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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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(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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Културно-историческите
паметници на България
Свети Климент Охридски
София

Една от най-авторитетните и обичани
образователни институции в България е
Софийски университет „Свети Климент
Охридски”.
В
пространството
между
Ректората на Университета и Народното
събрание има малка, китна градинка, в
която се намира паметникът на един от
най – големите български просветители
и духовници Свети Климент Охридски.
Паметникът е изработен от прочутия

скулптор Любомир Далчев и е поставен
в София през 1979 година, само няколко
месеца преди творецът да напусне Народна
Република България и да заживее в странство.
Скулптурата на Свети Климент Охридски е с
интересна изработка, като при изработването
й са комбинирани камък и метал. По този
начин се акцентира върху главата и долната
част на ръцете на духовника. Светецът държи
по една факла във всяка ръка като символ
на просветата, която носи на българския

1 Любомир

Далчев е брат на поета Атанас Далчев и на архитекта Борис Далчев.
http://nauka.bg
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народ. Страдалческото лице на великия
българин от една страна е олицетворение
на християнското смирение и благочестие,
а от друга - на една вековна мъдрост и
непоколебима решимост. Тялото на светеца,
което е изработено от камък и наподобява
дърво, символизира животворната сила на
учението и внушава чувството, че делото
на Свети Климент Охридски изгражда един
нов стълб на българщината, стълб който
ще пребъде във вековете, докато се помни и
почита делото на светеца и неговите учители
и съратници – Светите Седмочисленици.
За родното място и рождената година
на Свети Климент са изказвани редица
предположения, но към днешна дата може
да се смята за установено единствено, че
светецът е роден някъде в българските
земи и е бил младеж, когато Светите братя
6
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Кирил и Методий тръгват на мисия към
Великоморавия. В тази мисия участва и
будният и очевидно добре образован младеж
Климент. Заедно със своите учители той
отива в Рим, където лично папа Адриан II го
ръкополага в свещенически сан. След смъртта
на Свети Методий през 885 година немското
духовенство успява да наложи властта си във
Великоморавия и започва гонения срещу
всички ученици на Светите братя, понеже
се опитвали да проповядват християнството
не на латински, а на разбираем за местното
население език. В резултат на гоненията
Свети Климент и няколко негови другари
поемат към родната му България. Те са
знаели, че ще бъдат посрещнати радушно
от владетеля Борис I, който всячески се
опитвал да постави българската култура
на едно още по- високо ниво и да спре
опитите на Византия да ни влияе чрез
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Константинополската патриаршия. През
886 година Свети Климент е изпратен от
Борис I в югозападния край на държавата,
за да създаде книжовна школа и да образова
колкото се може повече българи. Основната
област, в която работи по това време светецът
е Кутмичевица с главни градове Охрид и
Девол. Там Климент развива сериозна по
мащабите си културно-просветна дейност,
която полага основите за развитието на
Охридската книжовна школа, която в
перспектива ще се превърне във второто найзначимо средище на българската култура
след Преслав.
По време на изключително важния за
нашата история Преславски народен събор
от 893 година Климент е избран за „пръв
епископ на българския език” и получава
епархия в югозападните български предели.
Неуморната дейност на големия книжовник
продължава. Той обучава хиляди ученици
на българската азбука и на български
език, създава богослужебни произведения,
проповеди и т.н., превежда богослужебна
литература от гръцки език и участва при
изграждането на редица църкви и манастири.
Многостранната и изключително плодовита
дейност на Свети Климент Охридски
продължава цели 30 години. Благодарение
на неуморната си работа той успява да
обучи над 3500 българи, които стават
основата на духовенството в западните
предели на държавата и по този начин се
слага край на опасността от византийско
влияние чрез църквата и клира. Наред с
всички тези огромни заслуги за българския
народ, Свети Климент Охридски има още
една, която мнозина смятат за най-важна, а
именно опростяването на глаголицата чрез

създаването на кирилицата, която за няколко
десетилетия се налага почти повсеместно по
българските земи и заменя по-старата и посложна графична система.
След десетилетия на усилен труд и след
като укрепил темелите на българската
култура Свети Климент Охридски напуснал
този свят на 27 юли 916 година. Бил
погребан в основания от него манастир
„Свети Пантелеймон”. Днес Българската
православна църква отбелязва паметта
му на 25 ноември, когато е именният ден
на светеца, а на 27 юли почитаме Светите
Седмочисленици: Св. Св. Кирил и Методий,
Св. Климент Охридски, Св. Наум Преславски,
Св. Сава, Св. Горазд и Св. Ангеларий. За да
разберем колко значимо е делото на Свети
Климент за нашия народ и какво уважение
и благоговение са изпитвали към него
средновековните ни предци ще си позволя
да приведа един кратък откъс от житието на
светеца: „Понеже вестите правеха Климента
велик и наистина с висок възход в сърцето,

2 По

време на този събор са взети редица важни
решения: Симеон заменя на престола брат си
Владимир; столицата се мести от Плиска в
Преслав; българският език става основен богослужебен и официален държавен език; византийското духовенство е изгонено и е заменено от
българско и т.н.
http://nauka.bg
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те съвършено плениха и цар Симеон и го
направиха любител на неговата добродетел.
Затова царят повика светеца, встъпи в
беседа с него и като почувства освещение
даже от неговия външен образ - блаженият
беше внушителен дори и за враговете със
своя външен вид - той започна много да
възхвалява българската страна и да смята
блажено своето царство, загдето е получило
от Бога такова велико благо – Климента”.
Има и още два цитата, които ми се ще
колкото се може повече българи да познават,
за да можем в забързаното ни и сякаш
твърде бедно откъм духовност ежедневие
да си спомним за великото дело на светеца.
Единият цитат е от византийския духовник
и охридски архиепископ Теофилакт. Той
нарича Св. Климент „новият апостол Павел
на новите коринтяни – българите”. Другият
цитат е от песнописец от ХIV век, който го
нарича „тринадесети апостол на България“.
Очевидна е почитта на средновековните
българи, а и на всички други православни
народи, към големия духовник и просветител
Свети Климент Охридски. Надявам се, че
и днес всеки от нас, минавайки покрай
разположения в сърцето на София паметник
на светеца ще поспре за миг и ще си
припомни делото му. Днес пред нас стои
задачата да пазим завета на светците си и да
продължаваме да съхраняваме българското у
себе си въпреки всички проблеми, с които се
сблъскваме. Нека Свети Климент Охридски
бъде светъл пример за всички българи, които
не се примиряват с тежкото положение в
Родината ни в момента и се опитват да го
променят към по-добро.

да се учи при големия патриот даскал Дечо3.
През 1825 година Стоян изкарал чираклък
и калфалък в един кожухарски дюкян в
Търново и с финансовата помощ на баща си
отворил собствен дюкян в старопрестолния
град. Скоро младият Стоян осъзнал, че
занаятчийското поприще не е за него и се
отдал на вярата. Върнал се в родния си град
и скоро бил препоръчан на монасите от
Хилендарския метох в Елена. През есента
на 1831 година се отправил към Света гора,
а на следващата приел монашеството и
името Иларион. Скоро продължил своето
образование, тъй като просветата му била
присърце. Учил в гръцкото училище в
Карея, а после и в Академията на Теофил
Каири на остров Андрос. В това училище
София
Иларион се сблъскал с омразата на гърците
към българите и разбрал, че от фанариотите
Стоян Стоянов Михайловски е роден не може да се очаква нищо хубаво. Там той
през месец септември 1812 година в град
Елена. Едва четири годишен е заведен 3 След време той приема свещенически сан и
на поклонение в Светите земи от своите името Андрей Робовски с което остава по- изродители. На 8-годишна възраст е изпратен вестен.

Иларион Макариополски
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се опитва заедно с част от учениците, които
били българи, да укрепи народностното
самосъзнание на своите сънародници и
участва в тайна организация, чиято цел
била да „свестява” българския народ чрез
просвета.

1841 и 1844 година продължава обучението
си в Куручешменското училище и работи
като писар в Патриаршията, но след като
му отказват да продължи образованието
си в Русия напуска тази длъжност. От
този период датира и приятелството
му с Неофит Бозвели, друг изтъкнат

Скоро българите напускат училището на
Каири и Иларион се озовава в прочутото
училище в Куручешме, където се задълбочава
приятелството му с бъдещия патриарх на
българското
националноосвободително
движение Георги Стойков Раковски. Създават
тайна организация наречена „Македонско
дружество”, чиято цел била да се освободят
българите
чрез
въстание.
Иларион
обиколил голяма част от българските
земи, за да разузнае разположението на
османските военни сили. В периода между

български религиозен водач от епохата на
Възраждането. Срещата на двамата големи
духовници има изключително значение за
българската история, понеже те станали
водачи на цариградската българска колония
в опитите й за извоюване на българска
църковна независимост. През 1844 година
Неофит и Иларион съставили две прошения
до Високата порта, в които залегнали
исканията за самостоятелна българска
църква, искания легнали в основата на
църковно-националната борба на българите
http://nauka.bg
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през Възраждането. През 1845 година
Иларион превежда Хатишерифа4 като в
предговора към превода отново поставя
българските искания за образование на
български език. Заради твърде активната
си роля и твърдата позиция в защита на
българската кауза Иларион Макариополски
и Неофит Бозвели са заточени. Иларион
прекарва в заточение 5 години между 1845 и
1850-та, а междувременно през 1848 година
Неофит Бозвели умира.
Завръщайки се в Цариград Иларион
заварва новооткритата българска черква
„Свети Стефан”, която много бързо се
превръща в център на българското църковно
движение. Авторитетът му сред българите
продължава да расте, понеже от 1 май 1852 до
1 ноември 1854 година е главен представител
на всички атонски манастири в Цариград,
а през есента на 1854 година получава
духовния чин архимандрит. От този момент
неусетно Иларион се превърнал в истинския
ръководител на борбата за извоюване на
българска църковна независимост. След
края на Кримската война и обнародването
на Хатихумаюна5 Иларион е ръкоположен за
епископ на българската църква в Цариград.
Получава титлата Макариополски без да
съществува в действителност такава епархия,
което дава основание на българите да смятат,
че Иларион е владика на целия български
народ. Едновременно с това духовникът
става председател на българската община в
османската столица.
Много скоро се заражда идеята да се скъса
окончателно с фанариотската Цариградска
патриаршия и българските църковни дейци
решават да действат по време на най – светлия
за всички православни християни празник
– Възкресение Христово. На 3 април 1860
година многохилядна тълпа се събира в и
4 Султански

указ, с който започва епохата на реформи в Османската империя.
5 Реформен акт издаден от султан Абдул
Меджид I
10
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около черквата „Свети Стефан” в Цариград.
Службата се води лично от Иларион
Макариополски, който вместо да спомене
името на патриарха произнася фразата
„всякое епископство православних”. Този
акт на Иларион е съпътстван с викове „Не
щем гръцкия патриарх” и други подобни.
С тази постъпка българските духовници и
българският народ официално прекъсват
отношенията си с Патриаршията. Скоро
мълвата за случилото се на Великденската
служба се разнася из всички краища на
българската земя и само за няколко седмици
повсеместно българският език измества
гръцкия от богослужението и някои
гръцки владици са натирени. Това е една
от многото причини Възкресение Христово
през 1860 година да остане в историята като
„Българският Великден”.
В динамичните седмици след Българския
Великден Иларион е поставен пред
тежката задача да запази единството
на православния български народ и да
го съхрани от различните изкушения,
които му се предлагат от католическата и
протестантската пропаганди. Освен това
Патриаршията се опитва чрез насаждане на
страх да откаже част от българите от идеите
за независима църква. Българските водачи
обаче успяват до голяма степен да се справят
с положението и да продължат борбата.
Иларион Макариополски е заточен заедно
с подкрепилите го владици Авксентий
Велешки и Паисий Пловдивски, като този
път прекарва в заточение времето между
1861 и 1864 година. За да продължи борбата
и без нейните най – големи лидери Иларион
и Авксентий отпечатват своето послание
„Завет българскому народу”, което се
разпространява из цялото българско землище
и служи като програма за довършването на
борбата за църковна независимост.
След като е освободен от заточение Иларион
Макариополски се завръща в Цариград
и отново се влива в редовете на борците
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за независима българска църква. След
няколко акции на дейците на българското
националноосвободително движение, които
са повлияни от църковните водачи, Високата
порта решава да удовлетвори исканията на

екзарх. Османската империя и Цариградската
патриаршия обаче са се страхували от
влиянието му сред българскиянарод и по
тази причина успяват да го изключат от
гласуването за екзарх и отново го заточват,

българския народ. Така се стига до паметната
дата 28 февруари 1870 година когато султан
Абдул Азис издава ферман за учредяване
на Българската екзархия. С този документ
официално е признато съществуването на
българския народ в Османската империя и
са очертани до голяма степен етническите
му граници.

този път за кратко. Веднага след като е избран
Антим I за български екзарх той назначава
Иларион Макариополски за митрополит на
Търново. По този начин е засвидетелствано
уважението на Екзархията и на целия
български народ към великия му водач и
Иларион получава една от най – важните
митрополитски катедри в българските земи,
мястото където се е намирала Търновската
патриаршия. През септември 1872 година
Иларион е посрещнат в родния си край
изключително тържествено, като някои
очевидци споделят в спомените си, че
радостта на хората е била толкова силна все

Иларион Макариополски е може би найзаслужилият от църковните дейци, които
участват на църковно – народния събор
призван да създаде Устав на Българската
екзархия и да избере първия български
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едно Иларион е български патриарх.
Веднага след като заема поста си владиката
се отдава на народополезни дейности.
Открива редица училища и постоянно
напомня на Високата порта ангажимента
й към българското образование. До края
на живота си Иларион се посвещава на
създаването на нови и нови училища и
подобряването на старите, като това му
дело оставя трайна следа в развитието на
Търновска епархия. През 1875 година само
година преди великото Априлско въстание
Иларион се отправил към Цариград, за да
участва в Синодалния съвет. Пристигнал
с много влошено здраве следствие на
заболяване от пневмония. Изтощен от
заточенията, жестокостта и коварството
на фанариотите, униженията от страна на
османците и тежката, но успешна, борба
за независима българска църква Иларион
издъхва при залез слънце на 4 юни 1875
година.
Погребението на владиката в двора на
черквата „Свети Стефан” в Цариград става
повод за всенародна скръб. По цялата
поробена българска земя
бият камбани. Българският
народ изпратил големия
си духовен водач и изразил
признателността
си
по
хиляди начини. Скръбта
била всеобща, защото си
отишъл човек с огромен
принос за създаването на
Българската екзархия. Както
по – късно ще напишат за
великия еленчанин „малко
живя Иларион, но много
стори за доброто на Светата
Църква, за народа и Родината
си…”.
Паметникът на Иларион
за който ще Ви разкажем в
този брой се намира в София пред сградата
на Синодалната палата в близост до храм
12
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– паметника „Свети Александър Невски”.
Представлява голяма паметна плоча в
центъра на която е поставен бронзов релеф,
изобразяващ Иларион Макариополски.
Представен е с всички инсигнии, присъщи
на владика, а отдолу върху камък е
издълбано: „Иларион Макариополски 1812,
6 септември – 4 юни 1875”. Паметната плоча
е с изключителна изработка и донякъде
напомня иконостас на църква. Проектът за
прекрасния монумент е дело на скулпторите
Александър Андреев6 и Киселинчев и е
поставен през 1924 година. Днес повечето
жители и гости на София могат да се насладят
на паметника на Иларион Макариополски,
отивайки към храм – паметник „Свети
Александър Невски” или докато просто се
разхождат в центъра на столицата. Това е едно
прекрасно място, където всеки от нас може за
миг да си припомни самопожертвованието и
искрената вяра в справедливата национална
кауза, така характерни за Иларион
Макариополски. Това е място където можем
да заведем децата си, за да се докоснат и те
до своите велики предци и да не забравят, че
народното дело стои над всичко.

Цялото му име е Александър Андреев Берхатлиев
6
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Докторски паметник
София

издигнат в периода 1883 – 1884 година.
Представлява
пресечена
четиристенна
пирамида върху обширен постамент,
увенчана на върха с полиран гранитен
саркофаг с релефни кръстове, изработени от
италианския каменоделец Л. Фарабоско. На
четирите страни на саркофага са изписани
имената на сраженията, където са загинали
най – много руски медици – Плевен,
Шипка, Пловдив и Мечка. Под саркофага
на изпъкналите камъни, изграждащи
пирамидата, са издълбани имената на 531
лекари и санитари. В основата на пирамидата
е поставен надпис: „Медицинскимъ чинамъ
погибшимъ в Турецкую войну 1877 – 1878”.
Няма да разказваме историите за боевете
при Плевен, Шипка, Пловдив и Мечка,
понеже те или ще бъдат, или вече са били
обект на отделни очерци. Тук искам
единствено да изразя своята признателност,
а надявам се и признателността на целия
български народ към всички достойни мъже
и жени, които са загубили живота си, докато
са помагали на ранените и са облекчавали

В предходните броеве на списание
„Българска наука” Ви разказахме за няколко
паметника свързани с Руско – турската
война от 1877 – 1878 година. В този брой ще
Ви запознаем с един по-малко популярен
паметник, свързан със същия военен
конфликт. Той е посветен на загиналите
руски медици в хода на войната. Монументът
се намира в центъра на град София сред
зеленината на една от най – красивите и
добре поддържани столични градини –
Докторската. Проектът на паметника е дело
на архитект Антоний Томишко7, който
работи и по храм – паметника „Рождество
Христово” в Шипка. Така нареченият от
нашия народ „Докторски паметник” е
Той е от чешки произход като рожденото му
име е Антоний Томашек, но по – късно приема
руско гражданство и името му се променя на
Антоний Томишко.
7
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те са спасили животите не само на своите
сънародници, но и на мнозина български
опълченци, румънски и финландски воини,
а дори и на паднали в плен врагове. В разгара
на един военен конфликт никак не е лесно
да запазим човешкото в себе си, но примерът
на тези 531 души, дали живота си заради
другите, ни дава увереност, че човещината
винаги е някъде в нас.
Днес Докторската градина е предпочитано
място за разходка и отмора на мнозина
софиянци и гости на града. Разхождайки се по
прекрасните й алеи и преминавайки покрай
страданията на умиращите. Подобна Докторския паметник, нека си спомним защо
храброст и саможертва е често срещана е издигнат и никога да не забравяме завета
по време на война, но човеколюбието на всички загинали във войната медицински
лица – човешкият живот е най – важен и
трябва да бъдат положени всички усилия
той да бъде запазен без значение какви са
условията в който се работи и каква опасност
тегне над самите лекари и санитари. Истина
е, че войната понякога изкарва на показ най –
лошите ни черти, но също така е истина, че по
време на война се раждат най – много герои,
чиито пример си заслужава да следваме и
които са олицетворение на най – добрите
човешки добродетели. Безспорно руските
медицински кадри, загинали по време на
Руско – турската война от 1877 – 1878 година,
са такива герои и техният подвиг няма да
бъде забравен!
демонстрирано от медицинските кадри в
руската армия е рядко срещано, тъй като

14
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Гюро Михайлов и
неговите другари
Пловдив

Нашата родна история е изпълнена с
имената на хиляди герои. Някои от тях са
се превърнали в национални символи и
поводи за гордост. Други все още очакват
своето признание и изглеждат позабравени
от своите потомци. Има и една трета
категория герои – тези които са оспорвани,
заклеймявани и дори хулени. Подобна до
известна степен е съдбата на Гюро Михайлов
и неговите храбри другари. Днес този смел и
отговорен младеж е почти забравен, но в края
на XIX и началото на ХХ век той е бил доста
популярен в българското общество и не са
били малко критиците на неговата постъпка.
Още по-враждебно е отношението към него
по време на комунистическия режим, когато
Гюро Михайлов е бил даван като пример за
глупост. За да дам възможност всеки от Вас
да прецени дали Гюро Михайлов е постъпил
правилно, аз ще изложа съвсем накратко
фактите около неговата героична смърт.
След подписването на унизителния и
унищожителен Берлински мирен договор
българският народ е разпокъсан. Една част от
българите на юг от Стара планина е обособена
в автономната област Източна Румелия,
която скоро подобно на Княжество България

се превръща в бастион на българщината.
В
областта
функционира
Областно
събрание, има генерал – губернатор, който
е християнин и не на последно място
има милиция8 и жандармерия9. В бившия
конак на Изет бей се разполагат голяма
част от институциите в Източна Румелия:
градската община и щабовете на милицията
и жандармерията. Паричният ковчег в щаба
на милицията се охранявал с караул. Това
била една от най-високите отговорности в
източнорумелийската милиция и караулът
при ковчежето се поверявал само на верни
българи, за да не се случи някоя кражба или
злоупотреба. За един от най-важните и тежки
караули, а именно на Бъдни вечер през 1880
година, на пост застъпва 21-годишният
Гюро Михайлов от село Розовец, редник от
3-та рота на Първа пловдивска дружина. На
долния етаж на пост били началникът на
караула Никола Костадинов от с. Мързян
(дн. Бенковски), Костадин Аргиров от
с. Фердинандово (дн. Първенец), Илия
Кръстев от Голямо Конаре и Митю Петков от
с. Петрич. Гюро Михайлов поема поста при
ковчежето около 21 часа. Около 22.30 – 23.00
часа на първия етаж на зданието избухва

8 Всъщност

милицията наподобява войска и има
по-скоро военни отколкото полицейски функции.
9 Жандармерията е натоварена с охрана на вътрешния ред, т.е. тя съответства на днешната
полиция.
http://nauka.bg
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пожар, като причините за него все още не са
изяснени. Има две основни версии или опит
за прикриване на злоупотреба със средства
на милицията от страна на немеца капитан
Фитсау или турска провокация.
След като офицерите разбират за пожара
няколко от тях начело с капитан Керестелов
успяват да влязат в горящата сграда и да
спасят касата, архива и знамената на двете
дружини. В страшния хаос, съпътстващ
пожара в началото никой не се сетил за
Гюро Михайлов, който все още бил на своя
пост. Първи при него попаднали двама
негови бойни другари, които се събудили
от задушливия дим. Те му казали да бяга,
но той продължил да стои като статуя,
символизираща дълга и честта, на своя
пост. Неговите другари се опитали насила
да го изведат от горящото здание и тогава
Михайлов насочил пушката си срещу тях
и им казал, че само началникът на караула
може да го освободи от пост. Уставът в който
16
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пишело: „Часовоят е длъжен: 1. Внимателно
да варди поста си и всичко, що му е дадено
за наглеждане. и 2. Да не напуща поста си,
догдето не го сменят или приберат, ако и
животът му да е в опасност.” бил много поважен за младия българин от живота му.
За да спаси живота на войника началникът
на караула Никола Костадинов тръгва към
поста му. Когато влиза в стаята обаче подът
бил почти напълно изгорял и само миг покъсно се срутил и така смъртта си намерили
и Гюро Михайлов и Никола Костадинов
и още трима войници, които искали да
помогнат на своя боен другар да напусне
горящата сграда. Телата са открити овъглени
на следващия ден, а Гюро Михайлов бил
открит мъртъв до ковчежето, което трябвало
да пази. Така смелият български младеж
показал, че има неща много по-ценни от
живота, а именно честта, достойнството и
дълга. Всъщност и ние трябва да се запитаме
какво би представлявал живота ако ги
нямаше тези понятия, които днес според
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някои „интелектуалци” са изпразнени откъм
съдържание. Та нима без тях ние няма да сме
просто поредните животни?
Паметникът на Гюро Михайлов и неговите
храбри
другари
има
изключително

интересна история. Изработен е от авторски
колектив начело с проф. Никола Кожухаров
и е тържествено открит на площад „цар
Крум” в Пловдив на 27 ноември 1938 година.
Най-сериозна подкрепа за начинанието
оказал тогавашния кмет на града Божидар
Здравков, както и офицерите в града.
Паметникът представлява композиция, в
която Гюро Михайлов е представен в цял
ръст застанал на пост до касата, а около
него са бойните му другари, които страдат
от разразилия се пожар, но подкрепят своя
събрат. Бронзовата композиция е поставена
върху каменен саркофаг, които съхранява
тленните останки на героите. От предната
страна има надпис: „На примерно изпълнили
своята клетва: Гюро Михайловъ от с.

Розовецъ, Никола Костадиновъ от с. Мързянъ,
Костадинъ Аргировъ от с. Фердинандово,
Илия Кръстевъ от с. Голямо Конаре, Митю
Петковъ от с. Петричъ. Спете тихо, герои!”.
От задната страна на саркофага стои надпис:
„Тук почиват костите на загиналите”.
Прекрасният паметник поставен в самото
сърце на Пловдив става място за преклонение
към хората, пожертвали живота си в името
на народ и Родина и с ясното съзнание, че
дългът, честта и верността стоят над всичко.
Това явно е контрастирало с разбиранията
на
комунистическите
управници
на
Родината ни, понеже през 1962 година те
най – безцеремонно демонтират паметника
и събират в един кашон тленните останки
на загиналите. Останките са предадени на
музея в Пловдив, а паметникът е пренесен
първоначално в казармата на IX Пловдивски
полк, а по-късно е запокитен незнайно
къде. Случайно е намерен от родолюбиви
офицери, които го опазват до края на
комунистическото управление в България.
След „промените” през 1992 година
родолюбиви пловдивчани и неколцина
офицери се заемат да върнат паметника
на Гюро Михайлов и неговите другари там
където му е мястото, а именно в центъра на
града. На 3 март 1994 година монументът е
официално открит във вида в който е бил
през 1938 година.
Днес паметникът се намира пред Военния
клуб в Пловдив и всеки който мине покрай
него може поне за малко да се докосне до
величието струящо от лика на героите,
загинали при изпълнение на войнския си
дълг. Едва ли днес можем да смятаме Гюро
Михайлов и неговите другари за друго
освен за герои. Герои изпълнили с цената на
живота свещения си дълг към Отечеството,
герои показали на практика какво означава
саможертва, герои даващи ни упование в
силата на човешкия дух. Вместо финал ще си
позволя да цитирам част от едно прекрасно
стихотворение на Иван Вазов, посветено на
тези велики българи:

„Спете тихо... България праща
Вам венец и от зло се не плаши.
Таквиз синове честни дор‘ ражда,
дор‘ я кичат гробове, кат Ваший.”
http://nauka.bg
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Патриарх Кирил
Български
Пловдив

не смятал образованието си за завършено и
в периода 1928 – 1930 година специализирал
философия и Берлинския университет. След
това Кирил се завръща в България и се влива
в редовете на българското духовенство. През
1936 година е ръкоположен за Стобийски
епископ. Поради високото си образование и
демонстрираните качества през 1938 година
Кирил е избран за главен секретар на Светия
Синод, а малко по-късно и за Пловдивски
митрополит.

