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Защити своята идея! Отиди в НАСА!
Подобри живота на 1 милион човека!
Екипът на „Космически предизвикателства” и “Българска Наука” те кани да
участваш в конкурса на програма „Сингулярити”, провеждана в изследователския
център „Еймс”, НАСА.
Предизвикай себе си и докажи, че имаш талант на иноватор!
Участието в най-престижната технологична програма на НАСА е на стойност 30 000
USD, а спечелването на конкурса ще ти осигури пълна стипендия за програмата.
Цялата необходима информация ще намериш тук: http://sucee.eu/
Краен срок за участие в конкурса: 2-ри април 2012
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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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Навършват се сто години от Балканската война.

Нашите прадядовци се изправиха срещу старата
империя и направиха всичко по силите си, за да се
съберат в едно Отечество. Не се посрамиха по бойните
полета из Тракия, превзеха уж непревземаемата
Одринска крепост и изненадаха света. Може би щяха
дори да влязат в Цариград, ако съдбата беше на тяхна
страна. Който от тях не загина при Одрин и Чаталджа,
скоро след това отиде да се сражава при Дойран.
Поколението от 1912 изкара седем години почти
непрестанна война в името на... нас. Те се биха заради
нас.
Мина век. Светът е друг, ние сме други. Има ли
причина да откажем почитта си на онези железни мъже,
захвърлили рало и писалка, нива и книга, които изгазиха
калните пътища на Балканите, биха се като лъвове и
вярваха колкото в Бога, толкова и в своите офицери.
Списание “Българска наука” , “Красива Европа”, Клуб
“Военна История” и др. сметнаха за подобаващо
да посветят един документален филм на славната
войнишка памет. Това е най-малкото, което можем да
направим дори не толкова за войниците, колкото за
собствените си съвести. Искаме да припомним и да си
припомним обикновените хора във войната - тези иначе
мирни селяни и чиновници, които се оказаха принудени
да се сражават, не се уплашиха и доблестно извършиха
своето.
Български войник и загинал боен другар, някъде около Айваз баба, 1912 г.
http://nauka.bg 5
Снимката е от Изгубената България.- http://www.lostbulgaria.com/

НАУКА
Културно-историческите
паметници на България
Пейо Яворов
София

„Рушители на гнет вековен,
продаде ни предател клет;
служители на дълг синовен,
осъди ни врага заклет..
А можехме, Родино свидна,
ний можехме с докраен жар
да водим бой - съдба завидна! край твоя свят олтар.”
Из „Заточеници” на Пейо Яворов
Пейо Тотев Крачолов, известен повече
като Пейо Яворов, е роден в Чирпан на 1
януари 1878 година докато българският
народ с помощта на руските, румънските,
финландските и останалите съпричастни
към каузата ни войски се бори за своето
Освобождение срещу петвековния ни
поробител – Османската империя. Роденият
в тази бурна и славна 1878 година Пейо
Яворов става един от най - великите български
поети, признат не само в Родината ни, но и
по целия свят.
Времето, в което Яворов израства и живее,
е време на почти непрекъсната борба за
национално обединение. Разпокъсаната
след Берлинския конгрес майка България
продължава чрез верните си синове и
дъщери да се опитва да обедини всички
български чеда в една държава. Яворов
не остава чужд на тези народни копнежи
и още през 1897 година се присъединява
към най-мощната за времето си българска
националноосвободителна организация, а
именно – Българските македоно-одрински
революционни комитети. Тази структура ще
остане по-известна в историята с едно от посетнешните си имена – ВМОРО (Вътрешна
6
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македоно-одринска
революционна
организация). Младият Пейо Яворов е
искрено запленен от борбата за освобождение
на македонските и тракийските българи и
бързо става един от близките сподвижници и
съратници на Гоце Делчев, големият стратег
и най-деен организатор на нелегалната
армия на ВМОРО. Именно Пейо Яворов през
1904 година пише първата биография на
великия кукушки воевода, загинал година
по-рано от турски куршум при село Баница.
Ето какво пише във финалните слова на
тази биография Яворов: „– Петнадесет часа
– спомня си г. Хаджидимов – турците не
посмяха от куршумите ни да приближат
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нашите убити. Петнадесет часа ний гледахме
мъртвия Гоце, приведен сякаш върху гробът
на Македония. И петнадесет часа ни се
късаха сърцата... Защото осиротяваше цял
народ.” Няколко години по-късно този
революционерски период от живота на
Яворов е описан в мемоарно-есеистичната
му книга „Хайдушки копнения”.
Междувременно Яворов успява да впечатли
с таланта си известния литературен критик
д-р Кръстьо Кръстев и една от големите
фигури в българската литература Пенчо
Славейков. С тяхна помощ той става първо
сътрудник, а сетне и редактор на едно от
най-новаторските списания за литература по
онова време „Мисъл”. Първата стихосбирка
на
Яворов,
озаглавена
простичко
„Стихотворения”, излиза през 1901 година,

а втората „Безсъници” го превръща в един
от любимците на българските читатели и
в един от най-вдъхновяващите български
поети в началото на ХХ век. Символизмът
в творчеството му, неговата ясна позиция в
защита на националните и общочовешките
ценности и доста нестандартния му стил на
писане го превръщат бързо в един от найчетените и обсъждани лирици в държавата.
Когато през 1910 година Яворов издава „Подир
сенките на облаците” той вече е смятан за
гений от голяма част от сънародниците
си. И тук отново виждаме колко силно е
ангажиран с националния въпрос, а и с
големите човешките проблеми, гениалният
български поет. Стихотворенията „Родина”,
„Бежанци”, „Арменци”, „Заточеници”, „Две
хубави очи”, „Обичам те”, „Стон” и десетки
други са истински образци на модерната
българска поезия.
Наред с поетическите си
занимания Яворов работи и
като драматург в Народния
театър и пише две постановки,
които се играят с голям успех –
„В полите на Витоша” и „Когато
гръм удари, как ехото заглъхва”.
Наред с бляскавото си творчество
и великолепните отзиви за
него поетът се сблъсква и със
сериозни проблеми в личния
си живот. Много сериозни са
проблемите в отношенията
между Яворов и съпругата му
Лора Каравелова, чиято страстна
любов го тласка към понякога
необмислени
постъпки.
Нейното самоубийство на 29
ноември 1913 година кара поета
сам да посегне на живота си
и той се прострелва в главата,
но не загива, а ослепява.
Скоро след това Пейо Яворов
е тотално отвратен от низките
страсти, които се зараждат в
обществото, от клюките по
негов адрес и от обвиненията,
че е убил съпругата си. Всичко
това го тласка към нов опит за
самоубийство, който този път е
успешен. Така на 29 октомври
1914 година си отива един от
най-великите български поети,
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успял с чувствената си лирика да трогне не
едно и две сърца.
Паметникът на Пейо Яворов, за който ще
Ви разкажем в настоящия брой на списание
„Българска наука”, се намира в Борисовата
градина в София. Издигнат е през 1935
година от признателните арменци, които
смятат Яворов за „певец на арменските
страдания”. Бронзовият бюст на поета е
дело на скулптора от арменски произход Кр.
Дхаронян и е официално открит на 18 август
1935 година. Яворов е един от най-здравите
мостове, свързващи българския и арменския
народ – по време на Балканската война и
заради него много арменци се записват
като доброволци в българската армия и се
бият против общите ни поробители. Някои
арменци дори наричат Яворов „българският
Байрон”. Така поетът се превръща в символ
на братството между българския и арменския
народ, братство което е силно и днес и което
надявам се ще укрепва още повече за в
бъдеще. Днес всеки гражданин или гост на
София може да се разходи из приказната
Борисова градина, където наред с бюстовете
на много други велики българи може да се
поклони и пред този на поета от Чирпан,
който издига българското и общочовешките
ценности на неподозирани висоти чрез
своята безсмъртна лирика.

