смес от
позовавания на физика и математика, в която
те не са специалисти, вместо да я върнат на редакцията или да огледат внимателно какво искат да кажат авторите, рецензентите решават

да допуснат, че в материала се съдържа нещо
интересно и допускат статиите за печат с минимално количество коментари. Приведеният погоре откъс от рецензия ясно илюстрира каква
е била линията на мислене: “А, това има нещо
общо със струнната теория, квантовата гравитация и началото на вселената; авторът използва
нещо, наречено ‘КМС условие‘, което вероятно
е важно. Нищо от публикациите в цялата тази
област не е напълно смислено, така че може би
и този материал не е по-лош от много други и
даже вероятно в него някъде се съдържа някаква прилична идея. Защо просто да не го препоръчам за печат?”
Аферата Богданови убедително показва,
че нещо се е сериозно пропукало в онази част
от научната общност, която развива спекулативните изследвания в областта на квантовата
гравитация. Един значителен брой рецензенти
и редактори не са били способни да разпознаят
предложената им пълна безсмислица или, ако
са можели да направят това, са сметнали, че не
си струва да си навлекат беля на главата. Засега общността на физиците теоретици като че ли
реагира на този епизод, опитвайки се да отрече
или да минимизира неговото значение, с което
показва, че обсъдените проблеми няма да бъдат разрешени в обозримо бъдеще.
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СДРУЖЕНИЕ ЧИГОТ –
ИСТОРИЧЕСКИ ВЪЗСТАНОВКИ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ЧИГОТ” МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ НА САЙТА НИ НА
АДРЕС: WWW.CHIGOT.COM
CHIGOT@MAIL.BG
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: ЯСЕН НЕНКОВ – УПРАВИТЕЛ

П

рез 2004г. във Варна група ентусиасти слагат началото на нещо, което
впоследствие ще надхвърли и найсмелите им очаквания. „Чигот” е организация, чиято основна цел са средновековни
исторически възстановки. Името на сдружението идва от старобългарската дума за
мечоносец – чигот, елитен воин. За няколко
години групата се разраства, като към момента членовете му са около тридесет и са
от цяла България – София, Варна, Пловдив,
Ямбол и др. Списъкът с участия не спира да
расте.
У нас чиготите, както често наричат членовете на сдружението, са известни с провеждането на редица ежегодни мероприятия,
както и като съорганизатори и участници
в събития, организирани от други родни
клубове за средновековни възстановки.
Дейностите на „Чигот” са много разнообразни – средновековни лагери, панаири,
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възстановки на битки, участия във филмови
продукции и др. Не е за пренебрегване и
инициативата, която тече вече трета година,
за изнасяне на лекции пред ученици във
Варна и София.

ХУМАНИТАРИСТИКА

За някои чиготи военните реконструкции
са на първо място, докато други наблягат
на битовата страна. Обединяващ фактор е
желанието да се научи възможно най-много
за начина на живот на хората, да се избегне
от мистифицирането на Средните векове
и да се разчупят неверните стереотипи и
клишета, които са се вкоренили дълбоко в
съвременното общество. Всеки член на „Чигот” разполага с реконструкция на всекидневно облекло или въоръжение от периода
на Второ Българско царство. В допълнение
на това, всеки член на сдружението може да
реконструира и персонаж от друг регион.
Принципите, на които се основава изработката на екипировката и цялостната реконструкция на персонажа, са ясно дефинирани от редица чуждестранни организации,
занимаващи се с исторически възстановки и
сходни дейности, и постепенно възприети
като практика в „Чигот”. На първо място,
за всеки елемент от облеклото или въоръжението е необходимо да има налице достатъчно информация, която да потвърди