Изключително популярен духовникът
става с опитите си да защити българските
евреи от политиката на Третия райх.
Още през 1938 година Кирил Пловдивски
заедно с екзарх Стефан и митрополит
Неофит Видински оглавява протестите на
българското общество срещу депортирането
на евреи в Германия. По време на Втората
световна война Кирил е един от основните
дейци допринесли за спасяването на
българските евреи наред с Димитър Пешев.
Духовникът дори заплашва властите, че ще
легне на влаковите линии, ако композиции
натоварени с евреи от българските земи
тръгнат към „лагерите на смъртта”.
Тази изключителна жертвоготовност и
християнското му човеколюбие му спечелват
Константин Марков Константинов е силни симпатии по целия свят.
роден на 3 януари 1901 година в София.
Още много малък той демонстрира
След 9 септември 1944 година като част от
огромни възможности в училище, които се интелигенцията на държавата е арестуван
съчетават с една истинска и непоколебима и съден по скалъпени от комунистите
християнска вяра. По тази причина през обвинения, но макар че прекарва няколко
1914 година постъпва в Софийската духовна месеца в затвора в крайна сметка е освободен,
семинария и я завършва 4 години по-късно. понеже не успяват да го осъдят. Негативното
Това богословско образование обаче далеч отношение на властта към митрополит
не задоволявало амбициозния и способен Кирил постепенно е преодоляно и през 1948
младеж и той изучава богословие от 1920 година той участва във Всеправославното
до 1925 година. Първоначално следва в съвещание в Москва, където дори произнася
Софийския университет „Свети Климент слово. Изключително активната му позиция
Охридски”, след това в Белград, Загреб и в зашита на световния мир го кара през 1950
най – накрая в Черновци, където приема година да стане член на Световния съвет на
монашеска схима и името Кирил. През 1927 мира, като едновременно с това е председател
година защитава докторска дисертация и Националния комитет за защита на мира в
става доктор по богословие. Все още обаче България.
18
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Безспорно
най-важният
момент
от
биографията на Кирил е възстановяването
на Българската патриаршия и изборът му за
пръв български патриарх след Свети Евтимий
Търновски. Това паметно за нашата църква,
за нашия народ и за държавата събитие се
случва на 10 май 1953 година. Как се стига до
там? На 8 май 1953 година в София е открит
Третия църковно – народен събор на който
присъстват 107 делегати. На 9 май се приема
нов устав на Българската православна
църква, а на следващия ден 10 май съборът се
трансформира в патриаршески избирателен
събор. Трима митрополити са определени от
Църквата и от БКП като достойни да заемат
поста. Това са Кирил Пловдивски, Неофит
Видински и Климент Старозагорски. С
огромно мнозинство (104 гласа) за патриарх
е избран пловдивският митрополит Кирил.
В този момент се възстановява една вековна
институция крепител на българщината и
бастион на православието. За жалост мнозина
от съвременници прозират, че зад този

прекрасен акт стоят чисто политическите
интереси на СССР и комунистическото
правителство на НР България. Българската
патриаршия не е призната от Вселенската
както по религиозни, така и по чисто
политически причини. Все пак още от
деня на своето възстановяване Българската
патриаршия е призната от Антиохийската,
Грузинската,
Руската,
Румънската,
Чехословашката и Полската православни
църкви, чиито представители участват на
тържествената интронизация на българския
патриарх Кирил на 10 май 1953 година.
Малко по-късно Българската патриаршия е
призната от Сръбската православна църква,
а през 1961 година най – сетне идва и
признанието от Цариградската патриаршия.
На следващата година Патриаршията е
призната и от Йерусалимската патриаршия
и от Гръцката православна църква.
Колкото и нападана да е Българската
патриаршия не може да се отрече фактът,
че нейното възстановяване е огромен успех
за нашата църква и за държавата като
цяло. Без значение на какво се дължи – то
в крайна сметка се явява естествен финал
на движението за независима българска
църква, наченато през Възраждането.
Патриарх Кирил има огромна роля не само
за утвърждаване престижа на Българската
патриаршия
и
международното
й
признание, но и за смекчаването на ударите
от страна на централната власт срещу
духовенството и миряните.
http://nauka.bg
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Патриархът
продължава
своята
плодотворна дейност и в доста напреднала
възраст. През 1970 година е обявен за
„doctor honoris causa” на Софийската,
Московската и Санкт Петербургската
духовни академии. Малко след това първият
български патриарх след близо шествековно
прекъсване умира на 7 март 1971 година
и е погребан тържествено в Бачковския
манастир „Успение Богородично”.
Бюст – паметникът на патриарх Кирил
се намира в Пловдив, тъй като преди да
заеме най – висшия пост в църквата е бил
дълго време митрополит на града под
тепетата. Поставеният в цар Симеоновата
градина паметник е копие на съхранявания
в Софийската света митрополия бюст на
приснопаметния патриарх. Тържественото
откриване в Пловдив се състоя на 4 март 2011
по случай 40 години от кончината на патриарх
20
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Кирил Български, като едновременно с това
през годината се отбеляза и 110-годишнината
от рождението му. Бюст – паметникът е
дело на пловдивския скулптор Николай
Савов и на него патриархът е представен с
всички инсигнии, принадлежащи на сана
му. На постамента е изписано: „Патриарх
Български 1953 – 1971” и „Митрополит
Пловдивски 1938 – 1969”. Днес паметникът
е място където можем да засвидетелстваме
почитта си към един човек с огромен принос
за признаването на Българската патриаршия
и към един духовник и ръководител успял
донякъде да запази Българската православна
църква от своеволията на комунистическата
власт.

НАУКА

Душо Хаджидеков
Пловдив

Душо Хаджидеков е роден в Чирпан около
1836 година. Любовта му към учението
проличава още докато се обучава в родния
си град и заради проявените качества е
изпратен след завършване на чирпанското
училище да учи в един от големите центрове
на българската просвета в периода на
Възраждането – Пловдив. Там младият
Душо попада в една среда на открита
конфронтация между българи и гърци, която
е породена от една страна от желанието за
изграждане на модерна мрежа от училища, в
които да се преподава на български език, а от
друга от все по – изострящите се религиозни
разпри между българи и гърци. Душо
завършва училище в Пловдив и се захваща с
търговия като през цялото време стои твърдо
на позициите на българското родолюбие
и чистия, искрен патриотизъм. След като

натрупва значими капитали той продължава
всячески да подпомага народното дело, най
– вече като спонсорира училища и други
образователни или културни институции.
По време на ескалацията на разприте между
българи и гърци след Българския Великден
Душо Хаджидеков начело на група българи
успява да прогони гърците от съградената
с български средства черква „Света Петка”.
Именно в близост до тази черква живее
скромно през почти целия си живот иначе
богатия търговец, който дарява огромната
част от своите средства за откриването и

поддръжката на цели четири пловдивски
училища.
Когато идва времето за въоръжена борба
за извоюване на българската свобода Душо
Хаджидеков не се поколебава и за миг дали
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да заложи на карта имуществото и живота
си. Включва се в основания от Левски
революционен комитет, а след смъртта на
Апостола не се отказва и продължава да търси
съратници в борбата. Няколко години покъсно ги намира в лицето на Георги Бенковски
и Тодор Каблешков. Взема дейно участие в
подготовката за Априлското въстание и дава
сериозни средства за закупуването на оръжия
и униформи. След жестокото потушаване
на въстанието Хаджидеков е арестуван от
османските власти благодарение на доноси
на негови гръцки съграждани. Осъден е
от османците и прекарва две много тежки
години на изтезания и унижение в затвора
„Таш капия”. Само няколко часа преди
руските войски да освободят Пловдив на 4
януари 1878 година турските башибозуци
на които е поверена в този момент охраната
на затвора извеждат затворените 123-ма
българи и зверски ги убиват в местността
Остромила. Така завършва животът на един
българин, който е почти непознат за своите
потомци, но който е пожертвал всичко
което е имал в защита на българската кауза.
Човек за когото патриотизъм и родолюбие
не са били празни думи, а начин на живот,
мъж пожертвал личния си живот в името на
българщината и на българския народ, герой
оставил ни пример как трябва да живеем и
да се борим.

държавата и този паметник е сполетян от
неприятна съдба и изчезва. През 2003 година
обаче по идея на учениците от едноименното
пловдивско училище паметникът на Душо
Хаджидеков е възстановен от скулптора
Димитър Чонов, който създава копие на
оригиналния бюст, дело на Г. Киселинчев.
Хвала на такива деца, които все още
тачат своите велики предци и на такива
скулптори, които поставят националното
над материалното. Благодарение на всички
тях ние днес можем да се поклоним пред
паметника на Душо Хаджидеков в цар
Симеоновата градина в Пловдив. Този герой
дейно участва и в трите големи движения

на българския народ през Възраждането
и в просветното, и в църковното, и в
националноосвободителното, за да докаже,
че най-важно е народното дело и че
интересът на българския народ трябва да
Паметник на Душо Хаджидеков е поставен стои над всичко!
през 1938 година в Пловдив по случай 60-тата
годишнина от смъртта му по инициатива
Поклон пред паметта му!
на неговите признателни съграждани от
Чирпан. След като БКП взема властта в
22
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Свидетелят

комунистическия режим и тяхната духовна
извисеност. В каменната основа е вплетен
(Паметник на репресираните след 9 септември следният надпис: „Отсечени във времето –
1944 година) Пловдив
разлистваме”. Тази фраза е един завет към
нас, потомците на унижаваните и физически
унищожавани хиляди достойни българи,
които не се примиряват с ролята на България
като съветски сателит и защитават до
последния си дъх българските национални
интереси. И дано наистина днес повече от
20 години след края на комунистическия
режим се намират все повече и повече
българи, които да вървят по славните стъпки
на своите предци – да защитават българския
национален интерес и да се опитват да
превърнат България в една силна, независима
и благоденстваща държава. В основата на
паметника е поставена паметна плоча на
която е написано името му – „Свидетелят”,
както и следния текст: „В памет на жертвите
на комунистическия терор след 09.09.1944 г.
Нека споменът за невинно пролятата кръв и
изживяните терзания да гори в сърцата ни с
жарка синовна обич към избитите 1025 души
в Пловдив и областта.”

Вече има доста паметници посветени на
жертвите на комунистическия режим
в
България.
Повечето
представляват
обикновени паметни плочи с имената на
убити от безродници честни и достойни
българи. Има обаче и по-големи монументи в
памет на всички жертви, знайни и незнайни,
на комунистическия режим в Родината
ни. Един такъв паметник е поставен през
2005 година пред сградата на общината в
град Пловдив. Инициативата е на Съюза
на репресираните в България, а проектът
и изработката на монумента са дело на
скулптора Георги Иванов – Жорж Трак и
на архитект Емилия Божкова. Паметникът
се нарича „Свидетелят” и е изработен от
месинг и камък, като при оформянето му
са вмъкнати и части от падналата през 2001
година столетна черница, извисявала се
пред сградата на общината. Монументът
символизира хилядите невинни жертви на

Убитите от нелегитимния Народен съд,
ликвидираните без съд и присъда, заточените
по лагери и денонощно репресираните
българи след 9 септември 1944 година
заслужават едно специално място в нашите
сърца, тъй като техните животи са погубени
заради защитата на националните ни
интереси и човешкото достойнство. Над 99%
от всички осъдени по политически причини
българи всъщност получават присъди заради
това, че се противопоставят на Съветския
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съюз и неговите лакеи от Българската
комунистическа партия в опитите им да
ликвидират българската държавност. За
жалост комунистическата машина се оказва
достатъчно мощна и заглушава гласовете на
разумните и национално мислещите хора
в България скоро след 1944 година. От 1948
година насетне комунистическата партия
е без алтернатива в България и това води
до още по – сериозни негативни процеси
и трансформации в нашето общество.
Настоящият очерк обаче не е посветен
на комунизма и неговите недостатъци, а
на жертвите на този режим. Когато днес
се разхождаме из центъра на един от най
– старите и красиви български градове –
Пловдив и минем покрай „Свидетелят”
нека си спомним, че над 1000 души от
града и областта губят живота си заради
комунистическия терор. Колко са били
репресираните, изселените и съсипаните
човешки живот, това никой не може да каже.
Подобно е положението и в други градове
и области, но там все още не се е намерила
политическа воля, гражданско желание
или средства за издигането на подобни
паметници. А те са ни безкрайно необходими,
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за да ни напомнят винаги, че разединението
никога не води до нещо хубаво. Колкото и
да обвиняваме комунистите и всички техни
съратници за извършените престъпения,
ние никога не трябва да изпускаме голямата
картина от поглед, а тя е безкрайно ясна.
Колкото по – единен е българският народ и
колкото по – упорито защитава националните
си интереси и преследва заедно някаква цел
толкова по – силна и независима е държавата
и толкова по – щастливи и благоденстващи
са отделните индивиди. Когато обществото
се разяжда от вътрешни противоречия и
когато тези противоречия са многократно
усилени от въздействието на една могъща
чужда сила, каквато безспорно е СССР, тогава
страданието и нещастието са неизменни
спътници на българите. Заради това отново
ще припомня завета на мъдрите ни предци,
завет който никога не бива да забравяме:
„Съединението прави силата!”.

Фотография: Благой Анев
Текст: Антоан Тонев
e-mail: bgmonuments@gmail.com
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ОП Развитие на човешките ресурси
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени –
BG051PO001-3.3.04
ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.04/61
Подкрепа за развитие на научния потенциал на млади учени-хуманитаристи и укрепване на
професионалните им контакти със световно утвърдени учени в тяхната научна сфера
http://www.ilit.bas.bg/bg/projects_op_rchr.php

Литературното познание и
отворените хоризонти
Скоро в Института за литература към БАН ще приключи успешно проект с точното название
„Подкрепа за развитие на научния потенциал на млади учени-хуманитаристи и укрепване на
професионалните им контакти със световно утвърдени учени в тяхната научна сфера”, финансиран
от Европейски социален фонд и Република България чрез оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”. В рамките на проекта от шести до десети юни в София се проведе и международна лятна
школа „Маргиналното в/за литературата”. Обръщаме се към някои от участниците в проекта, за да
ни разкажат повече за това интересно събитие.

П

роектът „Подкрепа за развитие
на научния потенциал на млади
учени-хумани-таристи и укрепване
на професионалните им контакти със
световно утвърдени учени в тяхната
научна сфера” допринася за реализирането
на принципа на устойчиво развитие,
интегриран в оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” в
съответствие със Стратегията за
устойчиво развитие на ЕС, приета
от Съвета на Европа в Гьотеборг (юни
2001 г.), а така също и за реализирането
на Стратегическите насоки на ЕС за
сближаване на Общността (2007-2013
г.). Бихте ли ни разказали нещо повече

за целите на проекта? Трудно ли беше
неговото осъществяване?
Андрей Ташев: Целите на проекта могат
да се обобщят в две големи групи, около
които бяха организирани и конкретните
ни дейности: 1. Повишаване на научния
потенциал на докторантите и младите
учени от Института за литература –
чрез закупуване на научна литература,
работа в библиотеки, архиви и научни
центрове в България и чужбина, консултации с изявени чуждестранни специалисти в съответната област, абонамент
за on-line библиотеки и бази данни и
др. 2. По-активно популяризиране на
http://nauka.bg
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резултатите от научните ни занимания
– чрез участия с доклади в български и
международни научни форуми, издаване на сборници с наши изследвания,
публикации в български и чужди научни издания, организиране на международна лятна школа и др. Дори само от
така маркираните цели и дейности ясно
се вижда, че става въпрос за един изключително мащабен проект. Той обхваща
над десет докторанти и млади учени от
целия спектър на литературната наука,
които трябваше да изпълнят заложените дейности за период от две години.
Проектът разпредели значителна сума,
изминаваща дълъг административен
път, преди да стигне до бенефициентите. Институтът за литература за пръв
път работи по такъв мащабен проект.
Всички тези особености станаха причина за немалко трудности и проблеми от
обективен и субективен характер при
реализирането на проекта. Но щом го
завършихме успешно, значи те не са
били непреодолими.

занимаващите се с хуманитарно знание
ще се раздвоява в две направления: традиционното академично изследване, от
една страна, а от друга – адаптиране на
резултатите от това изследване за непрофесионална, любителска аудитория,
както и дигитализиране и адекватно
виртуално експониране на тези резултати.
Димитър Александров: В съвременна
България трябва да има място за развитие на хуманитарните изследвания тъй
като България е страна със свои традиции в хуманитаристиката и е дала на
света известни учени-хуманитаристи
като Цветан Тодоров и юлия Кръстева и
името на България се свързва с известен
Нобелов лауреат в областта на литературата – Елиас Канети.

Станка Петрова: Техническите и приложните науки правят живота ни полесен, но не допринасят съществено за
неговото духовно осмисляне. Те могат да
ни осигурят повече време, но не и да даВ контекста на прехода към икономика,
дат основанията за нашето съществуваоснована на знанието Националната програ- не. Всяка държава, която има претенции
ма за реформи определя като приоритетни да бъде такава, би трябвало да отделя
области за подкрепа техничес-ките и присредства за развитие и на хуманитарниложните науки. Смятате ли, че в съврете науки, свързани с културата и изкуменна България има място за развитие на
ството ни. Това са средства за подкрепа
хуманитарни изследвания?
и развитие на духовния ни потенциал,
дори за неговата проверка. ЕвропейскиИрина Кузидова: Съвременна България
ят съюз обединява различни държави,
като част от съвременна Европа има поно в него всяка носи своята индивидутребност от развиване на хуманитарни
алност, своята култура, има обмен на
изследвания. Кризата в хуманитаристи- млади специалисти, включително и в
ката е по-скоро криза на финансиране
областта на хуманитарните науки, които
на хуманитаристиката, тоест тя не е деса носител на културата ни. Ако на нас
пресия по отношение на нейните задачи имат какво да ни покажат, и ние трябва
и резултати. Развитието на био-, наноте- да имаме какво да дадем. В противен
хнологии, физика или медицина не бива случай би трябвало да се срамуваме.
да се разгръща в ущърб на хуманитарно- Младите учени-хуманитаристи в Бългато знание. Вероятно отговорността пред рия не винаги имат достъп до съвремен26
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на материално-техническа база и в още
по-малка степен до платени информационни източници с постижения в тяхната научна област; затруднени са при
проучването на извори, намиращи се
извън пределите на страната и дори до
такива, съхранявани в регионални хранилища и научни центрове в страната;
по-трудно установяват контакти с учени
в чужбина, а когато такива контакти са
налице, нямат възможност да се срещат
и да общуват лично с тях поради недостиг на средства. Работихте ли в тази
насока и ако да, какви резултати постигнахте?
Еньо Стоянов: Основната част от дейностите на проекта бяха съсредоточени
около тези проблеми. Проектът създаде
по-добра възможност за мобилност и
гъвкавост в научния обмен с учени от
ЕС и предостави достъп до източници
и архиви, които до този момент не бяха
достъпни в работата на младите учени.
Андрей Ташев: Командировките в чужбина с цел установяване на контакти и
ползване на ресурсите на университети
и библиотеки беше акцентът в личната
ми програма. Специалността ми е „семиотика“, затова се насочих към научни центрове, в които е развита науката
за знаците. През лятото на 2010 година
осъществих едномесечно работно посещение в две от световните столици на семиотиката – Тарту, Естония и Хелзинки,
Финландия. В първия град се запознах с
почти всички представители на прочутата Тартуска семиотична школа (понятието „школа“ е напълно приложимо
към тартуските семиотици и днес, почти
половин век след създаването и от Юрий
Лотман). Бях допуснат до лекциите и
семинарите на международната магистърска програма по семиотика и така
успях да се запозная и с млади колеги от

цял свят, с повечето от които и до днес
поддържаме връзка. Ползвах и библиотеката на Семиотичния департамент на
Университета в Тарту. В Тарту четох и
разговарях предимно за Лотман, ползвах
архива му, в резултат на което открих
интересни връзки между неговите идеи
и философията на българския семиотик
Иван Саръилиев (1887-1969). Възнамерявам да проуча тези връзки по-задълбочено в бъдеще. Целите на посещението ми
в Хелзинки бяха по-различни, свързани
главно със създателя на семиотиката и
прагматизма, американския философ
Чарлс Сандърс Пърс (1839-1914). Поради
отзивчивостта и топлия прием от страна
на ръководителите на проекта за изследване на Пърс към Университета в Хелзинки, освен че ползвах архива, успях и
да ксерокопирам около 1000 страници
от него. А в богатите фондове на Университетската и Националната библиотеки в Хелзинки открих ценни и редки
изследвания, които ми бяха необходими.
Разбира се, и във Финландия не липсваха срещи с изявени учени. Определям
престоя си в Естония и Финландия като
успешен не само заради изброените
конкретни придобивки и контакти, а и
заради безценния опит, който придобих,
защото получих възможността да видя
как хората там правят наука, как се отнасят с колегите си и т.н.
В рамките на проекта беше организирана
и проведена международна научна школа
„Маргиналното в/за литературата”. Бихте ли ни разказали малко повече за това
как стигнахте до темата за маргиналното,
за участниците и за докладите, представени на събитието?
Ирина Кузидова: Маргиналното бе общата рамка, която спои силно разнопосочните ни дисертационни и следдиhttp://nauka.bg
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сертационни изследвания. На практика
повечето от участниците са имали или
имат за цел да проучват литературни
явления, които не са част от българския
или какъвто и да е друг национален канон. Всяка подгрупа от екипа предложи
учени, които са важни за собственото й
поле и за бъдещата работа на съответната катедра. В този смисъл многопрофилността на школата, както и нейната
наднационалност бяха очакваната и
добра изненада на тази научна среща. За
мен беше интересно да чуя и собствените си колеги, тъй като палеославистите
рядко работят с учени, изследващи покъсните периоди, и в този смисъл интеграционния ефект на проекта виждам
не само в международен план, но и на
микроравнище – в рамките на самия ИЛ.
Другият плюс на школата беше качеството на дискусиите след прочетените
доклади. Нерядко диалозите след споделените научни резултати допълваха с
нови насоки, с паралелни тези и уместни
оспорвания изказаните пред аудиторията обобщения. Важно е да се спомене, че
повечето от задграничните участници
изявиха желание да участват в бъдещи
научни прояви на ИЛ и в тази добра
воля за сътрудничество се потвърждава
не само успешността на преследваните
от проекта цели, но и се атестира качеството на лятната школа.
Албена Хинкова: Темата за маргиналното е била избрана, преди аз да бях участник в проекта, затова не мога да разкажа
как се е стигнало до този избор, но мога
да кажа, че е много сполучлив, според
мен. От една страна, младите хора (независимо дали са учени или не) са твърде
близо да проблемите на маргиналното,
от друга страна изследването на маргинални явления дава възможност на младите учени да работят върху проблеми,
по-рядко разработвани от утвърдените
28
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Снимки от лятната школа.

учени. И както вече посочих, организираната международна научна школа
„Маргиналното за/в литературата” даде
възможност на учените от различни поколения и от различни държави да осъществят лични контакти помежду си. Тя
се проведе от 6 до 10 юни 2011 г. Научната проява беше насочена към докторанти, пост-докторанти, специализанти и
млади учени. Със свои проучвания върху маргиналността от късната античност
до наши дни се представиха над 40 учени и преподаватели. За авторитета на
школата допринесоха с лекциите и докладите си 11 изявени изследователи от
Великобритания, Грузия, Естония, Испания, Италия, както и техните български колеги от ИЛ и ИЕФЕМ при БАН,
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СУ „Св. Климент Охридски”, ШУ „Еп.
Константин Преславски”, ЮЗУ „Неофит Рилски” и УНИБИТ. За сборника
от международната школа съм предала
за печат свой доклад за маргиналното
в периодиката. Като илюстрации към
него съм приложила снимков материал,
отнасящ се до едно от най-маргиналните издания в историята на българската
журналистика.
Като част от дейностите към проекта
беше издаден и сборник в превод на английски език със статии на младите учени в
Института за литература, който носи емблематичното заглавие „Литературното
познание и отворените хоризонти”. Очаква
се също така да излезе и сборник с докладите
от международната лятна школа. Малко
повече за тези две значителни постижения?
Ана Алексиева: Двата сборника в найголяма степен показват резултата от
съвместната ни работа. Първият сборник е на английски език, което го прави
достъпен и за чуждестранни читатели.
Вторият сборник включва разширения
вариант на докладите от проведената
международна лятна школа. Нейното
високо ниво би следвало да гарантира и
качеството на изданието.
Ирина Кузидова: Сборниците, заложени
в проекта, са поредният стимул за по-висока публикационна активност на младите докторанти и постдоктори и обединиха в едно книжно тяло разнородните
филологически интереси на тази иначе
несводима в цялост откъм поле, методология и хронологически отрязъци група
хора. В този смисъл първият сборник
(„Литературното познание и отворените
хоризонти”) е своеобразна визитка на
дейността на младите учени на ИЛ, а
преведените на английски текстове от-

говарят на важното изискване за езикова
конвертируемост на знанието в световен
мащаб. Вторият сборник обобщава двугодишните усилия на проекта – от една
страна той отново събира постиженията
на младите изследователи на Института,
от друга – концентрира текстове на учени, които са предпочетени като бъдещи
сътрудници от същите тези млади хора.
В този смисъл вторият сборник е едновременно финалният резултат на амбициозния проект на ИЛ, но и отправната
точка за бъдещ диалог и съвместна работа с авторитетите, споделили своето
знание и воля за сътрудничество с нас.
Йордан Люцканов: Да, хоризонтите са
отворени. Мнозина ще могат да прочетат написаното от нас, дори без да го искат кой знае колко – езиковата бариера
няма да поставя на изпитание любопитството им (имам предвид първия сборник). Вторият сборник ще се радва на
повече внимание, въпреки че най-много
една трета от текстовете в него са на
английски. Темата се оказа интересна,
приносите, смея да мисля, са качествени.
Еньо Стоянов: Докато първият сборник
цели да представи разнородните изследователски интереси на младите учени
в ИЛ, вторият концентрира техните
усилия в посока диалог около темата
за маргиналното. Така двата сборника
симптоматично се допълват и описват
дивергентните и конвергентните траектории на изследователската работа в
областта на литературознанието днес.
Андрей Ташев: Тези сборници са един
логичен и достоен завършек на двугодишната ни работа по проекта. Те бяха
прекрасна възможност за всеки от нас
да публикува свои текстове на английски, за да се представя с тях в чужбина,
например когато кандидатства за стиhttp://nauka.bg
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пендия или специализация. Липсата
на публикации на английски, с които
да бъдем разпознаваеми и в чужбина, е
един от големите проблеми на нашите
хуманитаристи. Въпросните сборници
запълват донякъде тази празнина, поне
що се отнася за младите учени от Института за литература. И двата сборника са доста пъстри откъм съдържание.
Първият излезе от печат през лятото
на 2011 година и вече е предоставен на
най-големите обществени (включително
и университетските) библиотеки в България. Ще направим всичко възможно да
го разпространим и в чужбина, защото
се получи един много качествен от чисто
научна гледна точка сборник. Същата
съдба очаква и втория сборник, който
ще е значително по-голям по обем поради големия брой участници в школата,
и, надявам се, прекрасно полиграфически оформен като първия. Във високата
му научна стойност не се съмнявам.
Елена Давчева: Издаването на двата
сборника е най-голямото постижение по
проекта. То дава възможност на нас младите учени-хуманитаристи да популяризираме работата си, както в България,
така и чрез нашите контакти в чужбита,
тъй като те са преведени на английски
език.
Албена Хинкова: За подготовката на
сборника „Литературното познание и
отворените хоризонти” не бих могла да
споделя свои впечатления, тъй като той
е бил съставен преди още да съм част от
проекта. Като читател мога да му дам
една висока оценка и да му пожелая успех и сред читателите в чужбина, защото
предполагам, че най-вече към тях е ориентиран (фактът, че се издава на английски език говори за това). За втория сборник мога да кажа, че силно се надявам
да види бял свят по-скоро и явленията,
30
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върху които сме насочили изследователския си поглед (премълчавани и подминавани твърде често и твърде дълго) да
бъдат видени в нова светлина. Аз лично
положих големи усилия в събирането на
материали за своя доклад, предполагам,
че и колегите са направили същото за
своите текстове. Иска ми се да вярвам,
че административните промени, които
настъпват в ИЛ, няма да окажат негативно влияние върху подготовката на този
сборник за печат и отпечатването му.
Въпросите зададе Иван Христов

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.04/61
Подкрепа за развитие на научния потенциал на
млади учени-хуманитаристи и укрепване на
професионалните им контакти със световно
утвърдени учени в тяхната научна сфера
http://www.ilit.bas.bg/bg/projects_op_rchr.php
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31

НАУКА

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 ди32
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Псевдонауката
Бен Голдейкър

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=35775
образователна,
но преди всичко – основателна от първата
до последната буква!
Такава е „Псевдонауката“ на британския
доктор Бен Голдейкър, който се е заел със
смелата и достойна мисия да развенчае
лъжливия бляскав научен ореол около
най-рекламираните модерни шарлатани
– измамите на фармацевтичните
компании, козметиката, нутриционизма,
детоксикациите, хомеопатията, мозъчната
гимнастика, енергийните гривни,
антиоксидантите...
Атакувайки смело и медиите, които пасивно
и безкритично огласяват всяко
наукоподобно твърдение на различни
печалбари, Голдейкър нацелва найглупавите, нагли и подвеждащи
характеристики на псевдонауката и изкарва
на показ скърпените им лъжи.