Руски паметник
София

Много са паметниците в България,
посветени на Руско-турската война от 1877 –
1878 година. За някои от тях Ви разказахме
в предишните броеве на списанието, а в
настоящия ще Ви представим тъй наречения
Руски паметник в София. Неговата
изработка започва непосредствено след
Освобождението на Княжество България
през 1880 година и продължава 2 години, като
през 1882 година монументът е завършен.
Средствата за неговото изграждане са
събрани от руския народ. Всъщност това е
първият паметник, издигнат в столицата
на новоосвободеното Княжество България
и един от първите паметници в цялото
Княжество изобщо. Не е ясно кой е авторът
8
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на проекта, но се предполага, че е академик
В. Йосифович Шервуд или архитект Вокар.
Тържественото освещаване се състои на 29
юни 1882 година, като паметникът е открит
лично от княз Александър I Батенберг.
Посветен е на руския цар Александър
II и до издигането на внушителния
паметник на Царя-освободител пред
сградата на Народното събрание именно
паметникът, намиращ се между булевардите

НАУКА

Македония, Скобелев и Тотлебен, е бил
наричан паметникът на Царя-освободител
Александър II. Монументът представлява
обелиск – четиристенна пирамида с
пресечен връх над постамент от три стъпала.
Изработен е от два основни материала –
бял песъчлив камък и бял мрамор и е с

височина 10 метра. На лицевата страна личи
надпис: „Въ царствованiи Александра II-го
императора всероссiискаго волею и любовью
его Освобождена Болгария, 19 февраля 1878
года“, а на противоположната му страна —
друг надпис: „Не намъ, не намъ, а имени
твоему — 1877 — 1878”. Първият надпис
ясно показва чия според Русия е заслугата
за нашето Освобождение – на император
Александър II, а вторият надпис е цитат от
Библията и по-конкретно от един псалм на
Давид, който често е използван от руските
официални власти и дори е част от руската
наградна система. С надписите се утвърждава
идеята, че православната Руска империя
помага на своите братя православните
българи в името на Господа. Над надписа
на лицевата източна страна стои мраморен
релеф на руския държавен герб и руския
военен орден за храброст „Свети Георги“.
Орденът е в памет на десетките хиляди
руски войници и офицери, дали живота си
за свободата на България.

http://nauka.bg

9

НАУКА

Днес Руски паметник е един от символите
на София и то не само защото е най-старият
сред софийските паметници, а и по редица
други причини, като най-значимите сред
тях са: централното му местоположение,
популярността
му,
оформлението
на пространството около него и т.н.
Монументът е чудесно място, от където може
да започне или където може да завърши
всяка туристическа обиколка на центъра на
нашата столица. Също така е място, където
българите могат да отдадат заслужена
почит към всички знайни и незнайни руски
офицери, сержанти и войници, загинали в
Руско-турската война от 1877 – 1878 година
не в защита на някакви имперски интереси,
а от дълбокото си вътрешно убеждение, че
трябва да помогнат на поробените българи.

Паметник на
българските опълченци
София

Когато пишем, говорим или мислим
за Руско-турската война от 1877 – 1878
година, най-светли чувства в нас българите

10
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дружини, които от своя страна били съставени
от по 5 роти. Опълчението е разполагало
със свои униформи и най-важното, със свое
собствено знаме – Самарското. Това знаме е
една от най-скъпите ни национални реликви,
тъй като става свидетел на всички големи
победи на българските опълченци. Скоро
след обявяването на войната огромният
ентусиазъм сред българите води до
създаването на още цели 6 дружини, тъй като
от всички краища на Българско прииждали
мъже, които неистово желаели да участват
във войната срещу Османската империя,
война за освобождението на България и
българския народ. В крайна сметка общият
брой на българските опълченци надхвърлил
внушителната цифра от 10 000 души, за да
достигне в края на войната до 12 000 бойци.
Всички тези мъже желаели час по-скоро
да сразят омразната Османска империя и
да извоюват свободата за себе си, за своите
семейства и за своите братя българи из
цялото землище на нашия изстрадал народ.
След победите си по бранните полета
предизвикват историите за храбростта, срещу османците българското опълчение
жертвоготовността
и
невероятната става гръбнака на българската земска войска.
боеспособност на българското опълчение.
Опълчението което изиграва ключова роля
във войната и до голяма степен подсигурява
победата чрез невероятния си подвиг
при Шипка и няколкото други сериозни
военни успеха извоювани при Търново,
Джуранли, Нова Загора, Стара Загора,
Химитлийския проход, Шейновската битка
и след окончателния разгром на турските
военни ефективи в прочистването на
Източна България от башибозука, черкезите
и остатъците от редовната турска армия.
Българското опълчение се превръща в
синоним на героизъм и най-висок боен дух,
както и в олицетворение на съвършената
военна единица. Българският опълченец
е идеалът за войник, идеал, който ще
премине в редовете на българската армия
след Освобождението и ще позволи нашите
войници, сержанти и офицери да се
превърнат в едни от най-добрите бойци
в целия свят. Този факт е многократно
признаван по време на всички войни,
които нашият народ води в края на
XIX и в първата половина на ХХ век.
Българското опълчение се е състояло от 3
бригади, всяка от които била съставена от 2
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хилядите български опълченци, превърнали
се в истинските освободители на България
и малко след самото Освобождение в първи
български военнослужещи. Най-сетне през
2008 година такъв паметник бе открит по
случай 130-тата годишнина от епичните
боеве при връх Шипка. Монументът бе
официално открит от президента на
24 август. Намира се в самото сърце на
София в градинката зад Военния клуб и в
непосредствена близост до храм-паметник
„Свети Александър Невски” и базиликата
„Света София”. Това е възможно найподходящото място в цяла София за този
Непосредствено след Освобождението 12-те
опълченски дружини са трансформирани
в пехотни дружини на българската войска
и са отчислени от руската армия. По
този начин храбрите опълченци не само
допринасят неимоверно за Освобождението
на майка България, но и полагат основите
на българската армия, която се превръща в
най-важната институция на Княжеството,
а после и на Царството, и която в
следващите десетилетия се доказва като
най-способната и всяваща страх армия на
Балканите. Неслучайно през 1913 година
всичките ни съседи се обединяват против
нас, те просто се страхуват до дъното на
душата си от българския войник и знаят,
че единственият начин да ни победят е
чрез общите си усилия. Но дори и тогава
не успяват да сломят българската армия,
но това е тема на един друг разказ…