съществуването му, да го отнесе към желания исторически период. Материалите и
изработката трябва да са такива, че да не се
компрометира визията и употребата на дрехата, оръжието, доспеха или най-общо целевия предмет. Всички елементи по облеклото
и въоръжението на персонажа трябва да
се съчетават правилно, с внимание, за да
се избегнат нелогични комбинации, които не си съответстват по период, регион и
социален статус на възстановявания персонаж. Тъй като събитията, които организира
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„Чигот” са различно по своето естество, в
различните случай се набляга на определени елементи от екипировката – когато става
дума за възстановка на битка, безопасността е на първо място и тогава изискванията
включват надеждна защита за глава, ръце
и торс с адекватната за периода визия, като
се толерира и носенето на скрити защити
– поставени под дрехите протектори, кори,
наколенки и други. В случай, че събитието
е с битов характер, например пресъздаване на средновековен лагер, от най-голямо
значение е автентичния вид на екипировката – всичко, от бельото до връхната дреха,
трябва да е в хармония с периода и региона.
„Чигот” разполага със собствена работилница, в която се изработва по-голямата част от
екипировката на сдружението. Освен собствени доспехи и оръжия, в работилницата
постоянно постъпват и поръчки от други
клубове или частни лица, имащи желание
да притежават качествена реплика на меч,
сабя, щит или дори пълна немска готическа
броня.
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Едно от най-значимите събития в календара
на „Чигот” е средновековният фестивал на
крепостта Червен, Русенско, който сдружението организира вече трета поредна
година. Събитието цели да представи бит,
занаяти и войнска култура от балканския
регион в границите XII-XVв. Участниците в
лагера спят в продължение на 4 дни в средновековни палатки, хранят се с манджи,
приготвена по средновековни рецепти,
пият средновековни напитки. Разбира се,
носят средновековни дрехи и всеки човек
в лагера има определени задължения. На
Червенската крепост участие взимат не само
чиготи, но и приятели от други български
клубове. Лагерът е отворен за посетители
през по-голямата част от деня и всеки, дръзнал да се качи по безбройните стъпала до
платото, може да се пренесе назад във времето, разглеждайки нашият музей на открито, дегустирайки напитки и др.
Друго емблематично събитие е възстановка,
която „Чигот” организира вече шест поредни години, на битката при Варна от 1444г.
между османските турци и християнската
армия, водена от крал Владислав III Ягело.
Всеки път програмата се обогатява с нови
елементи, като тази година освен самата
възстановка, зрителите станаха свидетели
на демонстрационни тестове на напълно
функционални средновековни оръжия върху различни мишени.
Вследствие на ясно установените правила за
автентичност, налагащи се върху екипировката на участниците, възстановката „Последната битка на краля 2011г.” се превърна
в най-коректно изглеждащото събитие отнасящо се към периода XVв., организирано у
нас.
Освен лагери и възстановки, членове на
„Чигот” са взимали участие в различни по
естество филмови продукции, свързани с
периода на реконструкция на сдружението,
както и в редица представления, градски
чествания, тийм-билдинг програми, рекламни кампании и други.
Иновативна инициатива са лекциите, които
„Чигот” изнася пред варненски и софийски

ученици, където по много достъпен и нагледен начин се разясняват на децата подробности от облеклото и въоръжението на
средновековните българи, както и начините, по които сме стигнали до изводите, защо
дрехите и оръжията изглеждат точно по
този начин. Всяко дете има възможността да
се докосне до доспехите, да ги облече, да се
убеди в тяхната функционалност и реалистичност. Това е изключително важно за нас
– не само, защото е ценен опит, а и защото
подрастващите, със своето необременено от
клишета съзнание, са най-възприемчивата и
приятна публика.
В дейността си, сдружение „Чигот” е подпомагано от много приятели – други организации за исторически възстановки, частни
лица, сътрудници. Измежду „побратимените” клубове са Средновековно Общество
„Модус Вивенди”, „САСР-Сила”, „18ти
Етърски Пехотен Полкъ” и др. Сдружението благодари на всички бивши и настоящи
членове, поддръжници, както и на всички
зрители и хора, които проявяват интерес
към средновековната ни история и средновековните исторически възстановки.

http://nauka.bg

171

За реклама и контакти:
Петър Теодосиев - 0885811386
Росен Теодосиев - 0885435938

ADMIN@NAUKA.BG
NGO@NAUKA.BG

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

Р

едакторски колектив

Главен редактор:
Росен Теодосиев
Петър Теодосиев
Редакционна колегия в състав:
Неделин Бояджиев
д-р Чавдар Черников
Радослав Тодоров
Красимир Иванчев
Велислава Шурулинкова
Борислав Богданов

А

вторски колектив:

Неделин Бояджиев
д-р Чавдар Черников
Радослав Тодоров
Красимир Иванчев
Велислава Шурулинкова
Владимир Попов
Манол Глишев
Марко Иванов
К. Гербов
Константин Йорданов
М. Бушев
Антоан Тонев
Гл. ас. д-р Елица Стоянова Петрова
Александър Стоянов
Камен Колев

Лого: Йордан Жам Нгуен
Предпечат: Петър Теодосиев
Фотографии: Благой Анев

172

http://nauka.bg

Харесайте страницата на „Българска наука“ във Facebook! Използвайте бутона Like!

Ако списанието Ви харесва

DONATE
помогни на БГ Наука

Сметка в левове:
Банка: Обединена Българска Банка
IBAN: BG86UBBS80021047720930
BIC: UBBSBGSF
Сдружение “Форум Наука” - за Българска
Наука

http://nauka.bg

173