Внимание: Книгата се продава без
рецепта. Преди употреба не е нужно да
четете опаковката, но вече го правите,
така че продължавайте! Препоръчайте
я на приятелите си! Консумирайте с
удоволствие, може и без мярка, отдавайки
внимание на вкуса на здравия разум!
Безцеремонна, забавна, остроумна, хаплива,

Бестселърът „Псевдонауката“ беше
посрещната с единодушно одобрение и
овации от стотици хиляди трезвомислещи
читатели, които след прочита й се кълнат,
че написаното от Голдейкър не просто
има силен отрезвяващ и интелектуално
облагородяващ ефект, но може даже да
промени изцяло начина ти на мислене – при
това в положителна и полезна за здравето
(и джоба) посока!
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Голямата измама с холестерола
Д-р Малкълм Кендрик

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=36576
лекарство в историята на медицината. В
тази революционна книга д-р Малкълм Кендрик
разкрива истината зад тази нагла реклама,
отбелязвайки, че:
• Високите нива на холестерол в кръвта не
предизвикват сърдечно-съдови болести
• Богатият на мазнини – наситени или не –
начин на хранене не влияе върху нивата на
холестерол в кръвта
• Защитата, осигурявана от статините, е
толкова малка, че просто не си струва усилията
от страна както на повечето мъже, така и на
всички жени
• Статините имат много повече опасни
странични ефекти, отколкото се признава
Кендрик разгромява могъщата фармацевтична
индустрия и лековерните представители на
медицинската професия, които – твърди той –
увековечават налудничавите понятия „добър”
и „лош” холестерол и нивата му, за да убедят
милиони хора да харчат милиарди за статини,
създавайки атмосфера на стрес и тревожност
– истинската причина за фаталните сърдечносъдови болести.

Статините са „чудодейни” лекарства,
широко предписвани за намаляване на нивото
на холестерол в кръвта и претендиращи
да предлагат безпрецедентна защита
срещу сърдечно-съдовите болести. Вярва
се, че са напълно безопасни и способни да
предотвратяват цяла поредица от други
заболявания, те са и най-печелившото
34
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С яснота и остроумие „Голямата измама
с холестерола” развенчава погрешните ни
допускания за същността на здравия начин
на живот и хранене. Това е безценен наръчник
за всеки, който смята, че има чудодейно
лекарство против сърдечно-съдовите болести,
призив към здравия разум и разбирането на
процесите в тялото.

Advertisements: signs of feminity and their corresponding color
http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=911
meanings
от Мони Алмалех

М

онографията е съставена от две
основни части. Първата може да
служи като учебник по семиотика
на цветовете, а втората е изследване на

значението на цветовете за признаците на
женственост . Приносът на Алмалех е в
развитието на семиотиката на цветовете
и прилагането и в рекламата. Авторът
насочва вниманието ни върху семиотичните
разлики между визуалните цветове и
цветове в езиково отношение. Той признава
две форми на съществуване на езика на
цветовете – вербални и визуални/невизуални.
Визуалните цветове се възприемат чрез
зрението-едновременно. Вербализираната
форма е когато използваме езика за да
опишем/определим цвета. Вербализирането
на цвета на езика е подчинено на линейната
или синтактична подредба на езика.
Алмалех използва междуезиковият свободен
асоциативен експеримент (на КентРосаноф), за да определи българската норма
за асоциации на цветовете. (Apendix 1).
Списъкът с асоциациите е като речник с
цветовите значения. В предишната си книга
„Балканският народен език на цветовете” –
Алмалех представя списък на универсалните
и неуниверсалните значения на цветовете
при брак или погребение във фолклора.
Той използва оригиналната теория на
Рош и Лаков за да коментира правилото
за асоциациите и списъка с визуалните
значения на цветовете.
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35

Ягичев златоуст. Средновековен
български паметник със слова и поучения
от началото на ХІV век

Мариана Димитрова

Н

астоящото изследване е посветено
на един от най-ценните и интересни
среднобългарски книжовни
паметници, който в науката се причислява
към най-старите, известни хомилиари и
запазени до наши дни. Големият интерес на
медиевистиката е причина той да стане
предмет на пълно и детайлно изследване, за да
се уточни неговото датиране и локализиране.
За целта е направен подробен кодикологически

36
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http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=910
и палеографски анализ на ръкописа, като са
анализирани основните датиращи параметри,
които взаимно се допълват и потвърждават
извода, че паметникът е изтотвен в
началото или в първото десетилетие на
ХІV в. Палеографско-кодикологическата
фактология успоредно с основните наблюдения
върху правописа, направени във втората
част на изследването, се съгласуват и
локализират ръкописа в югозападната област
на средновековното Българско царство. В
третата част на изданието се разглежда
съставът на Ягичевия Златоуст като се
съпоставя с българските чети сборници от
календарен тип с цел изясняването на въпроса
доколко е вярно традиционното наименование
„Златоуст“, определено от първия
изследовател на хомилиара В. Ягич. Последната
част на изследването разглежда съдържанието
на Ягичевия Златоуст, като се съпоставя с
различните типове сборници, възникнали в
Русия, което дава основание за твърдението,
че структурата на минейния чети сборник –
изграден при южните славяни, оказва влияние
не само в периода на по-древните контакти,
но и по времето на второто южнославянско
влияние, когато много произведения са
влезли в състава на втората редакция на
древноруския Тържественик. Изследването
съдържа приложение, което илюстрира
подвързията, типовете разлиновка, отделните
почерци и орнамент. Изданието на паметника
е предназначено както за специалисти –
българисти и слависти, така за по-широкия
кръг медиевисти.
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Семейство Вивери
(Viverridae)
Повече тук - http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12110

Нова рубрика, в която ще ви запознаем с бозайниците.
Автор: Константин Йорданов
Виверите са едни от най-древните и
примитивни хищни бозайници. Първите им предшественици, появили се преди около 50 млн. г., са смятани за прародители на целия подразред Felioformia.
Kingdon казва, че виверите за хищниците са това, което са лемурите за висшите
примати.
Представени са в 4 подсемейства, 14
рода, 34 вида и най-малко 79 подвида.
Един вид е Критично застрашен , 1 вид
е Застрашен, 9 вида са Уязвими, няма
изчезнали видове от 1600 г. насам. Класификация на Viverridae все още не е
напълно утвърдена и е предмет на много сериозни полемики. Неотдавна, като
самостоятелни семейства бяха отделени
Мангустите (Herpestidae), Мадагаскарските хищници (Eupleridae), Африканските палмови цивети (Nandiniidae) и
Азиатски линзанги (Prionodontidae).
Въпреки това, най-голямата въпросителна пред учените остават род Генети
(Genetta). Част от доскорошните под38
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видове на Същинската генета - Genetta
genetta (дребнопетнисти генети) и на
Южноафриканската генета - Genetta
tigrina (едропетнисти генети), бяха признати за отделни видове и така броят
на рода достигна 17 представители. Тук
е мястото да отбележа, че част от новопризнатите видове са изключително
редки (някой описани само на базата на
няколко кожи и черепа), затова където
не успях да намеря снимков материал
на вида, ще предложа илюстрация на
същия.
Viverridae се срещат в Африка и югоизточна Азия, а Същинската генета
(Genetta genetta) е достигнала Европа,
най-вероятно привнесена в исторически
времена. Въпреки че са изключително
горски, дървесни животни, някой видове
се срещат в саваната и в откритите тревисти местности. Менюто им включва
предимно дребни гръбначни и насекоми, но в него често попадат и плодове.
Бременността трае 70 дни, женската
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ражда 4-5 малки, които на 6 месеца се
отделят от майка си, а на една година
са полово зрели. Броят им в природата
е критично намалял през последните
десетилетия, главно заради загубата на
хабитат и заради безогледния лов от
човека. Нашата зловеща намеса скоро
ще изтрие Малабарската цивета (Viverra
civettina) от лицето на земята, ако вече
не го е сторила.
Следва таксономичната класификация, с
уговорката, че в нея ще представя общо
3 сродни семейства от разред Хищници.
Виверови (Viverridae) и доскоро влизащите в състава му, Африкански палмови цивети (Nandiniidae) и Азиатски
линзанги (Prionodontidae).

Разред: Carnivora
Подразред: Felioformia

Малайска цивета (Viverra tangalunga)

Малка индийска цивета (Viverricula indica)

Африкански линзанг (Poiana richardsonii)
http://nauka.bg
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Абисинска генета (Genetta abyssinica)

Ръждивопетниста генета (Genetta maculata)

Генета на Бурлон (Genetta bourloni)
40
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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

В рубриката за “Влечугите в България” не
споменахме костенурките, като в България
се срещат четири вида, а за два има спорадични сведения като случайни гости.

И така започване със сухоземните видове,
ще представим и водните и накрая ще споменем и морските обитатели.

Семейство Сухоземни костенурки /Testudinidae/:

Шипоопашатата костенурка /Testudo hermanni/ е вид костенурка, един от четири-

те европейски представителя на семейството на Сухоземните костенурки /Testudinidae/.
Достига до 3-4 kg тегло (източния подвид е по-едър) и 28 cm дължина.
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В България се среща подвидът
Източна шипоопашата костенурка
(T. h. boettgeri). Тя е разпространена в
цялата страна в областите с надморска
височина до 1400 m, с изключение на
Добруджа, планинските местности
в Западна България и равнинните
райони с интензивно земеделие.
Шипоопашатата костенурка
предпочита редки гори, за разлика
от шипобедрената костенурка, която
е типична за тревистите ландшафти.
Активна през деня. Храни се главно
Шипоопашатата костенурка се среща
с трева и паднали горски плодове,
в Южна Европа - Пиренейския, Аперядко с безгръбначни. Зимува в дупки
нинския и Балканския полуостров (с
с дълбочина до 90 cm, които изкопава
изключение на вътрешните области в
в сухи склонове с рохкава почва. Снася
Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина
на 2-3 пъти по 2-5 бели издължени яйца,
и Западна България), островите Корсикоито заравя в почвата на сухи и топли
ка, Сицилия, Сардиния, Малта и Балеарместа. Малките се излюпват след 100-120
ските острови.
дни.
разпространение:
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Шипоопашатата костенурка е защитена
от Приложение II на Бернската конвенция и от Приложения II и III на Закона
за биологичното разнообразие.

анатомия на една костенурка:

http://nauka.bg
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Основните причини за застрашеността
на шипоопашатата костенурка са интензивното земеделие, намаляването на
горите и улавянето й от хората. Костенурките се ловят за храна или заради
поверието, че кръвта им помага за лечението на рак, левкемия и други тежки
болести. Научните факти свидетелстват,
че консумацията на кръв няма лечебен
ефект, но в някои случаи може да причини други заболявания.
природозащитен статут, според IUCN

Шипобедрената костенурка /Testudo graeca/, наричана още неправилно
„гръцка костенурка”, е другия от
четирите европейски представителя на
семейството на Сухоземните костенурки
/Testudinidae/.
Шипобедрената костенурка достига до
7 kg тегло (най-голямата регистрирана
шипобедрена костенурка е уловена в
България). Много подобна на сродната
й шипоопашата костенурка /Testudo
hermanni/, която също се среща на
територията на България.

От оригиналното описание на вида,
до съвременния му статус съществуват
множество синоними на научното име,
продукт на недостатъчно ефективна
комуникация както и на типографски
грешки:

list.pdf (49.79K)
Шипобедренатата костенурка се
среща в Южна Европа - Пиренейския,
Апенинския, югоизточната част на
Балканския полуостров, островите
Корсика, Сицилия, Сардиния, Малта и
Балеарските острови, Мала Азия, района
на Кавказ, Западен Иран, Северен
Ирак, Сирия, Северозападна Афика. В
България се среща подвидът T. g. ibera.
Тя е разпространена в цялата страна
в областите с надморска височина до
1300 m, с изключение на Северозападна
България.
Testudo graeca ssp.pdf (45.05K)
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Testudo graeca anamurensis Testudo graeca
antakyensis: Testudo graeca armeniaca
Testudo graeca flowerii Testudo graeca
graeca Testudo graeca ibera Testudo graeca
nikolskii Testudo graeca terrestris Testudo
graeca zarudnyi
подвидово разпространение на вида
Шипобедрената костенурка предпочита
тревисти терени, за разлика от шипоопашатата костенурка, която е типична за
редките гори. Активна е през деня. Храни се главно с трева и паднали горски
плодове, рядко с безгръбначни. Шипобедрената костенурка снася на 2-3 пъти
по 2-8 бели почти сферични яйца, които
заравя в почвата на сухи и топли места.
Малките се излюпват след 70-100 дни.
Продължителността на живота достига
110-120 години, макар това да е рядкост.
Шипобедрената костенурка е защитен
вид от Приложение II на Бернската
конвенция и от Приложения II и III на
Закона за биологичното разнообразие.
Основните причини за застрашеността
на шипобедрената костенурка са
интензивното земеделие, намаляването

на горите и улавянето й от хората.
Костенурките се ловят за храна или
заради поверието, че кръвта им помага
за лечението на рак, левкемия и други
тежки болести. Научните факти
свидетелстват, че консумацията на кръв
няма лечебен ефект, но в някои случаи
може да причини други заболявания,
които се пренасят от кърлежи (напр.
хеморалгична треска).

природозащитен статут, според IUCN
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Птиците в България
Нова рубрика, в която ще ви запознаем с птиците, които обитават нашите земи.

Речна рибарка - Sterna hirundo (ДТ 35 см).
Често “увисва” в полет над водата, после рязко се стрелва надолу,
преследвайки дребни рибки. Много късите й крака я правят несигурна
про ходене по сушата. Среща се по крайбрежни езера и влажни зони.
Гнезди на колонии, снася яйцата си в плитки вдлъбнатини в земята..
46
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Малка или белочела рибарка Sterna albifrons (ДТ 24 см).
Най-дребната наша рибарка с жълт клюн с черно връхче. Гнездото
си прави сред камъчетата на чакълест плаж и го оформя с мидени
черупки. Зимува в Африка.
http://nauka.bg

47

БИОЛОГИЯ

Дебелоклюна рибарка - Gelochelidon nilotica (ДТ 38 см).
Клюнът й е по-къс и по-масивен от този на другите рибарки. Често се гмурка във
водата, за да лови рибки, но не пропуска водни насекоми. Гнезди в колонии по морските
крайбрежия. У нас единствената гнездова колония е в резервата “Атанасовско езеро”
край Бургас.
48
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Белобуза рибарка - Chlidonias hybrida (ДТ 24 см).
Лети елегантно и често се спуска към водната повърхност да лови насекоми.
Гнезди на колонии, където е много шумна и напада храбро нежелани
посетители. Гнездата си строи на самата водна повърхност от плаващи
растителни части. У нас е рядък вид.

http://nauka.bg
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Див скален гълъб - Columba livia (ДТ 33 см).
Прародител на домашния гълъб. Сега почти не съществува като дива форма у
нас. Среща се по скалисти брегове, хълмисти и планински местности. Гнезди
по каменни корнизи и ниши. Храни се главно със семена и дребни пъпки.

50
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Биогориво или как бактериите произвеждат енергия
http://www.sciencedaily.com

И

зследването проведено от Доналд Браянт, професор по
Биотехнологии развенчава 44
годишен мит за това как определен вид
бактерии произвеждат енергия. Очаква
се откритието да помогне на учените
генетично да променят бактерии, за да
произвеждат биогорива.
Браянт обяснява, че през 1967 г. две групи от изследователи стигнали до извода, че важен цикъл за произвеждане на
енергия е дефектен при цианобактериите – фотосинтезиращи бактерии преди
наричани синьо-зелени водорасли. Този
цикъл – цикълът на Кребс – включва
серия от химични реакции използвани в
метаболизма на повечето форми на живот, включително бактерии, плесен, протозоа и животни. Тази серия от химични
реакции на края си стига до продукция
на аденозинтрифосфат (АТФ) - молекула отговорна за доставянето на енергия
за клетъчния метаболизъм.
„По време на изследванията преди 44
години, изследователите стигнали до
извода, че при цианобактериите липса
съществен ензим от метаболитния път,
който е наличен в повечето форми на
живот.” – обеснява Браянт – Те заключили че цианобактериите не могат да
създадат един ензим наречен 2-оксоглутарат дехидрогеназа (2-oxoglutarate
dehydrogenase). Липсата му не позволява на бактериите да произведат съединение, комбинация между янтарна киселина и коензим А (succinyl-coenzyme
A), което е следващата стъпка от цикъла
на Кребс... Но както изглежда, тогава

учените просто не са търсили достатъчно усърдно и е останало още работа за
вършене.
За да тества отново хипотезата от 1967
г. Браянт и екипът му провели нов биохимичен и генетичен анализ на цианобактерия наречен Synechococcus sp.
PCC 7002, търсейки из генома й гени,
които може би са отговорни за производството на алтернативи ензими за
цикъла на Кребс. Учените открили, че
Synechococcus sp. PCC 7002, действително има ген кодиран за един важен алтернативен ензим, янтаро-полуалдехиддехидрогеназа (succinic semialdehyde
dehydrogenase) и че непосредствено до
този ген се намира погрешно разпознат
ген, който в последствие се оказал кодиран за създаването на непознат досега
ензим, 2-оксо-глутарат-декарбоксилаза
(2-oxo-glutarate decarboxylase).
Разбрало се, че двата ензима действат
заедно за да завършат цикъла на Кребс.

http://nauka.bg
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Защо алкохола е пристрастяващ
http://www.sciencedaily.com

П

иенето на алкохол води до отделяне на ендорфини в зони на
мозъка, които произвеждат чувства на удоволствие и възнаграждение,
според проучване проведено от учени
в Клиника Ърнест Гало и изследователския център на Калифорнийския
Университет в Сан Франсиско (Ernest
Gallo Clinic and Research Center at the
University of California, San Francisco
(UCSF)).
Откритието отбелязва за пръв път, че се
отделят ендорфини в nucleus accumbens
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nucleus_
accumbens) и орбитофронталната
кора (http://en.wikipedia.org/wiki/
Orbitofrontal_cortex) на мозъка в отговор
на консумация на алкохол при хората. Ендорфините са малки протеини с
ефект подобен на опиат, които се произ-
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веждат в мозъка.
Това е нещо, което предполагаме от 30
години, заради тестове с животни, но
до сега не бяхме го наблюдавали при
хора, казва ръководителят на екипа
Дженифър Мичъл, дфн. Това предоставя първото пряко доказателство, за това
как по-точно алкохола кара хората да се
чувстват добре.
Изследователите използвали позитронно-емисионна томография или ПЕТ
(PET) за да наблюдават непосредствените ефекти на алкохола в мозъците на 13
„заклети пиячи“ сравнени с тези на контролна група от 12, които не са такива.
Във всички пациенти, алкохола довел
до отделяне на ендорфини и също така
повечето отделени ендорфини в nucleus
accumbens, довели до по-голямо чувство
на удоволствие.

ИСТОРИЯ

Дакийските войни на
император Траян /102 – 106 г. /
Автор: Владимир Попов

С

Даките

сребро, желязо, олово и каменна сол.

поред изследователите терминът
“дак” е с късен
произход от началото на
I в пр. н. е., когато няколко тракийски племена
се обединяват под това
име. С течение на времето вличнието им се разпростряло върху околните облсати и оттогава
цялата страна получила
това име. Поселенията
на даките се разполагали по южните Карпати
и Трансилвания. Това
била гориста местност,
изобилстваща от дивеч, а
в планините имало значителни залежи на злато,
http://nauka.bg
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Територите на древна Дакия приблизително съвпадат с границите на днешна
Румъния. Дакия била населена от различни племена – на запад било силно
келтското влияние. С такъв произход
били племената на анарти, тевриски и
салдени. На североизток живяли костобоките, които не са с установен произход, тъй като битът и културата им са
преплетени със заобикалящите ги народи – гети, бастарни и сармати. Дори и
след завладяването на Дакия те продължили да заплашват Дунавския лимес и
нееднократно нахлували в Мизия и Тракия. Между реките Днестър и Тиса живеели бастарните. Произходът им будел
разногласия даже сред античните автори. Страбон и Тацит ги считали за германци, докато Ливий, Апиан и Плутарх
говорели за тях като за келти. В резултат
от многото скитания те възприели обичаите на съседите си – сармати и даки.
През цялата си история /за последно
ги споменава Аммиан Марцеллин/ те
участвали в разнообразни антиримски
коалиции или самостоятелно разграбвали крайдунавските области. На териториите на съвременна Влахия и Олтения
живяли племената на бурите и саките.
Техни столици били съответно Буридава
и Суцидава по поречието на р. Олт. От
средата на 1 в. пр. н. е. част от даките попаднали под властта на племенния съюз
на гетския цар Буребиста, а в източните
части на Дакия започнали да нахлуват
сарматите. Най-далеч от тях стигнали
язигите, които се заселили по поречието
на Среден Дунав. Аорсите, пристигайки към 60-те години на 1 век уседнали
между р. Днестър и Дунавската делта.
Отношенията между даките и сарматите
не винаги били миролюбиви. Създавали
се временни обединения с цел грабеж на
римските провинции, но често съюзниците воювали помежду си, което било от
54

http://nauka.bg

полза на римляните.
В тази сложна обстановка при даките от
средата на 1 век пр. н. е. започнал процес
на имуществено и социално разслоение.
Обособила се племенна аристокрация,
живееща в добре укрепени цитадели.
Античните автори ги наричат ‘пилеати’
/носещи шапки/ за разлика от простолюдието /капилати/, на които им било
забранено да носят шапки. Селяните и
занаятчиите живели в неголями селища
в дървени изби, измазани с глина или
землянки, занимавайки се със земеделие
и скотовъдство. Бързо развиващите се
обществено-икономически отношения
довели до зараждането на царска власт.
Първи опит за сплотяване на разпръснатите гето-дакийски племена предприел
синът на Буребиста – Котисон. След половин век по-голям успех имал представителят на един от знатните дакийски
родове Скорлио, който поставил началото на Дакийската държава с цетър в
Южните Карпати. През 70-те години го
сменил брат му Диурпанеус, който след
доброволна абдикация предал властта
на сина на Скорлио –Децебал.