монумент. Проектът на паметника и неговото
изработване дължим на скулптора Николай
Савов, на художника-реставратор Емил
Чушев и на архитект Владимир Станимиров.

Дълги години столицата ни София нямаше
Самият монумент представлява бронзово
достоен паметник, който да почете подвига на копие на фигурата на опълченеца от
картината на Ярослав Вешин „Самарското
знаме”, поставено върху висок черен
пиедестал от полиран гранит. Самият
пиедестал пък е стъпил върху постамент,
наподобяващ огромен кръст „За храбростъ”.
Опълченецът държи в лявата си ръка знамето
светиня – Самарското, а дясната му ръка
е отпусната върху кобура на личното му
оръжие. Върху четирите страни на пиедестала
са поставени четири барелефа. Три от тях са
направени по известните картини „Защитата
на Орлово гнездо”, „Освещаването на
Самарското знаме” и „Качването на
Балкана”. Под лицевия барелеф, който
е изработен по картината „Защитата на
Орлово гнездо”, стои безсмъртният стих на
12
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Иван Вазов от „Опълченците на Шипка”: На лицевата страна са изписани датите 09.08
– 11.08.1877 година, което всъщност е времето
„И днес йощ Балканът, щом буря зафаща,
на Шипченската епопея. Вляво е изписана
спомня тоз ден бурен, шуми и препраща
датата 10.05.1877 година, която се свързва с
славата му дивна като някой ек
навлизането на руските войски в Румъния
от урва на урва и от век на век!”
и създаването на независимото Румънско
кралство, което скоро се присъединява във
Четвъртият барелеф, поставен на гърба войната срещу османските поробители.
на паметника, представлява карта на Вдясно стои датата 09.01.1878 година,
Балканския полуостров с бойния път която се свързва с победата на Българското
на Българското опълчение, изминат от опълчение над Вейсел паша при Шейново,
обезсмъртилите се наши предци по време а от задната страна стои изписана датата
на войната от 1877 – 1878 година. Много 03.03.1878 година, която по нов стил отговаря
добре е оформено и пространството около на
подписването
на
Санстефанския
монумента, което е с формата на правилен предварителен мирен договор. Вляво,
кръг, изграден от специални червени непосредствено до кръга, е монтиран
павета. В този червен кръг, срещу стъпалата Паметният знак, осветен на 04 януари 2008
на постамента, които водят до пиедестала година, поставен от Инициативния комитет
и скулптурата на българския опълченец, за издигане на паметника и от Столичната
от четирите страни на паметника с жълти община. Надписът върху бронзовата
павета са изписани знаменити дати, свързани табела гласи: „Този камък е донесен тук от
с Опълчението и войната от 1877 – 1878 година.
легендарния връх Шипка в знак
на построяването в столицата
на България на Паметник на
славните герои опълченци от Рускотурската
освободителна
война
1877-1878 година.” В сърцевината
на монумента са вградени 12
капсули с имената на 12-те хиляди
опълченци, участвали във войната,
урна с пръст от местата на битките
и кутия с послание към бъдните
поколения и имената на дарителите.
Паметникът на българските
опълченци в София е безспорно
доказателство, че българският народ
и в началото на XXI век има желание
да се връща към славното си минало
и да почита подобаващо паметта
на своите герои. Доказателство е
също, че българският творчески
гений е жив и е способен да
създава произведения на световно
ниво. Прекрасният монумент е
толкова красив и с толкова силна
символна натовареност, че може
да се наблюдава със седмици и
все ще се открива по нещо ново.
Когато човек застане пред този
паметник, го изпълват патриотизъм
и родолюбие и смятам, че всеки
жител и гост на столицата трябва
да намери време да го посети.
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Паметник на
Незнайния воин
София

Ако има един-единствен паметник,
който да олицетворява в най-пълна степен
героизма на българския народ и с времето
да се е превърнал в сакрален символ не само
на българската армия, но и на българската
държава, то това без всякакво съмнение е
паметникът на Незнайния воин. Намира се в

непосредствена близост до базиликата „Света
София” и на много малко разстояние от
храм-паметник „Свети Александър Невски”.
Историята на създаването на паметника на
Незнайния воин е дълга и изпълнена с найразлични перипетии.

Европа започват да се издигат паметници
на незнайните воини, загинали в защита на
собственото си отечество. България, която
е дала хиляди свидни жертви по време на
войната, също взема решение да издигне
такъв
паметник.
Правителството
на
Александър Стамболийски започва да
събира средства за неговото построяване.
След преврата от 9 юни 1923 година
за
няколко
години
България
има
изключително сериозни проблеми и така и
не стига време правителството да се върне

към идеята за създаване на паметника
на Незнайния воин. Най-сетне през 1926
година е сформирана комисия, която да
отговаря за изработването на паметника,
като е избран известният по целия свят
български скулптор Андрей Николов, който
трябвало да създаде монумента. Избрано е и
След края на изключително кръво- мястото, на което да се постави – от южната
пролитната Първа световна война в цяла страна на църквата „Света София”, както и е
14
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решено да представлява символичен гроб на
всички знайни и незнайни български воини,
паднали в борбите за освобождението,
обединението и защитата на майка България.
По различни причини обаче създаването на
паметника се забавя и едва през 1936 година
е готова скулптурата на бронзовия лъв,
която присъства и днес в подстъпите към
монумента. Скоро цялостната композиция,
дело на Андрей Николов, е поставена и
открита официално, като освен лъва има
саркофаг с барелефи от двете му страни,
като от едната барелефът представлявал
плачеща върба – символ на скръбта, а от
другата – две жени, покрусени от мъка и с
наведени глави със забрадки. По време на
англо-американските бомбардировки над
София по време на Втората световна война
паметникът е сериозно увреден и след края
на войната, вместо да бъде възстановен,
мястото е „почистено” и оградено с ограда, а
оцелелият бронзов лъв е местен на различни
места в покрайнините на София, докато

най-сетне през 70-те години се озовава във
Военноисторическия музей.
Във връзка с честванията на 1300-та
годишнина от създаването на България
Българската комунистическа партия взема
решение за възстановяване на паметника
на Незнайния воин, но с променен вид.
Паметникът се състои от саркофаг, в които
са поместени 15 гилзи със свещена земя от
всички краища на България. Освен това в него
се съхраняват тленните останки на незнайни
воини от различни исторически значими
места, като по този начин паметникът се
превръща в символ на честта, родолюбието
и саможертвата на всички български воини,
паднали в защита на Отечеството, без
значение кога и къде се е случило това. Зад
саркофага е поставен вечният огън, който
е запален със свещен пламък, донесен от
Шипка. Вечният огън символизира връзката
на сегашните поколения с миналите и
показва почитта на потомците към великите
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ни предци. Най-отзад е поставена паметна сила и дълбокото послание, които изпълват
плоча, на която са изсечени безсмъртните въздуха около студения каменен саркофаг.
стихове на Иван Вазов:
Аз искрено вярвам, че всеки българин трябва
да се поклони пред паметника на Незнайния
„Българийо, за тебе те умряха,
воин, тъй като той е не просто символ на
една бе ти достойна зарад тях
всички паднали в защита на Родината ни
и те за теб достойни, Майко, бяха!”
български воини, а е един вечен символ
на България и на целия български народ.
На плочата освен това са поставени и Днес често можете да чуете възрастни хора
два венеца, които показват почитта и да разказват на своите невръстни внучета,
признателността на всички българи към че България ще я има, докато гори вечният
героите, достойно изпълнили своя дълг към огън на Незнайния воин. И наистина е така.
Родината и загинали по бранните полета Докато ние помним заветите на предците си
заради нея и заради нас, техните потомци. и докато се опитваме да живеем достойно
Най-отпред при самия подход към паметника като тях и да защитаваме България от
лежи бронзовият лъв и бди над падналите всички, които се опитват по някакъв начин
герои, както те бдяха над България и както да я унизят или унищожат, нашата Родина
духът им продължава да бди над нас.
ще пребъде!
Официалното откриване на паметника на
Незнайния воин се състои на 22 септември
1981 година и е съпроводено с изключителна
тържественост, характерна за масовите
мероприятия по време на управлението
на БКП. Оттогава до днес паметникът на
Незнайния воин е мястото, на което се
извършват някои от най-важните държавни
церемонии. Достатъчно е да споменем, че
именно там официално се издига българският национален трибагреник по случай
3 март и пак там се извършва празничен
водосвет по случай Деня на храбростта и
празник на българската армия.
Каквото и да напишем за паметника на
Незнайния воин, все ще бъде малко. Думите
са неспособни да изразят чувствата, които
човек изпитва, прекланяйки глава пред
него. Няма как да опишем тихата, но могъща

Вечна памет на героите!

Военен паметник
Велинград

Войнишките паметници са едни от
най-разпространените в цяла България.
Почти няма град или село, които да нямат
свой военен паметник. Понякога той е
просто една паметна плоча с имената на
загиналите, на друго място има малка
скулптура, а на трето – цял мемориален
комплекс. Големината, помпозността и
атрактивността при тези паметници не е от
първостепенно значение. Най-важно е чрез
тях да демонстрираме признателността си
към предците, паднали на бойното поле и
да почетем паметта им. В настоящия брой
ще Ви разкажем за два военни паметника,
които се намират в град Велинград.
Единият може да бъде видян в квартал
Чепино.
Представлява
скулптура
на
войник върху висок постамент, като в самия
постамент
има
вградена
чешма.
Представеният войник е в пълна бойна
униформа и в лявата си ръка държи подпряна
своята вярна пушка, а в дясната държи
тръба, с която подава сигнал на своите бойни
другари. Това символизира бдителността на
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българския войник и готовността му във всеки
един момент да защити бащината си земя,
призовавайки и своите братя към същото.
Въздействието на скулптурата е много силно
и може да се свърже с Вазовите стихове:

народ води през ХХ век. На няколко пъти
споменавам термина „чепинци” и това се
дължи на факта, че мъжете от Велинград
и околността са били зачислявани към
прочутия 27-ми пехотен чепински полк,
който е участвал в някои от най-тежките
сражения, водени от България през ХХ
век. На плочата, посветена на падналите в
Балканските войни (1912 – 1913 година), има
12 имена на храбри българи, дали живота
си в борбата срещу Османската империя
и срещу нашите кръвожадни съседи за
така дълго бленуваното обединение на
българския народ. Тези мъже са се борили и
загивали от Света Петка, Аврамови колиби
и Разлог до Криволак и Удово. Паметната
плоча с имената на загиналите по време на
Първата световна война съдържа имената
на още 16 славни чепинци, дали живота си
за България. По време на тази война полкът
участва в едни от най-тежките сражения при
завоя на река Черна и след подписването
на Солунското примирие е оставен в плен
на съглашенците, но полковото знаме не

„Покойници, Вий в други полк минахте,
де няма отпуск, ни зов за борба,
Вий братски се прегърнахте, легнахте
и „Лека нощ” навеки си казахте до втората тръба.”
Върху високия постамент са поставени
няколко паметни плочи, като на едната
е изписано: „На падналите за Родината
чепинци. Вечна слава”, а над надписа е
поставен символичен кръст „За храбростъ”,
какъвто без съмнение заслужава всеки един
българин, загубил живота си при изпълнение
на свещения си дълг в защита на майка
България. На другите плочи са поместени
имената на падналите за Родината чепинци
през различните войни, които нашият
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да изразим признателността си към всички
тези смели мъже, отдали живота си на
своята Родина и на своя народ, но поне
можем да си ги спомняме от време на време
и да поставим една китка пред паметника,
когато минаваме през китния Велинград.
Вторият войнишки паметник в града се
намира в квартал Лъджене. Представлява
скулптурна композиция, състояща се от
двама български войници, устремили се в
атака, като единият носи знаме, а другият е
готов да хвърли гранатата, която е в дясната