ИСТОРИЯ
Така в края на 1 в. племената по долното
течение на Дунав били все още силно
разединени и отслабени от вътрешни
междуособици, което давало на римляните удобна възможност за инвазия.
Римо-дакийските взаимоотношения
през 1 в.
Според античните автори сблъсъците на
римляните с даките започнали веднага
след завладяването на десния бряг на
Дунав от легионите на Красс през 27 г.
пр. н. е. Флор пише, че през Августовото
управление дакийският цар Котисон, имал
навика да преминава замръзналия през
зимата Дунав и да граби земите, включени
по-късно в състава на провинция Мизия.
Литературните източници по това време
са пълни с упоменания за дакийската
опасност, особено красноречив е Овидий,
заточен в Томи и описващ в своите
“Epistolae ex Ponto“ /“Писма от Понт”/
за непрекъснатите набези на гетите.
Римляните разбира се предприемали
ответни мерки. През 10 г. пр. н. е., когато
даките нахлули в Панония, изпратеният
срещу тях бъдещ император Тиберий
ги отблъснал и дори гонил варварите до
Апулум /съвр. Алба-Юлия в Румъния/.
Успешни били действията и на илирийския
наместник Марк Виниций. Той разбил
обединените сили на даките и бастарните,
подчинил тевриските и салдените,
достигайки областите на съвременна
Словакия. В плановете му обаче не влизало
покорението на отвъддунавските племена,
така че след края на експедицията, той се
върнал обратно.
Даките обаче използвали и най-малката
нестабилност на римската власт в
новозавоюваните територии в Панония
и Мизия, за да подновят набезите си.
През 6 г., когато в Илирия и Далмация
избухнало широкомащабно антиримско

въстания, даките, подкрепени от сармати
нахлули в Тракия. Въпреки критичното
положение и ангажираността на римската
армия в Панония, командващият
войските Цецина Север отблъснал
нашествениците. След потушаването
на илирийското въстание, през 10-11
г. легатът на Панония Гней Корнелий
Лентул предприел операция по дясното
крайбрежие на Дунав, където изградил
наблюдателни постове и укрепления. Друг
римски пълководец Елий Кат преселил
50 000 пленени варвари в опустошените
от войната земи на трибалите и мизите.
След смъртта на Август, при Тиберий и
Клавдий, обстановката по долното течение
на р. Дунав била относително стабилна.
Римляните учредили провинция Мизия /15
г./ и присъединили васалното Тракийско
царство /46 г./.
При управлението на Нерон обстановката
отново се изострила. През 55-61 г. за войната
с партия той преместил разквартируваните
в Мизия VI Скитски и V Македонски
легион. Това веднага предизвиква
раздвижване сред отвъддунавските
племена. Скитите обсаждат Херсонес и
само енергичната намеса на наместника
на Мизия Плавтий Силван Елиан
предотвратява завладяването на Крим от
варварите. Не разполагайки със значителни
контингенти, но умело използвайки
раздорите между сармати, даки и бастарни,
той успява да ги умиротвори и дори
преселва 100 000 варвари на левия бряг
на Дунав. Мирът обаче не траял дълго.
Към края на управлението на Нерон през
зимата на 67/68 г. роксоланите извършват
набег и разбиват две римски кохорти.
През следващата зима 68/69 г. конницата
им от 9 000 човека отново нахлува по
замръзналия Дунав в Мизия, но е разбита
от помощните войски в провинцията.
Използвайки борбата за власт в Рим през
69 г. провинцията отново била подложена
на нашествия. Първо нахлули даките,
които завладяли лагерите на помощните
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войски. Но наместникът на Сирия
Лициний Муциан с VI Железен легион
ги отблъснал отвъд Дунава. По-серизоно
било нахлуването на сарматите, които
дори убили наместника на Мизия Фонтей
Агрипа и опустошили провинцията.
Победителят гражданската война в Рим
Веспасиан изпратил Рубрий Гал в Мизия,
но действията му са слабо отразени от
римските хронисти. Йосиф Флавий казва,
че мероприятията му били успешни.
След края на военните действия срещу
сарматите, гарнизоните по долното
течение на Дунав били подсилени с
легиони, участвали на страната на
петендента за престола – Вителий /I
Италийски и V Жеравен/. През 71 г.
към тях се присъединил и върнатият
от Сирия V Македонски и така заедно с
намиращия се в провинцията VII Клавдиев,
количеството легиони в Мизия станало 4.
Техни подразделения били разсредоточени
по крайречните крепости. Също били
прехвърлени значителни количества
помощни войски от германци и гали
и сирийци. Броят на войниците в този
участък на реката достигнал 40 – 45 000.
Тези мерки запазили мира до управлението
на Домициан. Тогава избухнала
тежка война с даките, предвождани от
Диурпанеус. Причината бил отказът на
Домициан да плаща на варварите субсидии,
обещани от баща му. Сключил съюз с
язигите, маркоманите и квадите през
зимата на 85/86 г. Диурпанеус нападнал
Мизия. Наместникът на провинцията Гай
Опий Сабин бил разбит и сам загинал
в битка. Положението било сериозно и
преустановило римското настъпление в
Германия и Британия. Дори Домициан
пристигнал в Наисус да наблюдава развоя
на събитията. По военно-стратегиски
съображения Мизия била разделена
на Горна и Долна. Воденето на военни
действия било възложено на преторианския
префект Корнелий Фускус, който според
Тацит ил склонен на необмислени рискове.
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Той отблъснал даките отвъд Дунав и
през 86 г. форсирал реката. Римляните,
натъквайки се на упорита съпротива се
придвижвали по устието на река Олт
в сърцето на Дакия. Времето обаче се
влошило, започнали дъждове и реките
придошли. Сред войниците избухнало
недоволство. Фускус обаче не се съобразил
със създалото се положение и продължил
настъплението. Даките му устроили засада
при Турну Рошу и разбили римската армия.
Загинали 15 000 човека заедно с префекта,
напълно бил унищожен V Жеравен легион.
След тази катастрофа римланите и даките
сключили примирие, което не се харесало
на варварите и те избрали на мястото на
стария Диурпанеус младия и енергичен
Децебал. Той поискал висок данък от
всеки жител на провинцията и войната
продължила. През 88 г. Домициан назначил
за командващ новия преториански
префект Тетий Юлиан, който с 5 легиона
и около 50 подразделения от помощни
войски предприел атака от Горна Мизия.
Форсирайки Дунав при Виминация /дн.
Костолац, Сърбия/ той се отправил към
Тапа – проход в Южните Карпати, откъдето
се откривал пътят към дакийската столица
– Сармизегетуза. Точни сведения за войната
няма. Известно е, че при Тапа римляните
разбили дакийската армия. Обаче явно
и те понесли значителни загуби, защото
настъплението спряло. За това спомогнали
и дакийските съюзници – квади, маркомани
и язигите, като последните унищожили
напълно XXI легион, наречен “Хищник”.
Широкомащабните действия не влизали в
плановете на Домициан и той предложил
на Децебал мир. Условията му обаче не
били изгодни за римляните. Формално
даките се превръщали в клиентно царство,
но Децебал не върнал военопленните и
оръжието. Римляните трябвало да плащат
на даките ежегоден трибут, да предоставят
строители и военни специалисти и
консултанти, които да реорганизират
варварската армия по римски образец.
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Армията на Децебал
За разлика от римската войска тя нямала ясно обособена организация. Това
било по-скоро опълчение на няколко
отделни племена. Сплотявала ги общата
ненавист към римските завоеватели и
личността на Децебал. Дакийският цар
се стремял да организира армията си по
римски образец, за което многобройните дезертьори от римските помощни
части. Имал лична свита от отбранни
войни и аристократи. Обособени били
отрядите от стрелци и прашкари, създавали се дружини от лека кавалерия.
За тежка конница Децебал използвал
костобоките и роксоланите. Организирано било и разузнаването, като дори
била сформирана група от римски дезертьори, които трябвало да проникнат
в римския лагер и да убият Траян. През
този период даките се появили първите
национални знаци, подобно на римските, които представлявали дракони с
вълча муцуна, олицетворяващи битката,
смъртта и войната:

Този штандарт се среща и при партите
и сарматите, а от 3 век драконариите се
появяват и в римските части. Използвали се и знамена, изготвени по подобие
на вексилума от четириъгълно парче
плат. С тях се подавали сигнали като
нападение и отстъпление. Също така за
звуков сигнал се ползвали и дълги извити тръби, украсени с глави на чудовища
и издаващи звуци подобни на вълчи вой:

ромфеи, колчан със стрели, бойна брадва,
вексилум, бойна тръба и дакийски щит.

Военната структура на даките била
едва в процес на зараждане. Бойните
знаци деляли подразделенията повече
по етнически, отколкото по тактически
признак. Отсъствала тежка пехота. С
изключение на благородниците, които
имали средства да си купят качествена
http://nauka.bg

57

ИСТОРИЯ
броня и оръжия, повечето даки
били без защитно облекло /широки
вълнени панталони, риза, сандали и
лисича шапка/, въоръжени с лък /
особено разпространен сред гетите/,
двуръчен сърповидно извит меч /както
го наричали римляните “фалката”/,
също така извит нож /махайра/, бойна
брадва /удобна за мятане от близко
разстояние/, голям щит с изпъкналост /
umbo/ по средата.
Даките били запознати и с обсадната
техника от предоставените по мирния
договор от 89 г. римски специалисти. На
въоръжение при тях имало балисти, а
за щурм на укрепленията се използвал
таран.

Даките дори се опитвали да правят
от щитовете си прочутата римска
костенурка. От колоната на Траян личи
и сходството във фортификациите на
дакийските укрепления с римските.
Цитаделата на Сармизегетуса била
изградена от добре подредени каменни
блокове.
По-заможните даки /най-често
конниците/ носели люспеста ризница,
богато украсен с орнаменти шлем от
фригийски тип с конична форма или
с извит напред гребен, снабдени с
люспести задтилници.

дакийски шлемове

Дакийски воини:
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За нападателно оръжие използвали дълги мечове и копия.
Въоръжението на съюзниците също
имало национални отличия. Костобоките носели броня от костни пластини
/възможно оттам да идва и името им/,
получени от разрязани копита на коне,
зашити към кожена основа. Бастарните
се сражавали без каквато и била броня,
голи до кръста въоръжени единствено с
фалката:

не можел да се изправи без чужда помощ. Конете на сарматите също били
покрити с люспести наметала. Сарматският шлем бил коничен, съставен от
няколко пластини и с тесни набузници.
Катафрактариите не носели щит, а били
въоръжени с дълга пика /contus/, дълъг
меч /акинак/ и композитен лък.

Командването на даките също не било
сплотено. Разногласия имало както във
военния съвет на Децебал, така и сред
съюзниците му. Племенната аристокрация се противопоставяла на засилващото се влияние на царя. Някои вождове
В бой често конникът бил съпровождан
предпочели да заемат страната на римот пехотинец, каквато била и тактиката
ляните, в резултат на споровете между
на германските племена.
командващите липсвала съгласованост
във военните действия и обща стратеия
Сериозен противник за римляните била за отбрана. Отделните отряди дейстсарматската конница. “Едва ли съществали самостоятелно и разединено, без
вува войска, способна да противостои
понятие от стратегия и тактика, разрана натиска на конните им орди” – пише ботвани от столетия в римската армия.
Тацит. Сарматските благородници носе- Съюзниците на даките също преследвали ламеларна или люспеста броня, съсли различни цели. Сарматите се интетавена от метални пластини, зашити към ресували главно от грабеж, бастарните
кожена основа. Такава броня била абсотърсели нови земи за заселване, гетите се
лютно непроницаема за стрели и камъстремили да си върнат загубените терини, но сковавала движенията на конника тории по левия бряг на Дунав.
и тежала толкова, че паднал, последният
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Император Траян и подготовката за
войната
След убийството на Домициан и непродължителното царуване на Кокцей Нерва /96 – 98 г./ на власт дошъл вторият
император от новата династия на Антонините – Марк Улпий Траян.

Бъдещият завоевател на Дакия е роден
на 18 септември 53 г. в испанския град
Италика. Още на младини, бъдейки
обикновен легионер в армията на баща
си, Траян проявил всички качества на
бъдещ пълководец. Бил силен и издръжлив с добро телосложение, споделящ
всички несгоди на войната редом с войниците си. Той храбро се сражавал в
Юдея и Партия, ставайки през 91 г. консул разбил германците на Рейн. През 97
г. Нерва го удостоил с титлата “Германски” и го осиновил като свой приемник.
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На 28 януари 98 г. престарелият Нерва
умрял и войниците на рейнските легиони провъзгласили пълководеца си за
император. Римската общественост в лицето на Плиний Млади също с възторг
приела новия принцепс. Практически
цялото си управление Траян прекарал в
походи и сражения, рядко връщайки се
в столицата. Въпреки това Рим процъфтявал. Очистен от многобройните доносници от времето на Домициан, редовно
снабдяван с хляб, украсен с нови форуми и постройки, градът наистина се превърнал в столица на световна империя.
Траян се грижел и за благосъстоянието
на провинциите, водейки непрекъсната
кореспонденция с управителите им и
грижейки се за безопасността на границите на държавата.
Заставайки начело на държавата, Траян
веднага започнал подготовка за решаваща война с даките. От една страна той
искал да отмъсти за унизителния мир
от 89 г. От друга страна разклатените
финанси на империята имали нужда
от роби и злато в изобилие срещащи се
отвъд Дунав. За плацдарм за бъдещата
кампания била избрана Горна Мизия.
От Панония и Долна Мизия също щели
да тръгнат военни корпуси и обози с
припаси. За да се обазопасят от удар
по комуникациите римляните спешно
започнали да укрепват отбранителните крепости по Долен и Среден Дунав.
Строили се и нови крепости: Тигра /с.
Мартен/, Трансмариска /гр. Тутракан/,
Нигрианис /с. Малък Преслав/, Дуросторум /гр. Силистра/. Опасявайки се от
германско нашествие Траян разделил
Панония на Горна и Долна, и я снабдил
с нови крепости, най-значителната от
които била Интерциза. За следене на
действията на противника по десният
бряг на Дунава били построени много-
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бройни стражеви кули - бурги /снабдени със стена/ и при опасност подаващи
димен сигнал. За по-бързо прехвърляне
на подкрепления покрай реката бил доизграден нов римски път /започнат още
при Тиберий/, свързал двете Мизии. За
улесняване на действията на Панонската
и Мизийска флота близо до Катаракта
/съвр. Краташ/ бил прокопан трикилометров плавателен канал, по който
бързо могли да бъдат транспортирани
провизии и войски.
За широкомащабната инвазия императорът съсредоточил по десния бряг
на Дунав до 150 000 човека. Гръбнакът
на армията оформяли римските легиони. От Рейн били прехвърлени Legio
I Minervina, VI Victrix, VIII Augusta, XI
Claudia, I Adiutrix, X, XIII, XIV Gemina,
XV Apollinaris и специално формираният за войната Legio XXX Ulpia Victrix. Допълнително били задействани кохорти
от XII Fulminata, XVI Flavia Firma, и XX
Valeria Victrix и преторианската гвардия
на императора. Основната тежест на
войната обаче била поета от легионите на гарнизонната служба в Мизия: IV
Flavia Felix - дислоциран в Сингидунум
/дн. Белград/, VII Claudia – в Виминаций /дн. Костолац/, V Macedonica в
Ескус /дн. с. Гиген/ и I Italica в Нове /
дн. Свищов/. Въоръжението на войниците било характерно за класическия
римски легионер от 1-2 в.: шлем /Императорско-италийски или Императорско-галски тип/, сегментна броня, тежък
пилум, правоъгълен щит, 45 см. гладиус.
Общото число на легионите, участващи във войните с даките било около 14..
За защита от фалкатите на дакийците,
римският легионер бил снабден с протектори за ръце – arm manica, съставена
от съчленени метални пластини и наколенници, предпазващи подбедрицата.

В кампанията активно участвали и многобройни кохорти и али от спомагателни войски, които съставлявали първата
линия във всяка една битка, прикривали
фланговете на легионите, преследвали
разбития противник и разузнавали местността. Това били кохорти от балеарски
прашкохвъргачи, критски, киликийски
и сирийски стрелци; лека нумидийска конница, тежка галска, панонска и
боспорска кавалерия и оформени по
източен образец али от катафракти; пехотни и смесени испански, галски, британски, панонски, ретийски, батавски и
тракийски кохорти; и нерегулярни части – германски симмахиарии, гетулски,
сирийски и британски конни стрелци.
Също така имало и доброволни кохорти – съставени от римски граждани. Или
общо около 88 помощни части /от които
19 али, 64 пехотни и смесени кохорти и
5 нерегулярни отряда/. Панонската и
Мизийска римска флота се грижила за
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патрулирането на бреговете на реката,
транспорта на войските и снабдяването
им с припаси.
Император Траян и подготовката за
войната

Първата кампания /пролет – есен 101 г./
Към началото на 101 г. последните
приготовления за войната с даките
приключили. Императорът потеглил
от Италия начело с 1/3 от армията
и се съединил с другия войскови
корпус, движещ се от Западните
провинции на империята. Към края
на април основните римските сили
се концентрирани в Горна Мизия.
Били принесени очистителни жерви
и армията, разделена на два корпуса,
форсирала Дунав по два понтонни
моста от товарни кораби. Императорът
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Легионери строят укрепления на завладяната територия /
релеф от колоната на Траян/

Римляните форсират Дунав по понтонни
мостове /релеф от колоната на Траян/

преминал реката при Ледерата /
съвр. Паланка, Сърбия/ заедно със
помощните части и преторианската
гвардия. Наместникът на Долна Мизия
- Маний Лаберий Максим, командващ
другата половина на войската, пресякъл
Дунав при крепостта Понтес /съвр.
Кладово/.
Преминаването на реката минало без
инциденти, а варварите се оттеглили
във вътрешността на страната. Това
накарало Траян да действа с по-голяма
предпазливост. На военния съвет, свикан
в кастела Апус /на едноименната река
Апа/ императорът изказал плана си, че
настъплението на двете армии трябва да
се проведе планомерно и координирано,
без излишно форсиране на събитията,
наблягайки на разузнаването,
а на завладяваната площ да се
изграждат укрепления, с цел да пазят
комуникациооните линии от внезапна
контраатака на противника.

ИСТОРИЯ
На корпуса, командван от Траян, се
възлагало да завладее Арцидава /съвр.
Вередия/, Берзобис /съвр. Берзовия/,
Аизис /съвр. Фирлуг/ и да се придвижи до Тибискум, където да се съедини
с втория корпус на Лаберий Максим
настъпващ по долината на р. Черна при
Тибискум. След това двете армии трябвали да форсират р. Бистра и да излязат
към прохода Тапа /съвр. Железни Врата/, водещ до подстъпите на дакийската
столица Сармизегетуза.

Преди започването на похода, Траян
лично оглавил религиозната церемония
– ‘лустрацио’ – пречистване на войската.
Жреците запалили огън пред изнесените орли и щандарти, под звука на туби и
буцини били заклани жертвените бикове и овци и полято вино. В назначения
за тръгване ден Траян произнесъл пред
готовата армия реч /адлокуцио/. Тя не
е запазена, но най-вероятно императорът хвалел войската си и я призовавал да
отмъсти за поруганата римска чест през
предишните кампании, както и обещания за щедри награди, когато наглите
варвари бъдат разгромени. Настъплението на римляните по долината на р.
Апа започнало бавно – отчасти заради
опасенията за засади в непознатата
местност, отчасти и поради факта, че

легионерите били заети със строене на
укрепления на стратегическите места.
Варварите изоставяли селищата си и
се оттегляли в горите. Така, старателно
закрепвайки зад себе си завладяните
територии, армията стигнала до Арцидава. Крепостта се оказала изоставена, а
римляните построили тук кастел, наречен ‘сто кладенеца” /Centum putea/.
Към средата на лятото римляните достигнали до Берзобис, който също бил
пуст. Ясна станала стратегията на Децебал, който избягвайки сражения се
стараел да подмами римската войска във
вътрешността на царството си и там да
нанесе удар. Тук римляните посторили две крепости, съединени с мост през
река Берзовия, и започнали изграждането на каменен път. След кратко забавяне, чиято причина била изчакването на
пристигането на допълнители панонски
и галски кавалерийски али, в средата
на август корпусът на Траян поел към
Аизис.
В това време Лаберий Максим настъпвал по южните склонове на Карпатите,
сражавайки се подобно на Траян със
суровите условия на местността по долината на р. Черна, а не с бързоотстъпващия враг. Минавайки покрай опразнения от даките Аизис, Траян излязъл на
подстъпите към Тибискум в полите на
Карпатите. Тук той основал поредния
стратегически важен кастел Caput Bubali
/Бикова глава/. Скоро на мястото пристигнала и армията на Лаберий Максим
и двата корпуса влязли в изоставения
Тибискум, където стояли до края на
август. Пътят към Тапа обаче се оказал
много труднопроходим заради гъстите
гори и придвижването се забавило. Достигайки прохода, Траян заварил пред
него армията на Децебал и решил да
изчака, строейки през това време укреhttp://nauka.bg
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пление, което нарекъл Pons Augusti /
Мостът на Август/. Битката се разразила
в началото на септември, като първи атакували даките. Воят на бойните им тръби се съпровождал със звън на оръжие и
викове. Критските и британските стрелци засипали безпорядъчните варварски
тълпи, спускащи се в долината със смъртоносен дъжд от стрели. Опасявайки се,
че спускането по хълмовете ще наруши
бойния порядък на легионите, Траян ги
оставил в резерв и пуснал първо помощните части от германски симахиарии,
британски, галски и алпийски кохорти,
които забавили настъплението на врага.
На левия фланг, където наклонът бил
по-малък, даките пробили фронта на
оксилариите и само намесата на панонските и галски али спряло придвижването им. Даките упорито продължавали
да настъпват, въпреки че загубите им
били огромни. В разгара на сражението
се разразила буря с град, който допълнително влошил положението на варварите. Вкараните свежи помощни кохорти
от испанци и италийци решили изхода
на сражението. Даките започнали организирано отстъпление, прикривайки
оттеглянето със стрелба с лъкове. Загубите на римляните били най-вече сред
панонските и галски конни части, германците и испанските кохорти, които
поели основния удар.
За рождения ден на императора /18
септември/ римляните обкръжили
добре укрепената крепост Тапа. Оставяйки тук половината от армията си
оглавявана от Лаберий Максим, Траян
започнал придвижването към столицата
на Децебал – Сармизегетуза. Времето
обаче се влошило и започнали дъждове.
Траян достигнал до долината на река
Стрея, където стоял до средата на ноември. Започналият снеговалеж прекратил
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по-нататъчното римско настъпленние.
Траян започнал оттеглянето на корпуса
си. В това време дошли посланниците на
племето салдени от Тапа, които молели
за милост. Траян приел само безусловна
капитулация. Крепостта била опожарена и срината, римляните пленили
намиращата се в нея сестра на Децебал
и двамата му племенника. Населението
било откарано в робство. Оттеглящата
се да зимува римска войска опожарявала
изоставените селища на даките, убивала
домашните животни и водела тълпи от
пленници. Траян се завърнал в Ледерата
към началото на декември. Макар че не
успял този път да достигне до дакийската столица, кампанията била успешна.
Страната до Тапа била покорена, били
изградени многобройни фортове, които
щели да улеснят настъплението идната
година.
Втората кампания на Траян
/зима 101 –102 г./.
Рано настъпилата зима дала на Децебал
възможност да прегрупира силите си.
Разбирайки, че сам не може да устои на
превъзхождащата го военна мощ, той се
надявал да сплоти срещу Рим всички отвъддунавски варвари. За преговори той
събрал в столицата си сарматите аорси,
бастарните и гетите, живеещи по левия
бряг на Дунав. След дълги спорове било
решено да се нападнат малочислените
гарнизони в Долна Мизия през януари,
когато реката замръзне и може да издържи тежките сарматски катафракти.
Планирало се дакийската пехота, подкрепена от сака Сардоний ще нападне
лагерите на помощните войски, а вождовете на аорсите Сусаг и Инисмей, подкрепени от въстаналите гети, да нападнат щаб квартирата на наместника на
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провинцията в Томи. Тогава бастарните,
чиято цел била да намерят нови земи за
заселвали ще нахлуят дълбоко в провинцията.
Офанзивата била започната към средата
на януари, но ледът бил още лек и
преминаването на дакската и сакската
конница било осуетено, като част от
кавалеристите се издавили. За разликаот
катафрактите, дакийската и бастарнската
пехота минала по леда успешно и обсадила
римските крепости от Нове до Ескус, но не
разполагайки с обсадна техника, не могла
да ги овладее, ограничавайки се с блокада.
Цяла Долна Мизия била наводнена
от варварските пълчища. Бастарните
настъпвали заедно със семействата и
имуществото си, сарматите на Сусаг и
Инисмей закъсняли за първоначалния
пробив и форсирали Дунав при
Дуросторум /дн . гр. Силистра/. Пред
напиращите тежковъоръжени катафракти
Лаберий Максим с малочислените си
отряди отстъпил към Абритус /дн. гр.
Разград/. В това време император Траян се
намирал в Дробета /дн. Турну-Северин/.
Едва в началото на февруати, когато реката
станала частично плавателна, той получил
сведенията за широкомащабното варварско
нахлуване в Долна Мизия. Опасност
грозяла и съседната провинция – Тракия,
практически не разполагаща с гарнизони.
Императорът не губил време и с наличните
при него помощни, смесени кохори и али,
натоварени на корабите на мизийската
ескадра, дебаркирал при Рациария /
съвр. с. Арчар/ и бързо потеглил срещу
аорсите на Сусаг и Инисмей. Част от
легионите също се спуснали по поречието
на Дунав, освобождавайки блокираните
крепости и отрязвайки на даките пътя към
отстъпление. В Тракия били прехвърлени
няколко кохорти от сирийските легиони:
Legio XII Fulminata и Legio XVI Flavia Firma.
Траян формирал и специални конни /
Conttarii/ отряди въоръжени по подобие на
сарматските катафрактарии. Освен тях той
водел два корпуса тракийски копиеносци,

галски и дардански али, четири смесени
кохорти от киликийци, испанци, гали и
алпийци, и две ala miliaria /хилядни али/.
Общият брой на задействаните части бил
около 15 000. Сарматите били се установили
в долините между р. Ятрус /Янтра/ и р.
Асамус /Осъм/. Не очаквайки противника,
те мародерствали и разорявали местността.
Траян веднага атакувал, надявайки се на
фактора внезапност. Изненаданите аорси
не оказали организирана съпротива и
били напълно разбити. Конницата на
Траян гонела отстъпващия враг до Дунав,
избивайки обременените от плячка
катафракти.