е предадено и благодарение на огромната
смелост, издръжливост и находчивост на
войниците, сержантите и офицерите от
съединението знамето е върнато в пределите
на Царство България. По време на Втората
световна война полкът дава нови 13 свидни
жертви, чиито имена са на последната плоча,
поставена на постамента под скулптурата
на българския войник в квартал Чепино,
Велинград. Няма думи, с които да можем

му ръка. Изключително целеустремените
образи ни предават по един неповторим
начин смелостта, жертвоготовността и
дълбоката убеденост на българските военни,
че всичко, което правят в името на Родината,
е свято и че това е най-висшият човешки
дълг. Зад двете бронзови скулптори на
войниците е издигната висока колона, като
на централната й част е изписано „Слава на
18
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петвековния ни поробител, а след това и
срещу Сърбия, която предава сключения
с България съюз и в коалиция с Гърция и
Черна гора ни напада. Благодарение на
саможертвата на тези герои и на всички
техни бойни другари от цялото българско
землище, нашата армия става страшилище
за Балканите и Европа и дори притисната от
всички страни, успява да се защитава добре и
дори да премине в контранастъпление срещу
сърби и гърци. Едва ли са много армиите
по света, способни на подобен подвиг.
героите” и е поставен символичен кръст „За
храбростъ”. От дясната страна са изписани
годините 1912 – 1913, а от лявата – 1915 –
1918. От ляво е поставена и паметна плоча,
в която са изброени имената на загиналите
за Родината от село Лъджене, което сега е
квартал на Велинград. В Балканските войни
селото дава 15 жертви, загинали на широк
фронт от Булаир до Криволак и връх Занога.
Това са храбри мъже, воювали първо срещу

Загиналите за Родината по време на
Първата световна война от село Лъджене са
още повече. На паметната плоча личат 24
имена. Храбрите българи от селото загиват
предимно в битките при завоя на река
Черна или по-късно в родното си село от
тежките рани, които са получили по време
на войната. От задната страна на високата
колона е поставена плоча за загиналите във
втората фаза на Втората световна война от

http://nauka.bg
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миг до тихото величие на българския боен
дух и да положим цветя в памет на хората,
загинали, за да бъдем ние днес свободни.

Мавзолей-костница
„Априлци”
Копривщица

вече станалите квартали Чепино, Лъджене
и Каменица, като на плочата има 26 имена.

В предишните броеве на списание
„Българска наука” Ви разказахме за
няколко прекрасни паметника в китната
Копривщица, които си заслужава да бъдат
посетени. В този брой ще продължим и ще Ви
запознаем с мавзолея-костница „Априлци”,
който се намира на площад „20-ти април”
в самия център на китното подбалканско
градче.

Чрез тези два паметника населението на
Велинград съхранява спомена за великите си
предци, които и за миг не са се поколебали
да пристъпят в редовете на Българската
Както личи от самото име на мавзолеяармия, когато са били призовани и с
достойнство
са
изпълнили
воинския костница, той е посветен на всички герои и
си дълг, като са оставили костите си по мъченици от Априлското въстание, загинали
бойните полета на Балканите, а героичната
им кръв е напоила свещената българска
земя. Днес, когато гостуваме в града на
чепинските герои, можем да отидем до тези
два прекрасни паметника, да се докоснем за
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за свободата на България. Паметникът
е построен благодарение на щедростта
на един от най-богатите и родолюбиви
копривщенски абаджии и търговци – хаджи
Ненчо Палавеев. Проектът за мавзолея е
дело на арх. проф. П. Цветков. Изграждането
му започва през 1926 година и завършва
само 2 години по-късно. Самият мавзолейкостница
представлява
пирамидален
гранитен монумент, който завършва с купол
с метална обшивка. Върху купола е поставен
голям метален кръст. Мавзолеят-костница се
състои от два етажа, като на долния се намира
костницата, а на горния – малък параклис.
Над дверите на параклиса също е поставен
железен кръст, а до тях са поставени каменни
плочи с имената на въстаналите селища,
които подпомагат Копривщица в неравните
боеве с османската войска и с башибозука. От
същата страна, само че на долното ниво е и

входът към костницата, около който също са
поставени паметни плочи, върху които пък са
изписани имената на всички копривщенци,
загинали във въстанието, като тленните
останки на повечето от тях почиват там. До
прозореца от едната страна на параклиса е
поставен и метален лъв, който да напомня за
гордите и смели копривщенци, а и за всички
други герои от Априлското въстание, които
пожертваха живота си не за слава и пари, а
за Свободата на майка България. Колкото
и трудно да е да разберем техния подвиг в
днешния все по-комерсиализиращ се свят,
ние сме длъжни да се опитаме. И след като
веднъж се докоснем до богатата душевност
на нашите предци и осмислим завета им,
ние трябва да се опитаме да го продължим,
всеки според силите и възможностите си.
В непосредствена близост до мавзолеякостница върху един голям камък са
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издълбани словата, написани от Тодор
Каблешков в прословутото му „Кърваво
писмо”.
И днес, както преди 84 години,
мавзолеят-костница „Априлци” впечатлява
посетителите със своята строга композиция
и с величественото си присъствие, което
не може да остави равнодушно нито едно
българско сърце. Той сякаш се извисява над

площада, извисява се над земята и над всичко
наоколо, както преди 136 години се извисиха
априлските герои, осветили с кръвта си
борбата за Освобождението на България и
дали ни увереност, че и сами можем да ковем
съдбата си. Героите, чиито тленни останки
почиват в мавзолея, всъщност са най-яркото
доказателство, че свободата на българите
не е даром дадена, а е с меч заслужена, така
както мечтаеше Раковски преди коварната
болест да го покоси. Когато минавате или
почивате в прекрасната Копривщица, наред
с всички други величествени паметници,
уникални къщи-музеи и незабравими
исторически места, посетете и мавзолеякостница „Априлци” и със сигурност няма
да съжалявате.

Фотография: Благой Анев
Текст: Антоан Тонев
Редактор: Венета Ангелкова
e-mail: bgmonuments@gmail.com
http://www.facebook.com/BulgarianMonuments
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2012
http://spaceedu.net

З

Започва записването за програма
„Космически предизвикателства 2012”

а трета поредна година успешно
продължава програма за космическо и високотехнологично образование в България. Основни партньори на
инициативата са Сдружение „Циолковски”, Софийски университет „Св. Климент Охридски” и сп. „Българска Наука”.
В инициативата участват водещи специалисти от програмите на НАСА, Европейска космическа агенция, Калифорнийски
технологичен институт, Масачузетски
технологичен институт, Щутгартски
университет, Френска национална космическа програма, ООН, Университет
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Станфорд, Университет Оксфорд и други лидерски организации в областта на
високите технологии.
Целта е разработване на креативни решения, подпомагащи приложимостта
на образованието в реалните условия на
икономиката. Основните усилия са насочени към подготовката на млади хора,
които да придобият нужните научни,
технически и предприемачески знания
и умения и да ги приложат на практика
в създаването на нов тип организации и
компании.

НАУКА

Целевата група на програмата са младе- програма и изискващи от студентите да
жи на възраст 17 - 26 години.
докажат своето разбиране на космическия сектор и неговите приложения. Всеки екип ще включва студенти с различно
Дейностите
образование.
„Космически Предизвикателства 2012“ Създадена е и онлайн образователна
е мултидисциплинарна програма, от- библиотека, осигуряваща стрийм на съворена за студенти и младежи с разли- държание и лекционни курсове от вочен опит и образование. Инициативата дещи университети. По този начин всевключва учебната програма с основни ки студент ще има достъп до максимум
лекции, разделени в тематични модули: полезна информация по отношение на
биотехнологии, изкуствен интелект и ро- всеки един от модулите. Студентите ще
ботика, космическа медицина и невро- бъдат организирани в съответни групи
логията, космическо инженерство, кос- за онлайн курсове с идеята да се постигмически системи и техните приложения, нат максимални резултати в екипните
нанотехнологии, планетарни науки, ас- разработки в края на програмата. Идеята
трофизика, космическо право, развитие е студентите да имат избор и да се спена бизнес и предприемачество. Всеки циализират в предварително избран от
модул ще включва работни задания. Ще тях модул, като им бъдат предоставени
бъдат организирани и екипни проекти, обширни онлайн лекции и тестове в съосноваващи се на материала от цялата ответната област. Цялото съдържание на
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тези курсове е предварително селектирано като част от електронната библиотека
на програмата „Космически предизвикателства“. Студентите ще специализират
по следния начин - равен брой участници
ще специализират във всеки от модулите.
На по-късен етап, по време на общото задание, участниците ще бъдат зачислени
към съответните екипи. Всеки един от
тези тимове ще има младежи, специализирали във всички различни модули.
В програмата са предвидени и неформални дейности за участниците. Основната цел е да се създаде постоянна и развиваща се мрежа от способни млади хора
с интерес към науката и технологиите.
Срещи за ориентация с участниците
също са предвидени като част от концепцията. Ще бъдат проведени и индивидуални интервюта, с цел насочването на
младежите към по-нататъшно преследване на кариера, свързана с науки и технологии.
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Регистрирайте се за участие на
този линк: http://tsiolkovsky.net/register_sc/

Защити своята идея! Отиди в НАСА!
Подобри живота на 1 милион човека!
Екипът на „Космически предизвикателства” и “Българска Наука” те
кани да участваш в конкурса на програма „Сингулярити”, провеждана в
изследователския център „Еймс”, НАСА.
Предизвикай себе си и докажи, че имаш талант на иноватор!
Участието в най-престижната технологична програма на НАСА е на стойност
30 000 USD, а спечелването на конкурса ще ти осигури пълна стипендия за
програмата.
Цялата необходима информация ще намериш тук: http://sucee.eu/
Краен срок за участие в конкурса: 2-ри април 2012
Видео за програмата: http://youtu.be/9-aQKRw6XF4
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Навършват се сто години от Балканската война.

Нашите прадядовци се изправиха срещу старата
империя и направиха всичко по силите си, за да се
съберат в едно Отечество. Не се посрамиха по бойните
полета из Тракия, превзеха уж непревземаемата
Одринска крепост и изненадаха света. Може би щяха
дори да влязат в Цариград, ако съдбата беше на тяхна
страна. Който от тях не загина при Одрин и Чаталджа,
скоро след това отиде да се сражава при Дойран.
Поколението от 1912 изкара седем години почти
непрестанна война в името на... нас. Те се биха заради
нас.
Мина век. Светът е друг, ние сме други. Има ли
причина да откажем почитта си на онези железни мъже,
захвърлили рало и писалка, нива и книга, които изгазиха
калните пътища на Балканите, биха се като лъвове и
вярваха колкото в Бога, толкова и в своите офицери.
Списание “Българска наука” , “Красива Европа”, Клуб
“Военна История” и др. сметнаха за подобаващо
да посветят един документален филм на славната
войнишка памет. Това е най-малкото, което можем да
направим дори не толкова за войниците, колкото за
собствените си съвести. Искаме да припомним и да си
припомним обикновените хора във войната - тези иначе
мирни селяни и чиновници, които се оказаха принудени
да се сражават, не се уплашиха и доблестно извършиха
своето.
Български войник и загинал боен другар, някъде около Айваз баба, 1912 г.
http://nauka.bg 29
Снимката е от Изгубената България.- http://www.lostbulgaria.com/

„Как се раждат добрите идеи”
Стивън Джонсън

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=37118

Т
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ова е книга е за иновативното
пространство. Някои обстановки
смазват новите хрумвания, други като че ли
са като люпилни за идеи. Големите градове
и световната мрежа са такива необятни
източници на иновации, защото, поради
сложни исторически причини, и двете са
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обстановки, изключително подходящи за
създаването, проникването и приемането
на добрите идеи. По същия начин „безчет
миниатюрни архитекти” в дарвиновия
коралов риф създават обстановка, в която
биологичните иновации процъфтяват.
Ако искаме да разберем откъде идват
добрите идеи, трябва да ги поставим
в контекст. Променящата светогледа
дарвинова идея се ражда в ума му, но само
си помислете за всички пространства и
инструменти, които са му трябвали, за
да сглоби цялостната картина: кораб,
архипелаг, дневник, библиотека, коралов
риф. Мисълта ни оформя пространствата,
в които живеем и пространствата на свой
ред ни връщат услугата.
Тезата на тази книга е, че в необикновено
плодовитите обстановки съществуват
ред общи свойства и модели, които се
проявяват отново и отново. Колкото повече
се възползваме от тези общи положения
– в личните си работни навици и хобита,
в офисната обстановка, в дизайна на
нови програмни инструменти – толкова
по-добри ще ставаме в изявяването
на изключителните си способности за
иновативно мислене.
Добрите идеи може да не искат свобода, но
те искат да се свързват, да се сливат, да се
прегрупират. Те искат да се преоткриват
чрез прекосяването на конвенционалните
граници. Искат да се допълват една друга,
точно както искат и да се състезават
помежду си.