Римски конници преследват сарматите /релеф
от колоната на Траян/

Загинал и един от вождовете им – Инисмей.
Красивата долина, в която се провела
битката навела Траян на мисълта да основе
град, наречен в чест на победата Никополис
Ад Иструм. Първо обаче провинцията
трябвало да бъде очистена от бастарните,
докато последните не са разбрали за
разгрома на съюзниците им. Конницата
била заета да преследва сарматите, и за
главнокомандващ Траян назначил опитния
ветеран Марк Сентий Прокул, който
разполагайки с 1 000 конника и около 4 000
http://nauka.bg
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пехотинеца трябвало да нанесе внезапен
удар. Прокул решил да атакува бастарните
през нощта. Той обрадил лагера на нищо
неподозиращите варвари и атакувал към
сутринта. Клането продължавало няколко
часа и завършило към обяд. В резултат на
напълно съгласуваните действия между
пехота и конница римските загуби били
малко, а плячката и робите - огромни.
Били пленени и три бастарнски вожда.
По-късно Траян провел съд над тях, по
жалба на жителите на провинцията, чието
имущество било унищожено и наредил да ги
екзекутират.
Разбирайки за порaженията на съюзниците
– даките, гетите и част от бастарните
изоставили опитите си да превземат
римските крепости и започнали да се
оттеглят към делатата на Дунав. Траян
също се насочил натам, за да унищожи
окончателно варварската заплаха. С дошлите
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през това време легиони от Горна Мизия,
той настигнал врага при дн. румънски
град Адамклизи. В равнината римляните
се построили в класически боен ред –
легионите в центъра, по фланговете пехотни
помощни части, а фланговете на последните
прикрити от смесени кавалерийски али. В
тила се разполагала походната артилерия
- т. нар. ‘каробалисти’, транспортирани на
мулета.
За резерв били оставени преторианците
и шест кохорти от Legio V Macedonica.
Авангардът бил съставен от комагенски
сагитарии и прашкари. Противниковата
войска се състояла от въоръжени с
тракийски махайри /ромфеи/ бастарни, гети
и даки. Варварите атакували първи. Челните
редици на нападащите били покосени
първо от камъните на балистите, после от
стрелите, а накрая и от хвърлените пилуми
на легионерите. После върху варварите се
стоварила железната легионерска лавина.
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Съдейки по барелефите сражението
било дълго и упорито и продължавало
цял ден. Загубите били тежки и от двете
страни. Бастарните и даките започнали
да отстъпват едва когато от юг се задали
кохортите на Legio XII Fulminata и Legio
XVI Flavia Firma. Тогава в действие била
пусната и кавалерията, подкрепена и от
смесените кохорти. Тя връхлетяла върху
оттеглящите се варвари, които започнали безпорядъчно бегство и били посечени от конниците. Римляните заловили
много пленници, между които и знатни
вождове. На заслужилите части и командващи били раздадени награди, а на
мястото на битката щастливият император наредил да се издигне паметник
– Tropaeum Traiani в чест на голямата
победа.

След като Долна Мизия била очистена
от врага, Траян побързал към Дробета,
където му предстояло да оглави новия
поход към Дакия.

Третата кампания на Траян /пролет
102 г./ и краят на първата Дакийска
война /103 г./.
През пролетта на 102 г. римляните отново започнали настъпление срещу Сармизегетуза в две колони. Първата част на
армията на Траян напредвала през създадените опорни пунктове и бази през
Тапа, а втората – по поречието на р. Олт
през прохода Турну Рошу /Червената
Кула/. Децебал се придържал към отработената тактика на задържане на придвижването на римските легиони. Той
изпртил на Траян нова делегация за преговори, съставна от знатни вождове, дори
предложил сам да се срещне с императора, но в уреченото време така и не се
появил. Победомносната кампанията на
Траян продължавала – редица варварски
племена били покорени и независимо на
упоритата съпротива, на която се натъквали римляните, те неумолимо напредвали към столицата на Дакия. Някъде
между Апулум и Сармизегетуза станало
решаващото сражение, което Децебал загубил. След битката той бил приет в лагера на Траян, койо лично му продиктувал
тежките условия, за които ни съобщава
Дион Кассий: дакийският цар се превръщал в римски съюзник, задължен да
има общи приятели и врагове с империята. Всички условия по договора от 89 г.
се анулирали. Децебал трябвало да върне римските дезертьори и военните специалисти, изпратени от Домициан. Той
трябало да предаде и цялото трофейно
римско оръжие и метателните машини.
Крепостите се разрушавали, а в Сармизегетуза се настанявал римски гарнизон.
Населението тябвало да напусне завладяната от римляните дакийска територия.
Децебал приел суровите условия. Първата Дакийска война завършила.
http://nauka.bg
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Траян настанил армията си да зимува в
Южна Дакия и Мизия и през 103 г. отпътувал за Италия. Там той отпразнувал
дакийския си триумф и приел титлата
“Велик Дакийски” /OPTIMUS DACIUS/.
Втората Дакийска война на Траян
/105 – 106 г./
На Децебал бил нанесен тежък, но не и
смъртоносен удар. Веднага след сключването на мира, той започнал нова подготовка за продължението на войната. Опитал се да поправи разрушените крепости
и да формира нова армия. Той подновил
приема на дезертьори и отново сключил
антиримска коалиция с околните племена, като даже се опитал да привлече
за съюзници партите. За тази цел за преговори с партския цар Пакор бил изпратен Калидром - бившият роб на Лаберий
Максим, пленен от роксоланите през 101
– 102 г. Обаче партите заети с решаването
на вътрешните си проблеми и не оказали
помощ на даките.

Дунав. За целта през 104 г. той нападнал
язигите, които подкрепили Рим, разбил
ги и заграбил част от земите им.
Активизирането на разбития противник
не останало незабелязано от Траян. Разбирайки, че решаващия сблъсък е неизбежен, той планомерно започнал подготовка за нова война. Били прехвърлени
нови легиони от Рейн – Legio XI Claudia,
I Minervia и наскоро формираният II
Traiana. Количеството участващи в кампанията легиони достигнало 16, а общата
численост на войските – около 200 000. За
по-бързо прехвърляне на войските при
Дробета бил построен каменно-дървен
мост, проектиран от прочутия архитект
Аполодор от Дамаск. Дължината на съоръжението, поддържано на 12 каменни
стълба, достигала 1, 2 км.

Използвайки за повод нападението на
даките срещу язигите, Траян накарал
Сената да обяви война на Децебал. Римляните преминали към активни военни
действия през 105 г. Първоначално Децебал имал късмет – той си възвърнал
Другата цел на Децебал била да лиши Сармизегетуза, унищожавайки оставениримляните от съюзници по поречието на ят там гарнизон. Опитът му да щурмува
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укрепленията пазещи моста при Дробета се провалил. Траян, имайки зад гърба
си опита от първата война, решил да не
открива втори фронт, а да напредне концентрирано.

ята на Траян, Децебал разработил нова
тактика. Той се опитал да извърши покушение срещу императора, като за целта
използвал римски дезертьори. Но атентатът не успял, дезертьорите били хванати

Огромната армия форсирала Дунав в
три колони и настъпила към Сармизегетуза във формата на подкова, прдотвратявайки по този начин евентуална контраатака. Левият фланг, оглавяван от
императора, се насочил по познатия път
през Тапа. Централната група напреднала по долината на река Жиу. Десният
фланг, командван от Лаберим Максим
преминал покрай река Олт през Турну
Рошу, за да затвори в клещи подстъпите към столицата на даките. Релефите
на колоната на Траян свидетелстват за
упорити битки и обсади. Разбирайки, че
не може да спре напредването на арми-

и всичко си признали. Децебал поканил
на преговори и пленил един от приближените военни съветници на Траян - Гай
Касий Лонгин. След това предложил на
императора замяна на пленника за териториите заети от римляните. Лонгин
обаче спасил Траян от тежкото за него
решение. Успявайки да намери отрова
от освобожденеца си, той се самоубил. От
своя страна римляните пленили внуците на Децебал. Независимо от отчаяната
съпротива на даките, през есента на 106
г. клещите около Сармизегетуза се затворили. Започнала обсадата. Столицата на
даките била добре укрепена, а защитниhttp://nauka.bg
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ците й я отбранявали с крайно ожесточение и отчаяние. Въпреки това силите
били неравни. Накрая легионерите щурмували крепостта през нощта. В мрака
започнало безмилостно клане. Разбирайки, че милост няма да има, даките подпалили къщите си.
Най-заклетите римски враговe, а също и
хиляди жители се събрали на акропола и
предпочели да се самоубият, изпивайки
отрова. На сутринта под победните звуци на римските тръби, Траян тържествено влязъл в опустошения град.
Но с падането на Сармизегетуза войната
на свършила. Децебал избягал в източната част на Дакия, където се опитал да реорганизира съпротивата. Но надеждите
му били напразни. Дакийската аристокрация масово му изменила. Неговият
приближен Бицилис издал на римляните местоположението на царската хазна,
70
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която била толкова богата, че римляните
превозили скъпоценностите на мулета.
Скоро паднала и северната столица на
даките – Апулум. Децебал бил обкръжен.
Не желаейки да попадне в плен, той се самоубил пробождайки се с меч.
Последните военни действия на римля-
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ните протичали в Северна Дакия срещу
костобоките. В началото на 107 г. последните огнища на съпротива били потушени. Завършила втората Дакийска война,
но симптоматични въстания избухвали
през цялото римско господство.
Причините за поражението на Децебал

Резултати от дакийските войни
се коренят в нетрайния военноплеменен
съюз, който създал и измяната на родовата
аристокрация, предала царя в решаващия
момент. Независимо от героизма народното
опълчение на могло да противостои на подобре въоръжената и дисциплинирана
професионалната римска войска. В резултат
на двете ожесточени и кървари войни Траян
успял да разгроми най-опасния си противник
на североизток. Легионите отново доказали
на варварите, че римската чест не може да се
оскърбява безнаказано. Тази кампания обаче
не протекла светкавично както повечето
войни на Рим и за осъществяването й бил
необходим около половината от военния

потенциал на империята. През 107 г.
Марк Улпий Траян обявил за създаването
на нова провинция – Дакия. Страната
обаче бил опустошена, а голяма част от
мирното население загинало по време на
военните действия. Хиляди даки напуснали
завоюваните земи. Около половин милион
варвари били поробени, градовете били
разрушени, а реколтата унищожена. В
Апулум били настанени части на Legio XIII
Gemina, а помощните войски се разполагали
в граничните територии.
Завоюването на Дакия обаче имало важно
значение за Рим. За две столетия оградената
от планини страна се превърнала във
форпост на римската отбрана срещу
отвъддунавските варвари. Територията
на новата провинция изобилствала от
полезни изкопаеми, предимно злато, което
се използвало за стабилизиране на римската
икономика и финанси. Плячката била
огромна – заграбени били 1500 тона злато и
два пъти повече сребро. Това позволило на
Траян да започне грандиозно строителство
на форума си в Рим, да изплати подаръци
на войската и да формира нови части за
похода срещу Партия, да раздаде дарения на

Форумът на Таян
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римския народ и храмовете, да организира
пищни тържества и зрелища по повод
победата си. Празниците продължили 123
дни, в Колизея били убити 11 000 животни,
сражавали се 4941 гладиаторски двойки.

Всички тези мероприятия били насочени за
увековечаването на знаменателната победа
на римското оръжие над отвъддунавските
варвари.

Колоната на Траян
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Нов компютърен модел обяснява езерата и
бурите на Титан

http://www.spacedaily.com/

Н

ай-голямата луна на Сатурн
Титан е заинтригуваща, извънземен свят покрит с изобилстваща
с метан атмосфера. Със средни температури от -297 oF ( 183 oC ,90 K ) и с диаметър малко по-малък от половината
на земния, Титан може да се похвали с
метанови облаци и мъгла, както и бури
и изобилни езера от течен метан. Това е
единственото място в Слънчевата система, където има големи количества течни
маси.
Произхода на много от тези характеристики, остават необяснени за учените.
Сега изследователи от Калифорнийския
Технологичен Институт (CalThech) са
създали нов компютърен модел на атмосферата и метановия кръговрат на
Титан, който за пръв път обяснява много
от тези феномени по един прост и разбираем начин.
В частност, този нов модел обяснява три
озадачаващи открития на Титан. Едната
странност е забелязана през 2009 г., когато изследователи ръководени от про-

фесор по планетарни науки Одед Ахаронсон (Oded Aharonson) от CalThech
открили, че езерата на Титан имат тенденция да се образуват около полюсите
и забелязали, че повече от езерата се
намират в северната хемисфера.
На второ място, районите, които са около екватора на Титан, са сухи, без езера.
Но когато апарата Хюйгенс се приземи
на Титан през 2005 г., той открива канали, вероятно издълбани от течаща
„вода” от падналите дъждове. През 2009
г. учени от CalThech откриват свирепи
бури, които може би са донесли дъжд до
този регион мислен за сух.
Най-накрая учените разкрили трета
мистерия като са забелязали, че облазите
наблюдавани през последните десет години – през лятото в южната хемисфера
те се събират около средните и високите
географски ширини.
Учените са предлагали различни идеи
за да обяснят характеристиките, но
техните модели или не мога да обяснят
техните наблюдения или го правят изhttp://nauka.bg
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исквайки доста екзотични процеси, като
нискотемпературни вулкани, които бълват метанова пара и образуват облаците.
Учените от CalThech казват, че новите
компютърни модели от друга страна
могат да обяснят, всички наблюдения
използвайки относително недвусмислени и фундаментални принципи на
атмосферната циркулация.
Новите симулации са възпроизвели разпределението на облаци, които са били
наблюдавани – което не е било така в
предишните модели. Новите модели
също така произвеждат същата дистрибуция на езера.
Метанът се събира в езера около полюсите, защото там слънчевата светлина е по-слаба. Енергията от Слънцето
нормално изпарява течния метан на
повърхността, но тъй като на полюсите
има по-малко слънчева светлина, по –
лесно е за течния метан там да се събере
в езеро.
Но тогава защото има повече езера на северното полукълбо? Леко продълговата
форма на орбитата на Сатурн означава,
че Титан е по-далече от слънцето когато
е лято в северното полукълбо. Втория
закон на Кеплер казва, че една планета
колкото е по-далеч от Слънцето толкова
по-бавно обикаля около него, което ще
рече че Титан прекарва повече време
в далечната част орбитата си, когато е
лято на север.
Като резултат, северното лято е по-дълго
от южното такова. И тъй като лятото е
дъждовния сезон в полярните региони
на Титан, вали повече в северното полукълбо. Въпреки, че летните дъждове в
южното полукълбо са по силни в северното падат повече за цяла година, напълвайки повече езера.
Никой наистина незнае как тези бури
са предизвикани и предишните модели
не са успели да генерират наблюдени74
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ята. Нов модел е успял да възпроизведе
много силни валежи през пролетното и
есенното равноденствие на Титан, които
са излели достатъчно течност за да се издълбаят каналите, които Хюгенс намери.
На Титан може да невали с години, но
когато вали направо се излива.

По много неща Титан и Земята си приличат.
Размера му е малко по-голям от този на Земната Луна, така че гравитацията му е около
седем пъти по-слаба от земната. Но това е
единствения свят в Слънчевата система, който има атмосферно налягане, подобно на земното. Марс има 100 пъти по-малко атмосферно
налягане от това на Земята, а Венера 100 пъти
по-голямо. Това са тъй наречените „сестрини”
планети – и те са 100 пъти по-различни в противоположни посоки. Атмосферата на Титан е
1,5 пъти по-плътна от нашата.
Повече на http://titan.nauka.bg/

ЗЕМЯ
Зимата е хубава, когато
има сняг
Автор: К. Гербов

Т

ова е азбучна истина, но са необходими и още някои предпоставки,
за да станат зимните снимки хубави. В града те са ефектни, ако са правени
на пързалката. Между блоковете и по
булевардите през зимата няма кой знай
какво толкова да се фотографира.

снимката може да оживее, само, ако в кадъра се включат някакви по-ярки цветови елементи. Първите две изображения
демонстрират донякъде този ефект.

Отиваме, значи, в градската градина или
в парка. Вчера в София валя много сняг
и затрупа алеите и дърветата. Всичко
е бяло, както е класическото описание
на тази ситуация. Не се виждат изпочупените дървени седалки на пейките.
Кошчетата за боклук също са затрупани,
барабар с отпадъците в тях.
Само че, бъдете сигурни, без слънце
зимните снимки в парка ще станат черно-бели. Дори да хванете небето в кадър,
то няма да освежи снимката, защото в
мрачни дни и то е сиво. В облачни дни
http://nauka.bg
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Следващите три снимки показват ефекта от снимането на зимен пейзаж при
добро слънчево осветление. Небето в
такива случаи е синьо. Синеят и сенките
зад предметите, а снегът леко жълтее,
когато е огрян от слънчевите лъчи. Така
изображенията в снимките, макар и да
не са 3D, все пак добиват обемни очертания.
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Можем да отбележим, че фотографията с
каменния жираф сигурно щеше да бъде
още по-ефектна, ако дърветата на заден
план бяха по-обилно затрупани със сняг.
Но това е момент, който трудно може да
се улови по време, при това в съчетание
със слънце на небето. Снегът се задържа
по-обилно по оголелите клони на дърветата, ако е мокър. Тогава последните се
оказват обвити в „бяла премяна”. Следващата снимка показва такава картина.
В градовете, както е и в София, поради
смога температурите не стават ниски,
както е високо в планините. Затова почти
веднага, след като спре валежът, снегът
започва да пада от клоните на дърветата.
Дори по тях да е имало обилен сняг, скоро те пак стават голи и общата картина
не е така ведра.
Можем да обобщим условията за хубава зимна снимка в парка така: трябва да
навали обилен мокър сняг и след това
да се появи слънце. Случва се това, но не
толкова често, и не става по план, съобразен със свободното време на фотографа.
Тогава идва и третото условие: по-често
навестявайте парка, така шансовете да
направите хубави снимки се увеличават.
Следващите четири снимки са без коментар. Те насочват към възможните подходящи обекти за снимане.
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В парка могат да се снимат и хора - играещи, замерящи се със снежни топки
или правещи снежен човек. Снимането
на непознати хора без тяхното съгласие,
обаче, мен ме притеснява и затова избягвам да правя това.
Миналата година мислех да кача някои от снимките, които сега се виждат
тук. Но ми се видя, че пейзажите не се
съчетават с изображенията, снимани в
по-близък план. Затова показах първо
„зимни миниатюри”, а едва сега „зимни
пейзажи”. Може да има и „снежни човеци” по-нататък, но тези, които съм заснел са много „мръсни”. Снегът е малко
и при търкалянето му, за да се образуват
съставните части на тялото на снежния
човек, полепва пръст.
За няколкото снимки по-долу ще кажа,
че са „неповторими”. Не става дума за
неповторимост на фотографското майсторство. Просто сюжетите за момента са
неповторими. И не защото няма подходящи сняг и слънце, а защото патиците
тази година ги няма. Нито една!

http://nauka.bg
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Вижда се, че в предишните години патиците се събираха при най-горното езеро
в парка, което не замръзваше. В момента
то, както останалите езера е покрито с
лед. Причината вероятно е, защото това
лято по неизвестни причини се наруши
притока на вода към езерото. Освен това
то вече е много плитко, тъй като дълги
години дъното му не е почиствано.
Патиците изчезнаха, всъщност, преди да
се появи ледът в езерата. Възможно е те
с природния си усет да са предчувства-

ли какво ще се случи и да са потърсили
друго място за зимуване. Факт е, обаче,
че от средата на миналата година броят
на патиците в езерата на Южния парк
почна бързо да намалява и днес вече е на
нула.
След такава не съвсем радостна вест
следва и подходяща снимка. И тя е: залез
в полите на мрачната Витоша. Витоша е
на заден план, но не се вижда, защото е
покрита с облаци.
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Не е даже погрешна 					 Част 4
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 16. Единственото развлечение в града
Мощта и славата на струнната теория

Младеж, увлечен в хазарта, губи на покер всяка нощ до последния си цент. Някой
му казва, че играта е измамническа, въртят я мошеници и той скоро ще стигне до
приюта за бездомни. “Знам, знам”, уморено отвръща той, “но това е единственото
развлечение в града”.
Кърт Вонегът, „Единственото развлечение в града”
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азговарям с мнозина суперструнни
теоретици и когато ги питам
защо продължават да работят по
тази теория, въпреки че няма никакъв успех в
осъществяването на целите й, най-честото оправдание, което чувам, е нещо от рода: “Виж, това е
единственото развлечение в града. Докато някой
не предложи нещо по-перспективно, тук стават
най-интересните неща”. Този вид оправдание
работи още от времето на първата суперструнна
революция през 1984, когато темата привлече
огромен брой изследователи. В интервю от
1987 Дейвид Грос коментира по следния начин
причините за популярността на суперструнната
теория:

разказва за следния разговор с друг теоретик:
На 4 август 1985 седях в лавката на ЦЕРН и
пиех бира заедно с Алваро де Рухула. . . . Де Рухула
предсказваше, че 90 процента от теоретиците ще
работят по суперструни и суперсиметрия, защото
това е модно. Когато подметна, че това не е здравословно, аз го запитах какво би предпочел да
работи. Вместо направо да отговори, той се отклони.

“Трябва да помним”, каза Де Рухула,
“че двамата души, които носят най-голяма
отговорност за развитието на суперструните,
т.е. Грийн и Шуорц, в продължение на десет до
петнайсет години системно работеха върху нещо,
което не беше модно. В действителност хората им
Най-важната [причина] е в това, че
се присмиваха заради упоритото им придържане
няма други добри идеи. Това е, което въвлича
към него. Така че когато хората идват при тебе и
повечето хора в тази тематика. Когато хората
се опитват да те убедят, че трябва да се заемеш
се заинтересуваха от струнната теория, те не
с най-модната тема, добре е да си спомниш, че
знаеха нищо за нея. В действителност първото
най-големите стъпки винаги се правят от онези,
впечатление на повечето хора е, че теорията е
които не работят в най-модното направление”.
извънредно грозна и неприятна – такъв беше
поне случаят преди няколко години, когато
“Тогава въпросът е”, казах аз, “с какво ще
струнната теория се разбираше значително по- се заемеш ти, върху какво ще бъде следващата
слабо. За хората беше трудно да научат за нея и да ти статия?”
се увлекат от нея. Така че според мен истинската
“Това е въпрос, на който всеки теоретик
причина хората да се насочват към нея е липсата
на друго развлечение в града. Всички други опити трябва сам да си отговори. И отговорът ще
за построяване на велики обединени теории, зависи от това дали искаш да оцелееш като
които първоначално бяха по-консервативни, теоретик или ще имаш куража да приемеш, че
постепенно ставаха все по-радикални, но не гордостта от собствената ти работа е по-важна от
успяваха и само това развлечение все още остава. краткотрайното признание на твоя моден принос.
Това е нещо, което всеки решава сам за себе си
Грос беше и твърдо остава ентусиаст на – в зависимост от увереността в собствения си
суперструнната теория – за разлика от много талант”.
други физици, които още от началото много не се
“И така”, настоях аз, “върху какво ще бъде
доверяваха на тази идея и трудно решаваха дали
да работят по нея. В края на книгата си „Нобелови твоята следваща статия?”
мечти” писателят с научна тематика Гари Таубс
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“Опитвам се да ти кажа”, отвърна Де намаляха и средната възраст на щатния състав
Рухула, “че нямам никаква представа”.
започна да расте линейно със скорост около осем
месеца на година. Последните данни показват,
Фактът, че изследванията в областта
че средната възраст на щатните факултетски
на суперструнната теория бяха единственото
преподаватели вече е стигнала 60 години. Така
развлечение в града през средата на 1980че през последните трийсет години имаме много
те години по време, когато по теорията не се
малко щатни назначения, докато програмите за
работеше особено много и човек би могъл с право
докторантурите продължиха да произвеждат
да очаква, че би постигнал нещо значително,
голям брой PhD, с което шансовете за младите
не е много изненадващ. Много по-трудно е да
доктори по ФЕЧ непрестанно намаляваха. Важразберем защо тя продължава да е единственото
но е също да напомним, че до началото на 1970развлечение в града след повече от двайсет
те години квантовата теория на полето беше
години и при все по-засилващите се свидетелства,
в залез, така че само малцина от професорите
че това е провалена изследователска програма.
по ФЕЧ работеха в областта на КТП. Същото се
И все пак защо суперструнната теория повтори след 1984, когато суперструнната теория
е единственото развлечение в града? Каква е дойде на гребена на вълната. Така че само през
възможността да се появят нови идеи и те да десетилетието 1974-1984 новите PhD започваха
променят сегашното положение на нещата? изследователската си кариера в областта на
Най-често отговорът на физици и математици КТП. През това десетилетие само съвсем малък
съдържа надеждата, че някъде, някак си, някой брой млади теоретици можеха да получат щатни
млад физик сега работи върху нова идея, която назначения.
всичко ще промени. За да разберем какви са
перспективите това да се случи, трябва внимателно да се вгледаме в онова, което представлява нормалното кариерно развитие на амбициозните и талантливи млади физици. Ще се
концентрирам върху фактите в САЩ, защото ги
познавам най-добре и защото американските
учени имат водеща роля в тази област.
Положението с работните места за
физици в научните институти е твърде тежко
още от 1970. Преди това американската
университетска система бързо се разрастваше
и средната възраст на щатните професори по
физика беше под 40. Студентите с PhD по ФЕЧ,
които търсеха щатно академично място, можеха
сравнително лесно да намерят такова. След
рецесията през 1970 академичните щатове

През последните години от около 80 PhD
по теория на елементарните частици около 10
намират постоянна изследователска работа.
Какво става с останалите, които са отпаднали? Те
са изправени пред тежката задача да започнат
съвсем нова кариера. Повечето обаче се справят
доста добре: някои намират преподавателски
назначения в колежите, някои отиват в мецински
или юридически училища, а напоследък мнозина
намират работа в компютърния или финансовия
бизнес.
Теоретиците по ФЕЧ, които не намират
съответното академично назначение, се заемат
с различни неща, но те почти никога не се
връщат към елементарните частици. Времената,
когато Айнщайн е можел да работи в патентно
бюро, а в свободното си време да прави важни
http://nauka.bg
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изследвания, безвъзвратно са отминали. Те
станаха жертва както на твърде нарастналата
сложност и изтънченост на теоретичната
физика, така и на повишените изисквания за
време и енергия, влагани в повечето професии.
Злощастен факт е, че постижения в теорията на
елементарните частици могат да се осъществят
от някой, който или получава заплата, за да мисли
върху този предмет, или се радва на материална
независимост.