Български гатанки
Стефана Стойкова

Г

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=36699

атанките принадлежат към тъй
наречените кратки фолклорни
жанрове, към които се отнасят също
пословиците, поговорките и други малки
произведения на народното творчество.
В тези творби е отразен с голяма
лаконичност обикновеният житейски
опит на човека, неговата всекидневна
практика. В тях са съсредоточени
познанията му за конкретната битова
и природна обстановка, в която живее,
но същевременно те са проява на

способността му да търси и разкрива
смислови връзки между нещата от
заобикалящия го свят и да дава полет на
своето въображение. Искрящи със своята
находчивост и духовитост, гатанките са
имали в далечното минало голямо значение
в обществения живот и обредността.
Запазвайки своята роля в някои народни
обреди до късно, в днешно време те почти
са преминали към детския фолклор.
Този сборник има за цел да представи
българските народни гатанки в пълнота
и автентично. Състои се от три части:
1) Малка студия, в която се разглеждат
накратко особеностите на този жанр –
тематика, поетически образи, строеж
и изразни средства, функция в миналото
и днес, и се проследява историята на
тяхното събиране и изследване. 2) Самите
гатанки, подредени по тематични кръгове,
и някои техни варианти, за да се види как
гатанката се претворява в различните
териториални области. 3) Научен
апарат: библиография на източниците и
изследванията; бележки за всяка отделна
гатанка – къде е записана и от кой
първоизточник е взета; два показалеца – на
отгатките и на ключовите думи в текста
на гатанките, които улесняват намирането
на търсената гатанка и всестранното
използване на материала изобщо; пояснения
на по-малко познатите диалектни думи.
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Столетия в един живот. Научните
открития и темповете на материалния
напредък
Евгени Головински

В

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=37232

предлаганата книга върху
конкретни примери се
разказва за интезивното
навлизане в живота на реалните
резултати от все по-впечатляващи
32
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открития, изобретения и технологии.
Особено богат на нововъведения е
Двадесетият век и последвалите
го години. Този процес, характерен
за сегашното време, доведе до
революционни научни и технически
постижения, които допринасят
за материалния напредък на
обществото. Същевременно
въвеждането на новите открития
и изобретения в практиката
е съпроводено и с определени
рискове за живота и здравето на
хората, както и за чистотата на
околната среда. Авторът се спира
и върху някой проблеми, които имат
отношение към бъдещето, например
образованието и необходимостта
от засилване на ролята на науката
в по-нататъшното развитие
на обществото. Книгата е
предназначена за най-широк кръг от
читатели. Съдържа информация,
която може да бъде полезна и
интересна както за ученика и
студента, така и за преподавателя, а
и за всеки любознателен читател.

Германската икономическа политика към България
между двете световни войни 1919-1939 г.
Мария Колева

Н

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=37185

а фона на общото
икономическо и политическо
развитие на Германия в
студията са изследвани еволюцията,
методите и механизмите на
икономическата й политика по
отношение на България между
двете световни войни. Проследено

е постепенното и целенасочено
изграждане на германската позиция
в условията на настъпилите след
края на Първата световна война
политически промени в Европа.
Разгледано е ранното възстановяване
на търговските отношения,
както и постепенното налагане и
утвърждаване на Германия като
първостепенен търговски партньор
на България през втората половина
на 20-те години на XX век. Показано
е активизирането на германската
икономическа политика в годините
на световната икономическа криза
и при нацисткото управление.
Изследването е направено предимно
въз основа на документи от германски
архиви (документи на Имперското
министерство на икономиката,
Имперското министерство на
финансите, Министерството на
външните работи, Дирекцията за
пресата), както и на българското
Министерство на външните работи.
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Сградостроителството в
България. Том 2. 1945-1989 г.
Чавдар Ангелов

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=37272

П

редлаганият втори том на
труда „Сградостроителството
в България“ разглежда
строителството на сгради и строителната
техника през периода 1945–1989 г.
Отбелязани са причините и предпоставките
на това развитие: променените
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икономически и обществени отношения,
нуждата от голям обем строителство
за възстановяване на разрушенията от
войната и за преодоляване на жилищната
криза. За тази цел се преминава към
индустриализация на строителството
и се избира като най-подходяща за
гражданското строителство панелната
строително-конструктивна система.
Разгледано е подробно развитието на тази и
на останалите строително-конструктивни
системи, внедрени у нас, както и процесът
при изграждане на производствените
сгради. Отделено е специално внимание
и на отделните елементи на сградата:
стени, подове, покриви, покрития и
др. На базата на богат фактически
материал, въз основа на литературни
данни и на лични наблюдения се анализират
постиженията и слабостите в нашето
сградостроителство през разглеждания
период, като се предлага периодизация за
отделните фази на развитието. Книгата е
предназначена за специалисти по история
на архитектурата и на строителството,
както и за всички, които се интересуват
от сградостроителството през периода
1945–1989 г.

Култ и химнография. Служби за местни
южнославянски и балкански светци в
ръкописи от ХІІІ-ХV в.
Радослава Станкова

Р

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=966

адослава Станкова е утвърден
медиевист сърбохърва-тист. Дълги
години чете редовен лекционен
курс „Стара сръбска литература“ в СУ
„Св. Климент Охридски“. Автор е на
книгата „Сръбската книжнина през ХІІІ
в. (контекст и текст)“ и на редица научни

публикации у нас и в чужбина по темите
на сравнителния анализ на южнославянски
агиографски и химно-графски текстове, по
теоретични проблеми на средновековната
книжнина и има приноси при издаването
и изследването на неизвестни текстове.
Книгата й „Култ и химнография. Служби
за местни южнославянски и балкански
светци в ръкописи от ХІІІ– ХV в.“ е първи
опит да се представи оригиналната
и преводната ръкописна традиция на
службите за трима много почитани
типично български православни светци
– св. Иван Рилски, св. Петка Търновска и
св. Димитър Солунски. Актуалността на
проблематиката в книгата се определя от
факта, че в досегашните изследвания върху
старобългарската химнография основен
обект са били оригиналните старобългарски
химнографски произведения на КирилоМетодиевите ученици с оставените
от тях автографи под формата на
акростих, докато в направеното тук
изследване се дава нова гледна точка към
представата за оригиналните български
произведения според прославяните светци.
Публикувани са и текстове на службите
за тримата светци, снети от ръкописите
de visu. Приведени са данни от нов
изворов материал, даващи представа за
типологията на службите и илюстриращи
етапите, през които са преминали
отделните им компоненти.
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Нишката на живота

Между коланчето за рожба и Богородичния
пояс
Мария Колева

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=754

М

онографията
представлява комплексно
интердисциплинарно
изследване в областта на
съвременната религиозна култура.
Отправна точка на работата е
документирането, проучването и
представянето на два слабо известни
местни празника от южна България
– Златната ябълка в кв. Горни Воден,
Асеновград и Света Зона в Мелник.
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„Лаборатория за слава
FameLab“ 2012

Започна регистрацията за шестото издание на конкурса за разбираемо говорене за
наука „Лаборатория за слава FameLab”
Българският победител ще участва в международния финал в Обединеното кралство,
заедно с представители от над 20 държави, сред които за първи път ще има участници от НАСА и ЦЕРН.