сигурно – малък напредък в област, в която вече
е работил? Или да се опита да овладее актуален
и горещ проблем и да потърси такава ниша, в
която досега никой не е публикувал? А може би
да опита да развие някоя необикновена идея,
която изглежда обещаваща, но като че ли никой
друг не я смята за интересна? Преди да се спре на
последния вариант, той ще трябва да се увери, че
съществува добър аргумент никой да не работи
върху тази идея, но при това е заплашен след
година да остане с празни ръце при следващия
Как се печели в състезанието за щатна
конкурс.
академична длъжност? Правилата са твърде
открити и са ясни за всички участници. Започвайки
Айзъдор Сингър е изтъкнат математик,
от годината, когато е получил PhD, младият учен който в продължение на много години е работил
трябва да преодолява много специфични препят- в граничната област между теоретичната физика
ствия на всеки 2-3 години, а именно да убеждава и математиката. През 2004 му беше присъдена
комисията по назначенията, съставена от старши Абеловата неаграда1, която той подели с Майкъл
теоретици, че той е най-добър измежду голям Атия за тяхната работа върху индекс теоремата на
брой кандидати. Мнозина от кандидатите ще Атия – Сингър. В интервю по повод получаването
носят препоръчителни писма от известни физици, на наградата той прави следните коментари:
както и немалък брой публикувани статии, някои
В
Съединените
щати
забелязвам
от които могат даже да са върху най-актуални
тенденция към ранна специализация, породена
проблеми. За предпочитане е статиите да са
от икономически съображения. Човек трябва
били одобрени за публикуване от рецензентите
отрано да покаже добри заложби, да получи
на някои от най-добрите списания, а също да
добри препоръчителни писма и да получи добри
са върху теми, които комисията да признава за
първи назначения. Не можеш да си позволиш да
важни и съществени.
се отбиеш встрани, преди да си се утвърдил и да
Ако човек спечели конкурса и получи си заел сигурна позиция. Реалностите на живота
назначение, при лош късмет това ще бъде налагат тясна перспектива, което не е присъщо
длъжност за една година и новоназначеният на математиката. . . Когато бях млад, пазарът
ще трябва да разпраща документи за ново на работните места беше добър. Важно беше
кандидатстване буквално няколко месеца след да си в реномиран университет, но можеше да
постъпването на работа. По-вероятно е обаче той благоденстваш и в по-скромен. Депресиран
да разполага с година или даже две, през които съм от ограничаващия ефект на съвременния
да направи нови изследвания и да има приети пазар на работни места. Младите математици
за печат колкото може повече статии. Когато би трябвало да имат свободата на избор, с която
започва нов изследователски проект, човек е разполагахме ние, когато бяхме млади.
изправен пред труден избор. Дали да работи на
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Коментарите на Сингър се отнасят до
младите математици, които искат да се насочат
към нова математика, свързана с физиката, но
още повече до младите физици теоретици, за
които пазарът на работните места е още поконкурентен от този за математиците.

да не се обидят, ако кажа, че като следствие
от това етичните стандарти значително са
понижени. Необходимостта на всяка цена да
успееш е особено изострена за университетските
назначения, където по традиция се заплащат
само девет месеца от годината, така че хората
трябва да търсят за своите летни изследователски
Какво става с онези, които успешно
заплати финансовата поддръжка на агенции
се справят с тази система и накрая стигнат
като ННФ. В подготовката за тези кандидатури
до свещения Граал на щатната академична
се изразходват невероятни количества време и
длъжност? Те вече принадлежат към малкото на
усилия.
брой хора, които са отговорни за оцеляването
на теоретичната група в техния институт. Тази
В САЩ общността на учените, работещи
група вероятно има отпуснати субсидии от в областта на ФЕЧ, не е много голяма –
Националната фондация за наука (НФН) или състои се общо от около хиляда души. Това
от Министерството на енергетиката (МЕ). През са много талантливи хора, които обаче вече
фискалната 2001 година МЕ изразходи около две десетилетия работят в обстановката на
20 милиона долара за субсидирането на 70 интелектуален неуспех и на жестока конкуренция
такива групи, включително 222 факултетски за оскъдни ресурси. Съществуват и други
преподаватели, 110 стажанта след докторска причини в града да има само едно развлечение,
защита и 116 дипломанти. НФН изразходва но важна част от това положение са социалните
близо половината от горната сума и финансира и финансовите структури, в които хората работят.
също половина специалисти. Тези суми не са
Глава 17. Панорама на струнната теория
се променили забележително през последното
десетилетие. Но тъй като заплатите бяха
През последните няколко години
значително увеличени, броят на стипендиантите станахме свидетели на драматично разногласие
чувствително намаля.
в редовете на суперструнните теоретици относно
нещо, наречено антропен принцип. Антропният
принцип е известен в няколко варианта, но всички
те изтъкват идеята, че законите на физиката
трябва да имат такава природа, която позволява
развитието на интелигентни същества, каквито
сме ние. Много от учените смятат, че това не е
Конкуренцията даже – а, може би, нищо повече от тавтология, която макар и вярна
специално – в академичните институции е никога няма да доведе до фалсифицируемо
жестока и няма нищо общо с британското предсказание и поради това няма да стане
понятие за “феърплей” (честна игра; бел.прев.).
част от научна аргументация. Противоречие
възникна,
тъй
като
значителна
група
Надявам се моите американски приятели
суперструнни теоретици започнаха да твърдят,
Британският
суперструнен
теоретик
Майкъл Дъф, който доста години благоденстваше
в американската система (макар че през 2005 се
върна в Обединеното кралство), съпоставя двете
системи по следния начин:
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че неспособността на суперструнната теория да
прави предсказания не е проблем на теорията,
а израз на истинската природа на вселената.
Според тях урокът от суперструнната теория се
състои в това, че предсказването на много, ако не
и на всички параметри, определящи стандартния
модел, по същината си е невъзможно, тъй като
разполагаме само с антропния принцип за
обясняване защо вселената е такава, каквато е.

Надеждата беше, че стойностите на тези
модули по някакъв начин са определени от
неизвестната динамика на М-теорията. За да се
постигне това, трябва да бъде намерен някакъв
механизъм, който придава различни енергии
на вакуумните състояния, съответстващи на
различни стойности на модулите. Ако енергията
на вакуумните състояния не зависи от модулите,
може да се очаква от общи принципи, че модулите
ще породят квантови полета, съответстващи
Да си спомним, че суперструнната
на безмасови частици, а те не са наблюдавани.
теория страда от следния проблем на
Картината на енергетична функция, зависеща
вакуумно израждане. Тъй като не знаем какво
от много модулни параметри, беше наречена
представлява основополагащата М-теория,
“панорама” на суперструнната теория3. Тази
суперструнните теоретици взимат първите
терминология е свързана с картината на
членове от пертурбационното разложение по
релеф на панорамата с възвишения и падини,
брой на дупките в световната ивица на струната2.
съответстващи на различни стойности на
Те приемат, че това пресмятане ще даде нещо
енергията, като ширината и дължината на точка
доста близко до онова, което би се получило
от панорамата са аналози на двата модулни
от пресмятането по истинската М-теория. За да
параметра.
се осъществи това приблизително пресмятане,
трябва да се избере фоново 10- или 11-мерно
През 2003 беше намерен механизъм,
пространство-време и вероятно някои видове даващ различни енергии за различни стойности
“брани”, т.е. определени подпространства на на модулите. Този механизъм обаче дава
пълното пространство-време, към което са при- абсурдно голям брой различни стойности на
крепени краищата на струните. Такъв избор се модулите (напр. 10100 и даже 101000). Съществуванарича избор на вакуумно състояние, тъй като нето на такъв огромен брой различни вакуумни
очакването е, че то съответства на състоянието състояния руши надеждата, че суперструнната
с най-ниска енергия в неизвестната М-теория. теория ще може да предсказва нещо. Ако от
Съществуват много, а може би и безкрайно това огромно множество бъдат избрани само
много, класове на фонови пространства, които онези състояния, чиито свойства се съгласуват
вероятно са вътрешно съгласувани и всеки със съвременните експериментални данни, ще
един от тези класове притежава голям брой остават такъв голям брой възможни състояния,
параметри, определящи размера и формата на че те ще могат да се съгласуват с каквито си щем
фоновото пространство-време. Тези параметри произволни нови наблюдения. Така че теорията
се наричат модули, доколкото исторически никога няма да предсказва нещо, което да е
модулна функция е такава, чиито стойности фалсифицируемо.
могат да се използват, за да се параметризират
В последно време Съскинд, един от
размерите и формата на едно пространство.
откривателите на струнната теория, започна
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да твърди, че това свойство на теорията да се
съгласува буквално с всичко трябва да се смята
за добродетел. Според него космологичната
константа в различни състояния ще приема
дискретно, но почти континуално множество от
стойности (някои наричат това “дискретуум”). Да
си спомним, че комбинирането на суперсиметрия
и гравитация предсказва космологичната
константа да е над 1056 пъти по-голяма от
наблюдаваната й стойност. Според Съскинд
наличието на дискретуум позволява поне някои
от вакуумните състояния на суперструнната
теория да имат необикновено малки стойности
на космологичната константа, така че да бъдат
близки до експеримента. Затова огромният брой
възможни вакуумни състояния в суперструнната
теория се тълкува от Съскинд като добродетел на
теорията4.
През 1987 Стивън Уайнбърг публикува
статия, в която твърди, че за да могат да се
формират галактиките и да се развие животът
такъв, какъвто го познаваме, космологичната
константа не би могла да е твърде голяма. Ако тя е
над 10100 пъти по-голяма от видимата й стойност,
вселената би се разширила прекалено бързо
и галактиките не биха могли да се образуват.
Според Уайнбърг едно вероятно обяснение на
проблема за малката стойност на космологичната
константа е антропният принцип. Идеята е, че
съществува огромен брой съгласувани възможни
вселени и нашата вселена е част от някаква
по-голяма мултивселена или мегавселена.
Съвсем естествено е ние да се намираме в
онази част от тази мултивселена, в която могат
да се образуват галактики, а следователно и
да еволюира разумен живот. Ако е така, няма
никаква надежда да се предскаже стойността на
космологичната константа, тъй като всичко, което

можем да свършим, е да посочим тавтологията,
че стойността на космологичната константа се
съгласува с нечие съществуване.
Съскинд
напоследък
активно
пропагандира своя възглед сред теоретичната
общност, като твърди:
Ед Уитън никак не харесва тази идея, но аз
съм чувал, че е силно изнервен от възможността
тя да се окаже вярна. Макар да не му харесва,
според мен той осъзнава, че нещата вървят в тази
посока. Джо Полчински, който е един от наистина
великите физици на света, е от хората, които
заченаха тази идея. В контекста на струнната
теория той беше един от първите, които разбраха
значението на цялото това разнообразие. Всички
в Станфорд се движат в тази посока.
През февруари 2005 в бюлетина на
Станфорд Съскинд описва различните възможни
вакуумни състояния на струнната теория като
”джобни вселени” и твърди, че аргументите в
полза на огромния им брой са верни, като казва:
“Ед Уитън работеше много упорито, за да покаже,
че те са само малък брой, но не успя, провали се
напълно.”
Доколкото все повече струнни теоретици
стигат до извода, че в суперструнната теория
наистина съществуват всичките тези вакуумни
състояния и затова по принцип не може да се
предскаже космологичната константа и други
неопределени параметри на стандартния модел,
често може да се чуе следната аналогия. През
1596 Кеплер предлага математически изящно
хипотетично обяснение за разстоянията между
орбитите на шестте познати планети – обяснение,
което се опира на факта, че съществуват пет
Платонови тела. Разбира се, по-късно става
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ясно, че разстоянията между планетите са
резултат от поредица исторически случайности
в еволюцията на слънчевата система и не са от
нещата, които могат да бъдат предсказани от
фундаментални физически закони. Оттук изводът
е, че вероятно много, ако не всички, аспекти на
стандартния модел, за които нямаме обяснение,
в действителност са само случайни, зависят от
околната среда във вселената, където сме ние, и
не следват от основни физически закони. Ако е
така, то единствените възможни предсказания на
тези неща ще идват от антропните ограничения,
правещи възможно нашето съществуване.
Проблемът с тази аргументация е, че
в случая на слънчевата система съответната
физическа теория (Нютоновата механика) ясно
определя кои неща се описват от теорията и кои
са случайни исторически събития, обусловени от
околната среда. Никой не знае как да определим
кои неща теорията може да предскаже и кои не
може поради зависимостта от околната среда.
Навярно няма нито един аспект на стандартния
модел, който по принцип би могъл да се
предскаже от теорията на суперструните.
Към средата на 2004 руският физик
и струнен теоретик Александър Поляков
(понастоящем в Принстън) публикува статия,
в която прави равносметка на усилията си да
изясни съотношението на дуалност между
калибровъчната теория и струнната теория. Той
пише:
По мое мнение струнната теория може
да се окаже прекалено амбициозна. Твърде
малко знаем за струнната динамика, за да сме
в състояние да атакуваме фундаменталните
въпроси за “правилните” вакууми, за йерархиите
или как да изберем между антропния и
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мизантропния принцип и т.н. Липсата на контрол
от страна на експеримента прави отклоняването
в грешна посока почти неизбежно. Надеждата
ми е, че калибровъчната/струнната дуалност
малко ще подобри ситуацията. . . Може би тя ще
помогне да се възстанови душевното здраве на
струнната теория.
В неотдавна излязлата си книга “Космична
панорама: Струнната теория и илюзията на
интелигентния проект” 5 Съскинд признава, че той
няма ясна идея как от струнната теория да бъдат
изведени някакви предсказания. Изненадващото
е, че той и други изявени теоретици не виждат
в това причина за отказ от теорията, а вместо
това предпочитат да вярват, че теорията е вярна,
макар да не е в състояние да предсказва каквото
и да било. Съскинд се позовава на възраженията,
че струнната теория не е фалсифицируема, и
говори за “понтифициране от ‘Попъраците‘
на онова, което е и което не е наука”, а после
продължава: “Склонен съм да мисля, че никоя
идея не може да има големи достойнства, ако не
е привлякла толкова силна критика”.
Би могло да се очаква, че след като
веднъж теоретиците са се убедили, че теорията
не дава възможност да се правят предсказания,
те ще се откажат от нея и ще се заемат с нещо пообещаващо. Но не става така. Един въпрос, който
винаги е витаел около суперструнната теория, е:
какво ще е необходимо, за да се убедят нейните
поддръжници, че идеята е негодна. След като
няма добре дефинирата теория, няма как да
се докаже, че тя е грешна в смисъл, че води до
противоречия или до предсказания, които не
се съгласуват с експеримента. Би могло да се
сметне, че единствената надежда да се покаже,
че теорията се е провалила, е да се демонстрира,
че тя е празна и никога няма да е в състояние
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да предскаже нещо. Но, изглежда, и това не е
достатъчно, за да промени разбиранията.

Антропната аргументация, в която Съскинд
и други търсят убежище, в действителност е
отклоняване на вниманието. Грос (2003) описва
Принстънският космолог Пол Стейнхард
положението по следния начин: “Виждали сме
смята, че не опонентите на панорамния сценарий
подобно нещо да се случва многократно като
са отчаяни, а по-скоро онези струнни теоретици,
реакция спрямо трудни проблеми. . . Излизат с
които, подобно на Съскинд, са се обърнали към
някакъв велик принцип, който обяснява защо не
антропния принцип. Той пише (2005):
са в състояние да решат проблема.”
Струнните теоретици се обърнаха за
спасение към антропния принцип. Откровено
казано, за мен това е акт на отчаяние. Трудно
понасям антропния принцип. Смятам го за
ненаучен. Една адекватна научна теория е
основана върху проверими предположения и се
оценява по предсказвателната й мощ. Антропният
принцип прави огромен брой предположения
относно съществуването на много вселени,
вероятностни процеси на възникване и
разпределение на различни свойства и т.н., нито
едно от които не е проверимо, доколкото заедно с
тези предположения вървят хипотетични области
на пространство-времето, които завинаги са
отвъд обсега на наблюденията. А предсказанията
са твърде малко, ако изобщо ги има. В случая на
струнната теория към този принцип се прибягва
само когато трябва да се обяснят познати
наблюдения, а не да се предскажат нови. (При
други версии на антропния принцип, където се
правят предсказания, тези предсказания се оказват грешни. Някои физици се позовавават на
неотдавнашни свидетелства, че космологичната
константа е била предречена по пътя на антропни
съображения; обаче наблюдаваната стойност не
се съгласува с антропно предсказаната стойност).
А по-нататък той се позовава
“съвременната антропна мания” като
“хилядолетна налудничавост”.

Даже ако някой вярва, че космологичната
константа никога няма да бъде теоретично
определена и само антропният принцип ще
свърши това, проблемите на суперструнната
теория едва ли ще го почувстват. Ако теорията
направи някои верни предсказания, но остави
неопределена
космологичната
константа,
антропният принцип пак би могъл да се приеме
насериозно. Но истината е, че теорията не само
не предсказва космологичната константа – тя
изобщо нищо не предсказва. Дали антропните
съображения някога ще се окажат необходими
за физиката, в дадения случай не е нищо повече
от оправдание за неуспеха. Спекулативните
научни идеи се провалят не само когато правят
неверни предсказания, но също когато се оказват
стерилни и неспособни да предскажат каквото и
да било.
Глава 18. Други гледни точки

Дотук беше обсъден един много
специфичен
подход
към
физиката
на
елементарните частици – този на склонните
към математически методи физици. Акцентът
падаше върху стандартния модел, математиката
зад него и основаната върху ускорителите
на експериментална техника, довела до неговото
на откритие, както и онези негови ограничения,
които правят труден по-нататъшния му прогрес.
Но съществуват и други възгледи върху
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проблемите на елементарните частици и тази
глава е преглед на някои от тях.

действията на частици при тази енергия, интерес
представлява самият факт на съществуване на такива частици. Ако в “Оже” се наблюдават такива
След като установихме ограниченията на
частици, това ще е свидетелство за някакъв нов и
ускорителната техника, един очевиден въпрос
неизяснен физичен ефект.
е дали съществува друг начин за изучаване на
взаимодействията на елементарните частици
Възможно най-мощният ускорител на
при високи енергии. Някои от най-ранните частици е Големият взрив, поради което напълно
открития във физиката на елементарните частици естествено е теорията на елементарните частици
са направени не с ускорители, а при изследване да се насочи към космологията. Това е обширна
на космичните лъчи. Елементарните частици и тема, за която нито тук има място, нито авторът
ядрата, ускорени от различни астрофизически е достатъчно компетентен, но тя е толкова
процеси, непрекъснато бомбардират земната съществена, че се налага да бъдат направени
повърхност и се сблъскват с други частици в поне няколко коментара. Малко след развитието
атмосферата. Анализирайки продуктите на тези на стандартния модел, през ранните 1970, някои
сблъсъци, можем да видим дали се образуват от теоретиците се насочиха към опити да го
нови частици и да уточняваме схващанията си приложат към описанието на Големия взрив.
за сблъсъците на високоенергетични частици. За Книгата на Стивън Уайнбърг “Първите три минути:
да се постигне енергия, евивалентна на тази на съвременен възглед за произхода на вселената “
Големия адронен колайдър (ГАК) в системата на (1977)6 дава прекрасно популярно представяне
центъра на масите (14 TeV = 1,4 x 1013 eV), е ну- на тези ранни изследвания и е препоръчително
жен космически лъч с енергия близо 1017 eV, до- от нея да се почерпят повече детайли7.
колкото той пада върху практически неподвижна
Съвременната космологична теория
мишена. Космични лъчи с такава и по-висока
приема, че вселената е била все по-гореща и все
енергия са наблюдавани, но броят им е доста
по-плътна, колкото по-близко е била до Големия
малък – за едно столетие падат само няколко на
взрив. Високите температури означават високи
квадратен метър от земната повърхност.
енергии на частиците, поради което се очаква,
Сблъсъци, чиято енергия в центъра на че ако наблюдаваме ефекти от най-ранните
масите е десет пъти тази на ГАК, стават около моменти след Големия взрив, ще узнаем някои
стотина на година върху площ от един квадратен неща относно поведението на частиците при
километър. През 2005 започва да действа тези енергии. За съжаление толкова назад
обсерваторията “Оже” (наречена на името на във времето не можем да наблюдаваме, но
Пиер Оже, който прави ранни наблюдения на можем да проследяваме как са се развивали
космичните лъчи). Нейните детектори покриват нещата. Като екстраполираме към миналото,
3 000 квадратни километра в Аржентина и са можем да оценим първичните количества на
предназначени да изучават космични лъчи с най- различни елементи и да установим, че ранната
високата енергия – такива, чиято енергия е около вселена е била съставена главно от водород и
1020 eV. Макар че тази обсерватория няма да е хелий. Основаните върху стандартния модел
в състояние да разкрие много относно взаимо- на елементарните частици ранни модели на
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вселената позволяват да се възпроизведат
наблюдаваните количества на тези елементи.
Оставащият все още отворен въпрос е този за
бариогенезата: защо материята в нашата вселена
е съставена основно от бариони (протони
и неутрони), а практически няма никакви
антибариони (антипротони и антинеутрони)?
При достатъчно високи температури би
трябвало да са създадени почти еднакъв брой
бариони и антибариони и затова трябва да
се обясни асиметрията, поради която са се
запазили определен брой бариони, след като
повечето бариони и антибариони взаимно са се
анихилирали. Съществуват различни възможни
източници на тази асиметрия, но все още не е
известно как се е породила тя.
Към края на 1970-те и началото на
1980-те години все по-оптимистично ставаше
очакването, че космологията ще даде на
физиката на елементарните частици някаква
информация относно физиката, възникваща
при енергетичните мащаби на ВОТ (Велика
обединена теория), но за съжаление това и
досега не се получава. Възможно е отговорът
на въпроса за бариогенезата се намира във
физиката на ВОТ-мащабите, но въпросът все
още няма еднозначно решение. Вниманието се
пренасочи от най-ранните и най-горещи времена
към по-късните, за които разполагаме с много
повече експериментални данни.
Космическият микровълнов фон (КМФ)
е лъчението, открито от Арно Пензиас и Робърт
Уилсън през 1965. Това е черно лъчение от
космологичен произход при много ниската
температура 2.7 градуса Келвин. Според
съвременната теория това лъчение се състои от
остатъчни фотони от периода 400 000 години след
Големия взрив – времето, когато електроните

и протоните вече не съставят гореща плазма
от свободни частици, а се свързват и образуват
електронеутрални атоми. До това време фотоните
непрестанно са се разсейвали от плазмата, но
по-късно те вече могат да се разпространяват
без интерференция. Фоновото микровълново
лъчение, което наблюдаваме в днешно време, се
състои от тези остатъчни фотони, които все още
съдържат информация относно своя произход
през този относително ранен период в историята
на вселената.
По времето, когато е възникнало КМФ
лъчение, температурата на вселената е била
около 3 000 оК. По обичайните стандарти това е
много горещо, но то съответства на енергии на
частиците само няколко десети електронволта.
Така че макар да не е възможно КМФ лъчението
да се използва, за да видим непосредствено
ефектите от взимодействията на частици с
много високи енергии, все пак в това лъчение се
съдържа огромно количество информация. До
неотдавна наблюденията върху КМФ показваха
само безструктурно черно лъчение, едно и също
във всички посоки. През 1992 спътниковият
експеримент COBE (Cosmic Background Explorer
– космически изследовател на фона) за пръв път
установи известни анизотропии или структури
в КМФ. Към 2003 един по-съвършен спътников
експеримент, WMAP (the Wilkinson Microwave
Anisotropy Probe – Уилкинсънова микровълнова
сонда за анизотропия) можа да получи първите
резултати относно детайлите на тази структура,
като събра огромна нова информация относно
ранната вселена. Докато от спътника WMAP
продължава да получава информация, предстои
да бъде пуснат и ново поколение спътник,
наречен “Планк”.
С

данните

от

WMAP

и

от

други
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астрономически наблюдения, особено тези от
свръхновите на големи разстояния, космолозите
построиха “стандартен модел” на вселената,
който обаче повдига две въпросителни пред ФЕЧ.
В този модел само пет процента от енергетичната
плътност на вселената се съдържа в нормалната
материя, изградена от бариони. Двадесет и пет
процента се съдържат в студена тъмна материя,
чиято природа остава неизвестна. Възможно
е студената тъмна материя да е съставена от
нов тип стабилни частици – такива, които нямат
електричен товар и не взаимодействат силно,
но пораждат астрофизични ефекти посредством
чисто гравитационни взаимодействия. Подобни
хипотетични частици включват т.нар. WIMPs
(weakly interacting massive particles – слабо
взаимодействащи масивни частици) и един от
аргументите за суперсиметричните версии на
стандартния модел е, че те могат да съдържат
такава стабилна частица.
Накрая 70 % от енергетичната плътност на
вселената вероятно се състои от тъмна енергия
– неизвестна енергетична плътност на вакуума
(космологичната константа). По-горе видяхме, че
суперсиметричните модели на ФЕЧ се натъкват
на трудности, тъй като изискват вакуумното
състояние да нарушава суперсиметрията, а
в резултат на това енергетичната плътност
трябва да бъде с много порядъци по-голяма от
наблюдаваната. В предната глава обсъдихме
аргумента на панорамата, съгласно който броят
на възможните вакуумни състояния е толкова
голям, че за някои от тях тази стойност е много
по-малка от очакваната (и така може да стигне до
съгласие с експеримента).
Докато космологията тепърва има да
решава някои от проблемите на стандартния
модел, двете породени от нея нови загадки
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могат да се окажат съществени ключове за
разрешаване. Съществува ли нова неизвестна
стабилна частица, от която е изградена
студената тъмна материя? Какъв е произходът
на вакуумната енергетична плътност и как тя да
бъде изчислена? И двата въпроса остават без
никакво решение.
Както видяхме, въпросът за това как
да се построи квантова версия на общата
относителност, т.е. на Айнщайновата теория
на гравитационната сила, все още е открит.
Една от главните мотивации на суперструнната
теория е да намери такава постройка, но вече
видяхме, че това не е направено напълно
успешно. Математическата структура на общата
относителност е мъчително близка до тази на
стандартния модел, тъй като той по същество
е геометрична теория. От геометрична гледна
точка калибровъчните полета на Янг – Милс
представляват връзки, показващи как да
съпоставяме полета в съседни точки. Общата
относителност може сащо да бъде изразена в
термините на такива връзки, които в дадения
случай показват как да сравняваме вектори
в съседни точки. Но геометрията на общата
относителност, т.е. Римановата геометрия,
съдържа допълнителна структура, която не се
появява в случая на Янг – Милс. Тази допълнителна
структура е структурата на метриката, т.е. начин
за измерване на големините на векторите, а тези
метрични променливи изискват динамика, която
се различава от динамиката на калибровъчните
полета на Янг – Милс. На големи разстояния или
при ниски енергии тази динамика е известна –
тя се определя от Айнщайновите уравнения на
полето. Ако се опитаме да използваме същата
тази динамика в квантова теория на полето
за малки разстояния, тогава се натъкваме на
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проблеми с безкрайности, които не могат да се което между апологетите на тези две различни
третират със стандартните ренормализационни изследователски програми се разгаря дебат,
методи.
който често пъти стига до враждебност. Много
от статиите по струнна теория продължават
Струнната теория се опитва да реши този
да се мотивират с уводното твърдение, че
проблем, като приема, че на малки разстояния
струнната теория е “най-перспективната теория
фундаменталните полета на теорията са нещо
на квантовата гравитация” или нещо подобно –
негеометрично – възбудените моди на една
претенция, която вбесява привържениците на
струна. Друг много различен подход към проблема
ПКГ. Досега суперструнната теория продължава
на квантовата гравитация стана популярен през
да получава лъвския пай от ресурсите, тъй като
последните години под названието примкова
нейните привърженици доминират в повечето
квантова гравитация (ПКГ). Нейното популярно
изследователски центрове, особено в САЩ.
описание може да се намери в книгата на Лий
Смолин “Три пътя към квантовата гравитация“
Освен ПКГ един още по-спекулативен
(2001), а по-технично изложение има в книгата подход към квантовата гравитация, произлязъл
на Карло Ровели “Квантова гравитация” (2004). от общата относителност, е нещо, известно като
ПКГ използва стандартните геометрични про- теория на туистърите. Тази идея беше създадена
менливи на общата относителност с квантуване от Сър Роджър Пенроуз заедно с много
на гравитацията, но с непертурбативни методи сътрудници в Оксфорд и на други места. Неговата
на квантуване, които се различават от стандар- забележителна книга “Пътят към реалността “
тното разложение по Файнманови диаграми, за (2004), представлява широкомащабна картина на
което е известно, че се натъква на проблеми с теоретичната физика до голяма степен от гледна
безкрайностите.
точка на общата относителност и в по-малка
степен от позицията на ФЕЧ, като резюмира
Докато програмата на ПКГ се смята за
основните идеи на туистърната теория. Самият
толкова успешна, колкото е суперструнната
Пенроуз споделя възгледа, че една успешна
програма в подхода й към построяването на
теория на квантовата гравитация не само ще
квантова теория на гравитацията, за разлика от
обхваща туистърната теория, но също така ще
суперструнната теория ПКГ не претендира да
изисква преработката на фундаменталните идеи
обяснява стандартния модел. Това е чиста теория
на квантовата механика, въпреки че малцина са
на квантовата гравитация, която по принцип
на това мнение. Теорията на туистърите включва
не зависи от теорията за взаимодействията на
идеи относно геометрията, които са специално
другите частици. До голяма степен интересът
за четири измерения, и фундаментално използва
към суперструнната теория първоначално
геометричните аспекти на спинорите и на
възникна от надеждата, че ще създаде не
комплексната геометрия. Тази теория все още не
само теория на гравитацията, но и обединена
е довела до изчерпателна теория на квантовата
теория на взаимодействията на всички частици.
гравитация и подобно на ПКГ не претендира да
През последните години, доколкото става
дава обяснение на стандартния модел.
все по-ясно, че тази надежда е мираж, ПКГ
привлича все по-голямо внимание, поради
Наред с потенциалните си приложения
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към гравитацията туистърната теория се оказа
твърде полезна в много други контексти, като
води до точни решения на няколко геометрично
интересни системи уравнения. Последните
включват автодуалните уравнения в теорията на
Янг – Милс и са от значение за четиримерната
топология. Методите на туистърната теория
доведоха също така до нови формули за някои
амплитуди на разсейване в четиримерната
квантовополева теория на Янг – Милс – факт,
който неотдавна мотивира Уитън да изрази
тези амплитуди в термините на топологична
теория на струните, където струните съществуват
не във физическо пространство-време, а в
пространството на туистъри. Макар че така се
разкриха интересни нови пътища за пресмятане
на амплитудите на разсейване, тази теория все
още не е довела до очакваната еквивалентност
между квантово-полевата теория на Янг – Милс
и един нов вид струнна теория.
Друга една спекулативна изследователска
програма, която заслужава да бъде спомената,
е известна под названието некомутативна
геометрия и беше предложена от френския
математик и Филдсов медалист Ален Кон.
Както беше споменато по-рано, една алгебра
по същество е само абстрактна математическа
структура, чиито елементи могат да бъдат
непротиворечиво умножавани и събирани.
Съществува дълбока и фундаментална връзка
между
математическите
подобласти
на
геометрията и алгебрата. Тази връзка асоциира
с дадено геометрично пространство една
специфична алгебра – алгебрата на функциите,
дефинирани в това пространство. Тази алгебра на
функциите е комутативна, т.е. когато се умножават
такива функции, няма значение в какъв ред става
умножаването. Кон развива идеята за изучаване
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на по-общи некомутативни алгебри, като ги
разглежда като алгебри на функции в обобщен
вид геометрично пространство.Именно това
е некомутативната геометрия. Кон има някои
спекулативни идеи относно това как да се разбира
стандартният модел с помощта на понятията на
некомутативната геометрия. Подробности за
тази теория могат да се научат от монографията
на А. Кон “Некомутативна геометрия“ (1994).
Глава 19. Заключение
Но за да живееш извън закона, трябва да си
честен. - Боб Дилан
Откритието на стандартния модел
представлява интелектуално постижение, което
ще бъде завинаги запомнено в човешката
история. Един неочакван резултат от този прогрес
е, че теорията на елементарните частици вече
четвърт век е жертва на своя собствен успех. Без
да разполага с никакви нови експериментални
данни, които да посочат пътя на по-нататъшното
развитие, тази изследователска област попадна в
задънена улица. Срочно са нужни промени, за да
могат теоретиците да намерят полезни пътища
извън железните закони на прекия контакт
с експеримента. При липсата на обективна
присъда на експеримента една такава промяна
означава рязко да се повишат изискванията
за честност при оценката на теоретичните
резултати. Честността налага да се признае
неуспехът на програмата на суперструнната
теория и да се направят съответните изводи. Без
драматична промяна в избраните от теоретиците
насоки на изследване те ще продължат да бъдат
непродуктивни, както вече са от две десетилетия,
и да очакват най-после да се появят някакви нови
експериментални резултати.
Възможността за нови експериментални
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открития най-вероятно ще се осъществи в ГАК
на ЦЕРН. Възможно е да се получат отговори на
въпросите относно нарушението на симетрията
на електрослабия вакуум и това да върне
теорията на елементарните частици към вярната
посока. Ако това не стане, вероятно ще измине
десетилетие или повече, преди да се появи нов
шанс за успех – може би с построяването на нов
електрон-позитронен колайдър.
Писателят с научна тематика Джон Хорган
през 1996 развълнува духовете с книгата си “Краят
на науката“, в която тезата му е, че повечето големи научни открития вече са направени и това, което учените правят днес, е “иронична наука”. Така
той нарича науката в духа на “спекулативната,
постемпирична мода – нещо, което повече
прилича на литературна критика. А в следващата
си книга, “Рационалният мистицизъм” (2003),
Хорган прилага към суперструнната теория друга литературна аналогия - описва я като “малко
повече от научна фантастика в математическа
форма”.
В “Краят на науката“ Хорган предрича
бъдещето на теорията на елементарните частици
по следния начин:
Конференциите на тези иронични физици,
чиито спорове не могат да бъдат експериментално разрешени, ще приличат все повече на
онзи бастион на литературната критика, наречен
Съвременна езикова асоциация (САЕ).
Хорган веднага стана неприемлив както
за физическата общност, така и за работодателя
си – списанието Scientific American. Една от причините е, че той беше засегнал оголен нерв,
тъй като според мнозина физици няма голяма
разлика между САЕ конференция и суперструнна

конференция. Предсказанието на Хорган се
оказа пророческо, тъй като от 1997 нататък
започва поредицата от големи конференции по
суперструнна теория, на които присъстват по 400
и повече участници. И точно както е на конференциите на САЕ, там няма нито едно съобщение, в
което да се говори за експериментални резултати.
Хорган не обсъжда математиката, с
която аз съм много по-добре запознат. Макар
да не е експериментална наука и да не прави
предсказания
относно
физическия
свят,
математиката е наука и през 20 век тя направи
големи крачки напред. Последното десетилетие
донесе разрешението на два от най-трудните
математически проблема. Доказателството
на последната теорема на Ферма, открито от
Ендрю Уайлс през 1994, реши проблем, който
в продължение на три столетия не се поддаде
на усилията на най-добрите математици. Покъсно, през 2003, Григори Перелман предложи
доказателство на най-прочутия нерешен в
продължение на един век проблем в топологията
– предположението на Поанкаре.
По традиция двата най-мощни източника
на проблеми, които мотивират новата математика,
са изучаването на числата и теоретичната физика.
Тези два източника в някакъв смисъл играят ролята
на експериментални данни за математиците.
Видяхме огромния положителен ефект на
квантовата теория на полето за математиката
през последните двадесет години. Този ефект
най.вероятно ще продължи. Възможно е някой
ден математиката да си върне услугата, като
даде на физиците нова математическа техника за
решаване на нейните проблеми, но аз мисля, че
съществуват и други начини, по които тя може да
предложи хубав пример на теоретичната физика.
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Математиците имат много дълга история
на работа в спекулативния, постемпиричен стил,
който Хорган нарича иронична наука. Онова,
което те отдавна са научили, е, че за да се стигне в
перспектива до определени резултати, трябва да
се търси абсолютна яснота при формулирането на
идеите и строго да се изясняват техните следствия.
Съвременната математика може с право да
бъде обвинена, че отива прекалено далеч в тези
стандарти, като стига до тяхното фетишизиране.
Често математическите изследвания страдат от
това, че математическата общност не желае да
гледа спекулативни и неясни формулировки,
които мотивират някои от най-добрите нови
работи, или пък също така неясни и непрецизни
резюмета на стари изследвания, които обаче са
от значение за текущите проучвания.
За математиците основната добродетел
е тази на строгата и точна формулировка, макар
да осъзнават, че понякога е нужна по разхлабена
форма на разсъждаване, ако искат да стигнат
до някъде. Физиците по традиция никога не са
хранели интерес към тази добродетел, убедени
са, че нямат нужда от нея. В миналото подобно
поведение се оправдаваше от факта, че има
експериментални данни, които да им налагат
да бъдат честни, но сега те вероятно ще трябва
да си вземат урок от математиците. За да бъде
действително научна, една спекулативна работа
трябва да се подлага на непрестанна оценка за
това доколко тя ще може да изведе до реални
предсказания. В допълнение всячески трябва да
се полагат усилия, за да се постигне логическа
прецизност и яснота относно това кое е точно
разбрано и кое не е.

проблеми. Но трудно може да се допусне,
че математическо списание би публикувало
нещо, имащо толкова малко смисъл като петте
статии на Богданови, които рецензентите на
физическите списание са сметнали за допустими.
Аферата Богданови показва, че в спекулативните
части на теоретичната физика се наблюдава
отказ от настойчивото желание нещата да бъдат
смислени. Това е тежка ситуация в област,
която е принудена да борави предимно със
спекулативни идеи и вече не може да се опира
на експериментални резултати.
Няколко години преди да излезе книгата
на Хорган “Краят на науката“, физикът Дейвид
Линдли в книгата си “Краят на физиката: митът
на обединената теория “ (1993) предупреди, че в своето търсене на обединена теория
физиката е застрашена да се превърне от наука в
митология. Линдли и много други физици виждат
суперструнната теория като основана върху
чистата математика и опираща се на естетически
критерии за оценка на напредъка. Те приемат
претенцията на суперструнните теоретици, че
теорията е красива и елегантна и не смятат, че
връзката с математическата красота отделя тази
теория от експеримента.

Тук се опитах да покажа, че този
възглед е грешен, доколкото не обяснява защо
суперструнната теория досега не е направила
никакви
предсказания.
Суперструнните
теоретици вярват, че в един прекрасен ден ще се
намери едно просто уравнение, някаква красива
физическа идея или фундаментален принцип за
симетрия и с тяхна помощ ще бъдат обяснени
сложните структури, с които те се занимават.
Математическата
литература
често Но днешното състояние е такова, че въпреки
страда от това, че или прекалено трудно се многогодишните усилия нищо подобно не се
чете, или решава някои не дотам интересни вижда на хоризонта. Картината на света, която
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в днешно време се предлага от суперструнната
теория, нито е красива, нито е елегантна. Десети единадесет-мерните суперсиметрични теории
са твърде усложнени, а шест- или седем-мерните
компактификации на тези теории, необходими
за сближаване на теорията до реалния свят,
са не само прекалено сложни, но са също така
прекалено грозни.

онова, което според мен е важен урок, който
от времето, когато възниква квантовата
механика, всяко поколение физици ще трябва
наново да усвоява. Това е урокът за значението
на принципите на симетрия, изразени на
математическия език на теорията на груповите
представяния. Когато човек се научи да работи
на този език, квантовата механика губи повечето
от своята загадъчност и се превръща в твърде
На конференция в Харвард (септември
естествен начин на мислене. Главният източник
2003), наречена “Единството на математиката”,
на проблеми на суперструнната теория е в това, че
Сър Майкъл Атия изнесе лекция върху
тя не е изградена върху фундаментален принцип
“Взаимодействието
между
геометрията
на симетрия или изразена на езика на теорията
и физиката”. През последните години той
на представянията. Ако освен не бъде намерен
сътрудничи с Уитън в работи по М-теорията и си
някакъв начин теорията да се преработи така,
остава почитател на Уитън и на струнната теория,
че това да стане възможно, урокът на историята
но заедно с това се надява на по-добро бъдеще:
ще бъде, че тази теория няма да ни изведе до
Ако стигнем до логически съгласувана никъде.
обединена теория на вселената, включваща
Една от най-важните идеи на стандартния
извънредно сложна математика, ще повярваме
модел е свързана с групата на калибровъчните
ли, че това представя “реалността”? Ще
симетрии и твърде знаменателен е фактът,
повярваме ли, че природните закони са
че в четиримерното пространство-време
създадени с помощта на изтънчената
ние практически нищо не знаем относно
алгебрична машинария, която днес прозира в
представянията на тази безкрайномерна
струнната теория? И възможно ли е законите
група. Традиционната причина, поради която
на природата да са много по-дълбоки, прости
физиците смятат, че това не е от значение,
и заедно с това изтънчени, и че използваното
е в това, че според тях от значение са само
от нас математическо описание просто е найнещата, които са инвариантни спрямо
доброто, което можем да постигнем с наличните
калибровъчните трансформации или, с други
инструменти? С други думи най-вероятно ние
думи, че е нужно само тривиалното представяне.
все още не сме намерили правилния език, с
Подобно мислене може да се окаже толкова
който да опишем фундаменталната простота на
погрешно, колкото е мисленето, че вакуумното
природата.
състояние на квантовата теория на полето
Изводите в тази книга имат отрицателен не може да бъде интересно. По подобен
характер: критикува се програмата на начин фундаменталният принцип на общата
суперструнната теория като неуспешен и относителност е този на инвариантност спрямо
преувеличено перспективен проект. Наред с групата на общите координатни трансформации
това, в положителен аспект опитах да обясня (дифеоморфизми), но малко се знае относно
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теорията на представянията на тази група. Може
би истинската тайна на квантовата гравитация ще
може да се разгадае, след като бъде по-добре
изяснена теорията на представянията на групата
на дифеоморфизмите и на калибровъчната група.

вероятно ще установят, че удивително богатото
взаимодействие на квантовата теория на полето
и математиката е само началото на породената от
него революция в тези две области на знанието.

Моето убеждение е, че по-нататъшният
прогрес към разбирането на най-основните
съставящи на вселената ще изисква физиците (Peter Woit. “NOT EVEN WRONG. The failure of
string theory and the search for unity in physical
да се откажат от вече вкаменилата се идеология
law”. Basic books, New York, 2006)
на суперсиметрията и на суперструнната
Подбор и превод (със съкращения): М. Бушев
теория, която доминира през последните
две десетилетия. Когато направят това, те
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Същност и особености на операциите
за хуманитарно подпомагане с участие
на въоръжени сили
Автор: подп. гл. ас. д-р Николай Ничев, НВУ „Васил Левски”, Велико Търново

В

ъоръжените сили могат да
бъдат развърнати за подкрепа
на международните усилия по
предоставянето на хуманитарна помощ
в страна или регион, в който е налице
хуманитарна криза. Хуманитарна криза
е сериозно нарушаване на способността
на обществото да функционира
ефективно, причинявайки широко
разпростиращи се човешки,
материални, или природни загуби,
които надхвърлят възможностите на
засегнатото общество да се справи, като
използва само собствените си ресурси.
Самата хуманитарна криза може да е
в резултат на комплексна криза или в
резултат на бедствия.
Концепцията за комплексните
кризи се базира на факта, че

нуждата от хуманитарна помощ е
породена от въоръжени конфликти.
Терминът “комплексна криза” е
широко употребяван за различаване
на ситуации, където въоръженият
конфликт и политическата
нестабилност са главните причини
за предоставянето на хуманитарна
помощ, от ситуации, където природните
бедствия и промишлени аварии са
довели до хуманитарна намеса.
Бедствията са нормална част
от глобалния живот, причинена от
природна или човешка дейност. Тези
събития преминават в хуманитарни
кризи, когато ефекта от тях въздейства
върху обществото или населението,
чиито присъщи ресурси са
недостатъчни, за да поемат удара и да се
http://nauka.bg
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справят с последиците от събитието.
Много хуманитарни кризи са с
голяма продължителност надхвърляща
в някои случаи и десетилетия Техния
ефект може да бъде смекчен чрез
международна помощ и програми за
развитие, предназначени да предоставят
незабавна помощ на пострадалото
население и да изградят достатъчно
големи бази за местното население
за по-добро справяне с извънредните
хуманитарни ситуации.
Базирайки се на Доктрината
за операции различни от война
към операциите за хуманитарно
подпомагане могат да се отнесат
хуманитарните операции и операциите
при международни хуманитарни
кризи. Възприемането на тази
класификация се налага от факта, че и
двата вида операции се осъществяват
извън територията на Р.България.
Ангажирането на въоръжените
сили на Р.България в операциите за
хуманитарно подпомагане обикновено
се предопределя от необходимостта
от бързина на реакцията, от близостта
на подходящи ресурси до бедстващия
район и от мащабът на необходимите
усилия или специализирани умения
за справяне с последиците от
хуманитарната криза или бедствие.
Следователно Българските въоръжени
сили ще бъдат ангажирани в операции
при международни хуманитарни кризи
в резултат на поискана международна
помощ.
Хуманитарните операции,
като разновидност на операциите
различни от война, се използват
за стабилизиране на положението
и недопускане на разрастване на
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конфликта. Има различни начини за
използване на военни сили - както за
предоставяне на хуманитарна помощ,
така и за предоставяне на защита на
друга международна организация
като Червения кръст например, която
доставя хуманитарна помощ. Примери
за такива операции са срещу глада в
Сахел, хуманитарна помощ за кюрдите
в Ирак, за Сомалия, Косово, Босна и
Херцеговина.
По своята същност хуманитарните
операции са съвкупност от съгласувани
и свързани по цел, задачи, място и
време разностранни дейности, мерки
и мероприятия, провеждани по единен
план и под единно ръководство
за облекчаване на последиците,
предизвикани от природни бедствия,
човешки действия, или други
ендемични състояния, които могат да се
провеждат самостоятелно или да бъдат
съставна част на други операции.
Целта на хуманитарните операции
е намаляване на човешките болки,
страдания и лишения, породени
от различните кризисни ситуации,
които могат да бъдат сериозна заплаха
за живота и здравето или доведат
до големи загуби на материални и
културни ценности.1
По характер хуманитарната
операция е преди всичко хуманитарна
помощ, но със специфични военни и
граждански аспекти. В някои отношения
тя наподобява бойни действия за
овладяване на конфликти и кризи.
Нейна основна цел може да бъде и
подпомагане на бежанци, облекчаване
страданията на бедстващото население
1

Доктрина за операции различни от война. ВИ, С.,
2000, с.21
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и оказване на хуманитарна помощ.
За гражданското население
хуманитарните операции осигуряват
атмосфера за преодоляване на несгодите
и проблемите. Те осигуряват достъпа
до здравна, санитарна сигурност и
снабдяване с храна. Важно значение
имат хуманитарните мероприятия
за създаване на правилно разбиране
на опасностите и другите проблеми,
произтичащи от военните действия.
Операциите по международна
хуманитарна помощ се описват като
програми провеждани за облекчаване
или намаляване на резултатите от
природни или предизвикани от
човека бедствия или други ендемични
състояния като човешко страдание,
болест или лишения, които могат
да доведат до сериозна заплаха за
живота или сериозни щети или
загуба на имущество. Операциите по
международна хуманитарна помощ,
провеждани от въоръжените сили
обикновено са ограничени по обхват
и продължителност. Смисълът на
предоставената помощ е да се допълнят
нуждите на държавните органи или
агенции от страната домакин, които
могат да носят основната отговорност
за предоставяне на международна
хуманитарна помощ.
Съгласно Доктрината за операции
различни от война, операциите
при международни хуманитарни
кризи са действията, провеждани
на територията на друга държава в
резултат на поискана международна
помощ при природни бедствия,
крупни промишлени аварии и опасни
замърсявания на околната среда,
при които са застрашени животът и
здравето на хората, функционирането

на икономиката, инфраструктурата и
околната среда. Тези операции могат да
включват действия или мероприятия
по оказване на помощ на населението,
преодоляване на последствията и
оказване на хуманитарна помощ.�
Независимо от факта, че основното
предназначение и структура на
въоръжените сили са защита на
националната територия, като цяло
военните ресурси, могат лесно да
се адаптират към изискванията на
международната хуманитарна помощ.
Военната организация, структура и
готовност дават възможност за бърза и
ефективна реакция, когато показателят
време е от особена важност.
Целесъобразно е да се анализират
специфичните особености, с които
се характеризират операциите за
хуманитарно подпомагане. Необходимо
е да се отчете факта, че някои от
особеностите могат да не се проявяват
в дадена операция за хуманитарно
подпомагане. Те се свеждат до:
Неясна текуща ситуация.
Всяка хуманитарна спасителна
операция се провежда в уникална
и непредсказуема среда. Такава
операция обикновено започва в не
функционираща среда с различна
степен на хаос. Обикновено има
несъответствие между необходимите
ресурси и ситуационните нужди,
създаващо атмосфера на несигурност
и напрежение. Правителство на
пострадалата държава може да е смазано
от последиците от хуманитарната криза
или бедствие и парализирано от мащаба
на необходимите ресурси за реакция.
Бързото, а в някои случаи и
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внезапно начало на природни бедствия,
включва травмиращи събития, чиято
продължителност рядко надхвърля
няколко дни. За ликвидирането на
последствията от тях и връщане на
живота на пострадалото население
в предкризисното положение, са
необходими месеци или година.
За разлика от тях хуманитарните
кризи са с продължителност няколко
години. В случаите с Еритрея и
Афганистан конфликта продължава
три десетилетия, а в Мозамбик и Ангола
- две десетилетия. В рамките на такива
конфликти текущата ситуацията е
силно променлива за определени
географски области. Борбата
може да доведе до непредсказуемо
атакуване на граждански и военни
цели и по този начин да застраши
населението. Такива ситуации изискват
неотложни хуманитарни отговори от
международните организации.
Недостатъчни или пълна липса на
нормални механизми за отговорност.
Отчитайки, че операциите
по ликвидиране последствията от
бедствия се провеждат по искане на
пострадалата държава, което означава
„по покана“, се предполага че те
ще се провеждат в една толерантна
среда. Проблемите на сигурността,
включително и полицейските функции,
остават отговорност на пострадалата
държава. Все пак в зависимост от
вътрешната ситуация и като се вземат
предвид всички местни напрежения
и функционалността на системата
за сигурност на страната, може да
има изискване за предоставяне на
допълнителна сигурност за по-добра
защита.
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Докато степента на функциониране
на механизмите на отговорност може да
бъде ограничена в повечето бедствия, то
в хуманитарните кризи отговорностите
са силно ограничени или изобщо
отсъстват. Международната общност
и въоръжените сили, които се опитват
да осигурят хуманитарната помощ,
следователно действат в обстановка на
отсъстващи или формални национални
механизми за отговорност.
Промяна на модела на
обществено-икономически живот.
Конфликтите нарушават или
напълно унищожават съществуващите
модели на обществено-политически
живот. Големите мащаби на
психологическа дезориентация,
бездомни и смъртни случаи, правят
възстановяването на обществения
и политическия живот неимоверно
трудно. Подчинената на военните
действия икономика нарушава
обществено-икономическите образци
за осъществяване на търговски сделки.
Разрушената инфраструктура и
наличието на минни полета нарушава
икономическата мрежа, която e основата
на търговията и селското стопанство.
Отсъствието на отговорни власти
и продължителността на военния
конфликт често се съпътстват от
икономически дейности, които
нормално се класифицират като
незаконни. Такива дейности могат да
включват: експлоатация и експорт на
природни изкопаеми, производство
и експорт на наркотици, пране на
мръсни пари, търговия с въоръжение.
Често тези дейности се управляват
или се облагат с високи “данъци” от
лидерите на борещите се фракции
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с цел лично облагодетелстване или
финансиране на въоръжената борба.
Такива икономически дейности внасят
допълнителен стимул във конфликта и
увеличават неговата продължителност.
От международна гледна точка такива
сделки са незаконни, но въпреки
това в тях вземат участие търговски
организации извън границите на
засегнатата страна, най-често в съседни
страни. Много често такива дейности се
развиват със знанието на властите.
Заплаха за суверенитета.
Местните правителства, особено
по-малките и икономически по-слабите,
се чувстват силно застрашени от
загуба на собствения си суверенитет.
Това безпокойство се засилва още
повече, когато е налице инициатива,
предприемана от съседна държава
или някоя регионална организация,
в която доминира един член.
Държавата, изпитваща вътрешни
трудности е положително настроена
към инициативите предприети от
ООН или авторитетна международна
организация, отколкото към частни
инициативи.
Възможност предоставената
хуманитарна помощ да удължи
конфликта.
Резултатите от отделни операции
показват, че е възможно предоставената
хуманитарна помощ да удължи
конфликта. Като ресурс в областта на
конфликта, хуманитарната помощ
е потенциално способна да бъде
използвана пряко или косвено за целите
на воюващите фракции.
Пряко въздействие е налице тогава,

когато дадена фракция или армията
получава правото да контролира
доставките от хуманитарни помощи.
Това от своя страна води до вторични
въздействия, а именно:
гражданското
население е атакувано
преднамерено, за да бъде заставено
да избяга в определена област,
която фракцията контролира, и
хуманитарната помощ не може да
бъде предоставена без съгласието
и съдействието на фракцията;
хуманитарните
организации са принудени да
заплащат данъци под формата на
процент от товара за да получат
разрешение да действат в областта
или да използват съществуващата
инфраструктура;
хуманитарните
организации са принудени
да плащат на фракцията,
контролираща региона, за своята
защита.
Косвеното влияние се
формира когато:
хуманитарната
организация задоволява
потребностите на гражданското
население и по такъв начин
освобождава допълнителни
ресурси за военните фракции;
предоставяните
помощи на определена група
засилват напрежението между
самите групи и това може да
ескалира в насилие;
хуманитарните
организации имат по-големи
фондове отколкото местните
правителства и се създава
дисбаланс между външните и
вътрешните ресурси, което води до
допълнителни пречки за бързото
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потушаване на комплексната
криза;
най-често това води до
нежелание на дадена групировка
да прекрати своята дейност
поради наличието на относително
стабилни потоци от ресурси.
Голямо количество
действащи лица в засегнатата
област.
Анализът на документите
на ООН, НАТО и БА налагат
извода, че сложността на
международната система за
отговор на хуманитарна криза
не може да бъде пренебрегната.
Комплексните кризи се
характеризират с дипломатическа
дейност от граничните държави,
транснационалните корпорации
и други действащи лица, желаещи
прекратяването на конфликта или
предотвратяването на неговата
ескалация.
Обикновено организациите
ангажирани с доставка на
хуманитарна помощ осъществяват
своята дейност, чрез националните
структури за помощ (в областите,
където те все още действат) и
структури за помощ, свързани с
конкретните фракции, местните
хуманитарни организация,
националните комитети на
Червения кръст и Червения
полумесец и агенциите към ООН.
В някои случаи е възможно големи
двустранни и многонационални
организации да изградят местни
групи с цел подготовка на проекти
и съгласуване на общата дейност.
Агенциите за защита правата
на човека, наблюдателите и
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различни други организации са
необикновено активни в областите
на конфликти. В тези ситуации,
където международната общност е
решила да се разгърнат въоръжени
сили под егидата на ООН или
други организации (НATO,
Арабската лига, Движението
на необвързаните страни),
хуманитарните организации ще
работят съвместно или паралелно
с тези сили. Такива военни намеси
могат да включват войскови
контингенти от различни страни.
В ситуации с бежанци,
които пресичат националните
граници, ще бъдат ангажирани и
приютяващите ги страни. Това не
е необикновено за граничещите
държави, които открито или
скрито са включени в конфликта
поради техните стратегически
интереси.
Една типична комплексна
криза може да включва следните
организации: седем-осем агенции
към ООН; Международния
комитет на Червения кръст и
Червения полумесец; петдесет и
повече международни и местни
хуманитарни организации
включени в доставката на
хуманитарна помощ, дейности
по защита правата на човека и
дейности по разрешаването на
конфликта; военен контингент
действащ под мандата на ООН
или под мандата на местни
организации и организации
управлявани или свързани с
военни фракции.
Областта на безопасността и
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хуманитарната дейност може да
бъде финансирана от повече от
двадесет официални донори и
допълнителни частни фондове.
В резултат от голямото
количество действащи лица в
дадена бедстваща област може
да възникне конкуренция
между организациите. Много
организации, включени в една
хуманитарна организация
действат като конкуренти.
Въпреки че такава конкуренция
може да доведе до положителни
резултати, в много случаи
тя възпрепятства хода на
хуманитарната операция. Това
може да доведе до нежелателни
резултати, например отлив на
ресурси или ненужни действия.
Ограничения.
Провежданите операциите
за хуманитарно подпомагане
винаги ще бъдат обект на
политически, правни и
практически ограничения,
включващи наличието на
подходящи средства и най-вече
нуждите на пострадалата страна.
Тези ограничения могат да бъдат
повлияни, в по-голяма или помалка степен, и от очакванията
на обществеността като цяло.
Към тези ограничения могат
да се отнесат и различието
между словесните заявления
и финансовата и политическа
поддръжка, предоставяне на
нереални мандати, изповядване
на определени религиозни и
философски традиции,
Различие между словесните

заявления и финансовата и
политическа поддръжка при
операциите за хуманитарно
подпомагане.
В началото на кризата
броят на организациите, които
изявяват желание за помощ, е
изключително голям. Мотивите
могат да бъдат най-различни
– медийна ангажираност,
стратегически интереси, борба
за влияние и други. В самата
хуманитарна операция броят
на ангажираните организации
е значително по-малък от
първоначалните заявления.
Нереални мандати.
Местните правителства
изкривяват информацията, а
донорите и ООН от своя страна,
поставят нереални ограничения
и неподходящи мандати на
организациите. От друга страна
мандатът е тясно обвързан с
политическите инициативи, което
води до възлагане на мандати,
разработени на други места и за
други ситуации. Реалните условия
правят стандартните процедури
неприемливи, което поставя
под съмнение крайния резултат
на операциите за хуманитарно
подпомагане.
Някои хуманитарни
учреждения се придържат към
религиозни и философски
традиции, които са несъвместими
с насилието.
Медии.
Медийния интерес в
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хуманитарни кризи може да
бъде значителен, особено по
време на началната фаза и може
да предизвика военно участие.
Медиите ще имат възможност
да направят нецензурирани
живи предавания и мигновени
доклади в рамките на зоната
на съвместната операция. Ето
защо съществува рискът, че
политиците, международните
лидери, пострадалото общество
и широката общественост, както
у дома, така и в чужбина, могат
да получават директна и сурова
информация, на базата на която да
си изградят неправилно разбиране
и нереалистични очаквания. За да
се избегне това е необходимо да
има ясен и координиран медиен
план, съгласуван с различните
институции, който да е в
състояние да представи действията
към различните аудитории.
Психосоциални поражения.
Една хуманитарна операция
се характеризира с бездомни,
изселени лица, сексуално насилие,
семейно разделение, и други
поражения над гражданското
население, които ще доведат до
психосоциални последствия от
кризата. Налице е голяма група
от хора страдащи от депресии.,
психични разстройства, посттравматични реакции или други
форми на отклонения, като
дългосрочните последствия
за децата могат да бъдат
особено сериозни. Страданията
продължават дълго време след
приключването на хуманитарната
операция. Тази ситуация може
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да се определи като криза след
кризата.
Конфликта е вътрешно
държавен, а не между държави.
Болшинството от
конфликтите в настоящето
са вътрешно държавни,
често охарактеризирани
като граждански войни, а не
междудържавни. Най-честите
причини за тези конфликти са
противоречията между част от
населението и съществуващите
структури и политиката на
управляващото правителство.
В много ситуации целта на
опозицията или метежниците е
сваляне на правителството или
установяване на нова автономна
държава. Степента на разбиране
на мотивите или на статута на
дадена опозиционна групировка
от международното общество е
чувствителна тема. Това разбиране
има важна роля за действията на
международните организации
и военни сили, за юридическите
основи на хуманитарната
операция и правата на засегнатото
население.
Трудности в
разграничаването на въоръжени
групировки и гражданско
население.
От извършеният анализ на
последните вътрешно държавни
конфликти става ясно, че са
налице сериозни трудностите в
ограничаването на въоръжените
групировки и гражданското
население. В такива конфликти
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най-често униформи не се носят.
Бойците могат да се хранят със
своите семейства или с храна
получена от местното население
на доброволна основа или чрез
принуда. В такива ситуации
хуманитарните организации често
не са в състояние да гарантират,
че предоставените помощи ще
използвани от действително
нуждаещото се население, а не от
воюващата фракция.
Насилието е насочено срещу
гражданското население и
гражданските структури.
Историческият опит показва,
че в много от съвременните
конфликти гражданското
население е умишлено атакувано
за да се постигне конкретна
цел, даваща преимущество на
военна фракция, а в някои случаи
за да се извърши етническо
прочистване. Освен гражданското
население, цели на атака стават и
икономически инфраструктури
за да се внушат дадени опасения в
населението на конкретен район
или на етническа група, за да
потърсят убежище на други места.
По този начин военната фракции
разчиства терена за последващо
използване. Под атака могат да
подложени и цели, които заемат
специална роля в културното
и историческото наследство на
конкретна група (например места
за религиозно поклонение и
значими културни паметници).
В зависимост от характера
на хуманитарната криза и
възможностите на военният

компонент, въоръжените сили
могат да участват в широк
диапазон от операциите за
хуманитарно подпомагане.
Проучването на научните
публикации по темата дава
подходяща основа да се предложи
следната класификация: в
зависимост от мандата, в
зависимост от участвуващите
страни, в зависимост от
възможностите на военният
компонент, в зависимост от
участвуващите видове въоръжени
сили, в зависимост от органа,
който осигурява финансирането
или материалните средства
и в зависимост от начина на
предоставяне на хуманитарната
помощ.
В зависимост от мандата
операцията за хуманитарно
подпомагане може да включва
защита на човешките права,
гражданска поддръжка и охрана
на хуманитарни организации, в
т.ч. създаване и поддържане на
хуманитарни маршрути. При
извънредни ситуации военни
подразделения могат да поемат
пряка отговорност за доставки на
хуманитарна помощ.
Защитата на човешките
права е в основата на всички
хуманитарни операции.
Възпрепятстването и
ограничаването на широко
разпространени нарушения на
човешките права ще изпъква във
всяка една операция.
Гражданската поддръжка
е дългосрочно усилие за
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подпомагане на местни
правителства в поддържането
на вътрешната територия, като
например ремонт на обекти
от инфраструктурата и други
дейности, които дават възможност
на съществуващото правителство
да управлява.
Хуманитарната помощ е
насочена към разпределението
на основни изисквания за
преживяване /храна, подслон и
медицински грижи/ на хора в
състояние на повишен риск.
В зависимост от
участвуващите страни операциите
за хуманитарно подпомагане
могат да се отнесат към три
основни групи: операции
координирани и ръководени от
ООН; операции провеждани от
коалиция и операции провеждани
от отделни държави.
Международния процес
на провеждане на операции
за хуманитарно подпомагане
е претърпял бързи и
фундаментални промени,
свързани с края на Студената
война. Това оказва съществено
влияние върху операциите под
егидата на ООН, като ООН
предприема активни действия
при провеждането на световни
хуманитарни мисии. Например, в
Сомалия ООН поема ангажимента
да осигури сигурността за
подпомагане усилията на част от
неправителствените и частните
доброволни организации.
Тази поддръжка се изрази в
изпращането на наблюдатели
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на ООН, да следят операциите
по оказване на помощ, което е
първият случай на използването
на военни наблюдатели за
хуманитарна помощ.
Някои операции за
хуманитарно подпомагане
могат да започнат като
многонационални или с участието
на една страна, и по-късно да
бъдат одобрени от ООН и дори
координирани и управлявани
със силите и мандата на
организацията.
Многонационалните
операции, които включват военни
действия, както и тези които
не включват, се провеждат като
правило в състава на съюз или
коалиция. Установяването на ясно
определени командни връзки
за всяка коалиция е съществен
критерий за успешна хуманитарна
операция, като връзките зависят от
два съществени фактора:
- първият фактор са
изискванията на хуманитарната
мисия и продължителността на
провеждането й;
- вторият фактор е
политическата чувствителност,
упражнена от коалиционните
партньори, привлечени в
хуманитарната операция.
Многонационалните
операции за хуманитарно
подпомагане предлагат уникални
и трудни предизвикателства
за координиране, изразяващи
се в езикови различия, разно
културни традиции, религиозни и
национални особености.
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В някои специфични
операции за хуманитарно
подпомагане, отделна държава
може да задели свои сили и
средства за провеждането им,
без привличане на други нации.
Това обикновено може да се
случи при обстоятелства, когато
отделна държава реши да действа
самостоятелно за подпомагане на
засегнатото население в конкретна
кризисна ситуация.
В зависимост от
възможностите на военният
компонент операциите могат да
се сведат до: възстановителни
операции, операции за
подпомагане на дислоцирани
цивилни, охранителни операции,
операции по предоставяне на
техническа помощ и поддръжка
и операции по управление на
последиците.
Възстановителните операции
включват бърза помощ, която
може да бъде използвана за
облекчаване на страданието
на пострадали от бедствия.
Осигуряване на необходимите
доставки за изпълнение на тези
мисии традиционно е под опеката
на ООН, неправителствени
организации или международни
организации, поради опита
който имат в тази сфера и поради
това, че този вид дейности е
регламентиран в техните устави
или харта. Въпреки това, когато
някоя от тези организации
няма възможност да се справи с
бедствието, въоръжените сили
могат да бъдат натоварени със
задача да извършат необходимите

доставки в района на мисията.
Ролята на въоръжените сили
в подобен вид операции се
заключава в незабавна реакция с
цел предотвратяване загубата на
човешки живот и унищожаването
на собственост, в изграждане на
основни санитарни съоръжения
и подслони и предоставяне
на хранителни продукти и
медицински помощ.
Операциите за подпомагане
на дислоцирани цивилни
включват изграждане,
организация и управление на
лагери; предоставяне на грижи
(храна, консумативи, медицинска
помощ и защита) и настаняване
(движение или преместване в
други страни, лагери и места).
Основният приоритет при
работата с дислоцирани цивилни
е използването на услугите и
сградите на различни граждански
агенции. Това позволява на
военните сили, да концентрира
ресурсите си върху други
аспекти на Международната
хуманитарна помощ. Операциите
с дислоцирани цивилни често са
дългосрочни и изискват огромен
финансов и материален ресурс.
Дислоцирани цивилни е
обширно понятие, което включва
бежанци, лица без гражданство,
евакуирани, отхвърлени и
изселени лица. Тези лица могат
да бъдат жертви на конфликти
или природни бедствия. Други
свързани термини са „мигранти“
и „вътрешно разселени лица“.
Мисиите за подпомагане на
дислоцирани цивилни са
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специфични хуманитарни мисии
предназначени да подкрепят
движението и преселването на
тези лица.
Охранителните операции
може да включват създаването
и поддържането на условия за
предоставяне на Международна
хуманитарна помощ от
организации на световната
общност за подпомагане.
Доставката на хуманитарна помощ
често зависи от осигуряването от
засегнатата държава на охрана,
работещи пристанища и летища.
В някои случаи, обаче, засегнатата
страна няма да бъде в състояние
да отговори на това условие
и въоръжените сили могат да
бъдат призовани да свършат
това. С началото на доставките са
необходими охраняеми зони за
съхранение на помощта, докато
стане възможно транспортирането
им до засегнатото население.
Други задачи могат да бъдат:
осигуряване на защита и въоръжен
ескорт за конвои и лица доставящи
спешна помощ, защита на
приюти за дислоцирани цивилни
граждани, както и гарантирането
на условия за временно убежище
на застрашени лица и др.
Операциите по предоставяне
на техническа помощ и поддръжка
се заключават в изпълнението
в краткосрочен план на задачи
от отделни военнослужещи или
подразделения, като например
възстановяване на съобщенията,
управление на доставките,
предоставяне на спешна
медицинска помощ и осигуряване
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на доставки от първостепенна
важност. Тази техническа помощ
може да бъде под формата
на съвети и специализирано
обучение, оценки, работна сила
и оборудване. Позовавайки се на
българските командни вериги
и ръководството на операцията,
командирът на силите,
предоставящи хуманитарна
помощ следва да установи
ясна политика по отношение
на техническите съвети и
поддръжка на засегнатата страна
и взаимоотношенията с ООН,
неправителствени организации и
международни организации в тази
област. Политиката за техническа
помощ следва да изясни каква
помощ може да бъде предоставена,
както и кои органи могат да
извършат това.
Операциите по управление
на последиците имат за цел
смекчаване на резултатите
от преднамерено или
непреднамерено използване на
оръжия за масово унищожение
или химически, биологични,
ядрени материали или бризантни
взривни вещества. Тези операции
включват онези основни услуги
и дейности, необходими за
управлението и намаляването
на проблемите, произтичащи
от бедствия и катастрофи.
Тези услуги могат да включват
транспорт, комуникации,
обществена дейност,
пожарогасене, информационно
планиране, защита от масова
гибел, поддържане на ресурси от
съществено значение, рутинни
здравни и медицински услуги,
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търсене и спасяване, опасни
материали, храна и енергия.
Операциите за хуманитарно
подпомагане в зависимост от
участвуващите видове въоръжени
сили, могат да се групират в три
групи: съвместни операции на
въоръжени сили; самостоятелни
операции на вида въоръжени
сили и операции на малки
формирования.
Съвместната операция
на въоръжени сили е военна
операция, в която участвуват
повече от един вид въоръжени
сили. Фактически всяка
широкомащабна операция ще
бъде операция на формирования,
организирани като единно
формирование. Всеки вид
въоръжени сили предоставя за
изпълнение на хуманитарните
мисии свои единствени по
рода си възможности, като
например Военновъздушните
сили - въздушните превоз;
Военноморските сили - морските
превози; сухопътни войски
- взаимодействието между
граждански и военни органи и др.
Самостоятелна операция
на вида въоръжени сили се
налагат поради факта, че всеки
вид въоръжени сили е отговорен
за обучението, оборудването
и организацията на силите,
провеждащи или участвуващи
в операции за хуманитарно
подпомагане. Тези сили трябва да
са в състояние да действуват като
самостоятелни формирования,
съвместно с други формирования
в многонационални сили или

в операции за хуманитарно
подпомагане, в контекста на
ведомствен сценарий.
Операциите на малки
формирования представляват
назначаване на отделни
подразделения да изпълняват
строго определени или
специализирани задачи. Такива
задачи, например, могат да бъдат
изпращането на медицински
подразделения на ниво взвод или
рота да изпълняват неотложна
медицинска помощ в отдалечени
райони, назначаване на личен
състав за осигуряване на охрана,
транспортиране на материални
средства от взвод или рота за
подвоз и др. Операциите на малки
формирования могат да бъдат
прелюдия към широко-мащабна
операция за хуманитарно
подпомагане или да са специално
предназначени за решаване на
ограничени хуманитарни задачи.
В зависимост от органа, който
осигурява финансирането или
материалните средства операции
за хуманитарно подпомагане
могат да се класифицират
като: операции, финансово и/
или материално осигурени от
ООН; операции, финансово и/
или материално осигурени от
неправителствени хуманитарни
организации; операции,
финансово и/или материално
осигурени от конкретна държава
и операции, финансово и/или
материално осигурени от смесени
източници.
В зависимост от начина на
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предоставяне на хуманитарната
помощ операции за хуманитарно
подпомагане могат да се
класифицират като: операции,
предоставящи хуманитарната
помощ чрез финансова средства;
операции, предоставящи
хуманитарната помощ чрез
материални средства и операции,
предоставящи хуманитарната
помощ чрез финансови и
материални средства.
Операциите за хуманитарно
подпомагане, предоставящи
хуманитарната помощ чрез
финансова средства са налице,
когато даден донор предоставя
финансови средства на
изпълняващият орган. Това
е характерно за операции за
хуманитарно подпомагане, за
които са налице специални
потребности, които налагат
предоставянето на специфични
материални средства. В
действителност потребността
на засегнатото население се
удовлетворява чрез материални
ресурси. Предоставянето на
финансови средства като
хуманитарна помощ налага
допълнителни дейности, като
проучване на пазара, закупуване,
доставка и др.
Операциите за хуманитарно
подпомагане, предоставящи
хуманитарната помощ чрез
материални средства са най-често
срещаните. Обикновено помощта
е под формата на материални
дарения. Основният проблем при
този вид операции е присъствието
на големи количества средства
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от даден артикул за сметка на
дефицит от други артикули. Това
налага детайлно планиране на
потребностите и последващото
управление на доставките от
хуманитарни помощи.
Операциите за хуманитарно
подпомагане, предоставящи
хуманитарната помощ чрез
финансова и материални средства
са най-удобни за организиране
и управление. Основен момент
при осъществяването на тези
операции е предварителното
стандартизиране и унификация
на необходимите материалните
ресурси. По този начин
съществена част от потребностите
се удовлетворяват, чрез
предоставени от донори
на материални средства, а
останалата част се задоволява,
чрез заплащане на доставки и
услуги. Този вид операции в
най-голяма степен задоволява
нуждите на страдащите, защото
дава възможност при закупуването
на стоки и услуги да се отчитат
културните и религиозните
традиции на населението.
Близко сътрудничество
и навременна координация с
ангажираните хуманитарни
организации и въоръжени
сили и гражданските власти
е от съществено значение за
постигане на крайните цели
на операциите за хуманитарно
подпомагане. Координирането
на терен ще зависи от опита и
възможностите на засегнатата
държава и следователно
действията могат да се хаотични
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и объркани, особено през първите
няколко дни. Предоставянето
на хуманитарна помощ при
бедствия е преди всичко
приоритет на гражданските
агенции. В първоначалната фаза
отговорността за хуманитарните
действия е в ръцете на една
водеща агенция. Това налага
извода, че ходът на операцията
най-вероятно ще бъде повлиян в
значителна степен от действията
на водещата хуманитарна
агенция. Провежданата от
въоръжените сили операция
обикновено е в допълнение на
усилията на пострадалата държава
и в подкрепа на международната
общност. Въоръжените сили
по този начин осигуряват
специфична подкрепа на
специални изисквания в отговор
на съществуващата „хуманитарна
пропаст“ между нуждите от
хуманитарна помощ и ресурсите
с които разполага общността за
да ги посрещне. По принцип тези
операции ще бъдат ограничени по
своя обхват и продължителност.
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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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ШКОЛА ЗА СРЕДНОВЕКОВНА
ФЕХТОВКА „МОТУС”
ИЛИ ”БЪДЕЩЕТО НА
ФЕХТОВАЛНОТО ИЗКУСТВО Е
В НЕГОВОТО МИНАЛО”

АВТОР: ЗДРАВКО ПЕЕВ

П

рез последните 15 години се наблюдава засилен интерес в световен мащаб към алтернативното
изучаване на европейското средновековно културно наследство и популяризирането му по нестандартни начини.
Един от клоновете на това културно
наследство е традиционното военно изкуство практикувано от средновековния
човек или така наречената историческа
фехтовка.
По какво тя се различава от това което
можем да видим в една историческа възстановка или от спортната фехтовка?
Историческата възстановка е преди
всичко занимателен спектакъл пресъздаващ конкретно историческо събитие а
„боевете” в него се водят по строго определени, безопасни и опростени правила.

Също така „оръжията”, които се използват са с различни характеристики и каhttp://nauka.bg
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чества от историческите образци поради
безопастността на участниците.
Спортната фехтовката е динамична
атлетична игра в която при установени
правила двубоят се печели с отчитане по
точкова система. Инструментите с които
се практикува не могат да бъдат наречени оръжия в исторически аспект.
В традиционната фехтовка правилата
се свеждат до това, да бъдеш оцелелият след сблъсък с въоръжен противник.
Иначе казано – приложно бойно изкуство. И няма как да е друго, след като
целта на средновековните и ренесансови
фехтовални учители е била да научат
човек да се бори за живота си в различни
случаи – на дуел, в битка, както и в битови ситуации.
Целта на организациите – клубове, школи и т.н. по историческа фехтовка, разпространени в Европа и Америка е в тях
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да се изучава традиционното средновековно военно изкуство за самозащита. А
за да сме още по-точни - кодифицирана
и методична бойна система за работа с
исторически оръжия – различни типове
мечове, кинжал, палка, копие и други
полеви оръжия, както и ръкопашен бой.
Информацията за тази бойна система е
достигнала до нас чрез голямо количество запазени исторически документи
– трактати по фехтовка от периода XIII-

ХУМАНИТАРИСТИКА
XVII век.
Именно тези подробно написани, а много от тях и илюстрирани книги са завета
на фехтовалните майстори от миналото
и ключът към възстановяването на това
специфично и значимо културно наследство. Тези документи са разнообразни по произход – основно германски,
италиански, английски, испански и др.
Важно е да се отбележи, че в някои от
тях е засвидетелствана пряка приемственост на традицията между поколения
фехтовачи – майстор след майстор...
И така какво можем да видим, ако за
пръв път отидем на тренировка по средновековна фехтовка в Школа „МОТУС”?
Със сигурност няма да намерите „рицари” в средновековни костюми, които
да си разменят галантности. Ще видите
хора, които отработват основните стъпки - един от най-важните елементи във
всяко бойно изкуство. Други ще упраж-

няват по двойки атаки сечейки и мушкайки – в главата, в ръцете, в тялото...
Когато базовите атаки се усвоят добре,
се преминава към контраатаки. По-напредналите работят в свободен спаринг
с дървени оръжия, а други – с метални.
Металните оръжия са затъпени. Но това
е единствената разлика с техните исторически аналози. Теглото, размерите,
динамичните качества на тренировъчният инструмент трябва да са еквивалентни на историческите образци за да
не се изкривяват действията. Любопитна
подробност е, че за разлика от популярното мнение, мечовете не тежат по 5 или
повече килограма, а теглото им варира
между 1000-1300 грама за едноръчен
меч и 1400-2300 грама за двуръчен меч.
Тренировъчните мечовете, използвани в
Школа „Мотус” са прецизни реплики на
средновековните образци.
Видът на трениращите включва още
униформено спортно тренировъчно
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дето Школа за средновековна фехтовка
„Мотус” е „завоювала позиции”, е Националния Военноисторически Музей,
където се провеждат ежегодно традиционни демонстрации по случай Георгьовден – деня на храбростта. Националния Исторически Музей също е бил
домакин на демонстрация на Школата.

облекло и разнообразна екипировка –
здрави ръкавици, фехтовални маски,
налакътници, наколенници и др.
Основите на Школа за средновековна
фехтовка „МОТУС” са поставени през
2003г. Тогава е създадена експериментална „Група за изследване и изучаване на
средновековни бойни изкуства“. През
2006г. групата става фехтовален клуб и
приема името „Мотус”, а през 2010г. се
трансформира в школа.
В Школата се изучават три основни дисциплини – едноръчен меч, едноръчен
меч и малък щит (бъклър) и двуръчен
меч. Работи се също с копие, палка, тояга
и други.
Дейността на „МОТУС” , освен стандартните 5 тренировки седмично,
включва демонстрации, семинари, участия и консултация за филмови продукции и други.
Най-важното събитие в годишният календар на Школата са традиционните
летни тренировъчни лагери, където в
рамките на десетина дни, в приятна
атмосфера, се тренира особено интензивно. Лагерите са отворени и за всички,
които имат интерес към средновековните бойни изкуства, но не са трениращи в
Школата.
Едно от най-емблематичните места, къ120
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На 12.02.2011г. Школа „Мотус” взе
участие в едно безспорно уникално за
нашата страна събитие - състоя се демонстрация по покана на „Фехтовална
Академия Васил Етрополски”, където
под един покрив публиката можеше да
види разликите между спортната и традиционната фехтовка.
Информация за тренировките и всичко
свързано с школата може да откриете на
нашата фейсбук страница http://facebook.com/MotusSwordsmanship

Както и да видите наши видеоматериали в YouTube:

http://youtube.com/user/MotusSwordsmanship

За контакт: zdr_peev@abv.bg;
motus_freifechter@abv.bg
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