Ш

естото издание на конкурса „Лаборатория за слава
FameLab” вече набира желаещи за участие в надпреварата, която
търси новото лице на науката в България. Първият кастинг е насрочен за 7
април и ще се проведе в Заседателната
зала на Софийския университет. Тези,
които пропуснат първия шанс да станат
звезди, ще могат да се явят на кастинг на
резервната дата 21 април, но организаторите съветват учените да не чакат до
последния момент.
Целта на конкурса е да докаже, че за
наука може да се говори разбираемо и
забавно, пред неспециализирана публика, при това без компромис с научното
съдържание. Кандидатите могат да бъдат от цялата страна, но трябва да са от
природо-математическите науки – това
могат да са например преподаватели в
училище или ВУЗ, работещи в изследо-

вателски или приложни институти, или
студенти със задълбочени познания и
опит от своята област.
Конкурсът „Лаборатория за слава
FameLab” се провежда във формат, добре познат от популярни телевизионни
предавания – регистриралите се кандидати се явяват на живо на първоначален кастинг. Всеки трябва да подготви
две 3-минутни представяния на научна
тема, които трябва да са научно-достоверни, атрактивни и разбираемо поднесени. Явяването на кастинга е с изпълнение във формат по избор на кандидата.
То може да включва песен, танц, поезия,
изображения или да бъде представено
по друг атрактивен начин, но без компютърни презентации. Темите трябва да
са от природо-математическите и инженерни науки, но могат да разясняват
както фундаментални понятия, така и
съвременни научни открития.
Жури от учени и журналисти ще следят
3-минутните представяния да са научно
верни, поднесени достъпно и харизматично.
Една от най-големите награди за всич-
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ки финалисти, които бъдат избрани на
първоначалните кастинги, е участието
им в майсторски клас по комуникация
на науката. В него ще могат да усъвършенстват своите умения за комуникация, с помощта на британски и български преподаватели. След като преминат
тази подготовка финалистите ще се явят
на националния финал, който вече за
втора поредна година ще се проведе в
рамките на Софийския фестивал на науката (www.sofiasciencefestival.bg) през
месец май.
Конкурсът „Лаборатория за слава
FameLab” е създаден по оригинален
формат на Челтнъмския фестивал на науката в Обединеното кралство, където се
провежда и международния финал. Тази
година международното участие ще е
още по-голямо и в надпреварата, която
много прилича на „Евровизия за учени”,
ще се включат над 20 страни. Другата
новост е, че сред международните финалисти за първи път ще има участници от
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НАСА и ЦЕРН.
Националните издания на конкурса
„Лаборатория за слава FameLab” във всяка от участващите държави се организират чрез местните офиси на Британски
съвет. В България основни съорганизатори са Министерството на образованието,
младежта и науката и сдружението на
учени-комуникатори Форум Демокрит.
Конкурсът се провежда в партньорство с
Българската академия на науките, Столична община, Майкрософт България,
Издателство Сиела, Издателство РОЙ
Комюникейшън, сп. Обекти, в. Аз-буки,
сп. „Българска Наука“ и др.

Желаещите да участват могат да получат
повече информация за конкурса, подготовката и формуляри за регистрация
на: http://www.britishcouncil.org/bg/
bulgaria-beautiful-science-famelab.htm

НАУКА

Защо астрологията не е наука
и не трябва да и вярваме!
Статия от конкурса „Обясни Науката“

“А

стрологията нито е безвредна нито е забавление и трябва да я смятаме като враг на
истината. Защо толкова много от нас си
позволяват да се заиграват с тези повърхностни измишльотини от преди времето
на Коперник, които не са нищо друго, а
противна измама?”
На този въпрос на Ричард Доукинс ще
отговорим от гледна точка на историята, астрономията, социологията и психологията, тъй като последователите и
апологетите на тази псевдонаука (астрологията) изобщо не са запознати нито с
нейната основа, нито със същността и,
да не говорим, че нямат никакво понятие от физика и астрономия. Последователите на астрологията са последната
брънка на веригата от измамници и
манипулатори – те са Чистите Вярващи.
Без тях не биха съществували подобни
системи и доктрини. Те вярват, защото
им е представено само едно твърдение
(независимо, че е нелепо и недоказано)
и изборът е предначертан. Когато човек
няма поне основни познания по даден
въпрос, трудно може да избере нещо
различно, ако не са му предложени поне
две алтернативи и ако никога не задава никакви въпроси. Ето тук можем да
говорим за tabula rasa („чиста дъска” –
такова, според Джон Лок, е съзнанието
на новороденото, а впоследствие опитът
отпечатва върху нея сетивни впечатления, служещи за основа на извличането
на идеи).

Автор: Венцислав Вутов
Има няколко вида астрология. „Общата
астрология” изучава влиянието на „значими” конфигурации на звезди и планети върху хората. „Наталната астрология” разглежда живота ви възоснова на
положението на звездите и планетите в
момента на раждането ви, докато „елективната” астрология се опитва да открие
най-благоприятното време за започването на едно или друго начинание.
Идеята, че звездите изразяват „божествената воля”, е възникнала преди около
4300 години във Вавилон. С невъоръжено око древните хора можели да различат седем тела (наричани от тях звезди),
движещи се по небето — Слънцето,
Луната, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Вавилонците вярвали, че
боговете живеят на тези „звезди” и оттам
предопределят участта на отделните
хора и държавите. Смятали, че боговете
ни контролират или като се намесват
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пряко в делата ни, или непряко, чрез
сложните отношения между тези звезди.
За да опишат по-лесно положението на
небесните тела, вавилонците разделили
небето на 12 сектора. Днес ние ги наричаме дванадесетте дома на зодиака. Вавилонските астрономи/астролози прилежно наблюдавали небето десетилетие
след десетилетие и забелязали, че тези
седем звезди се движат през домовете на
зодиака по напълно предсказуем начин
и се връщат на същото място в същия
дом по едно и също време на годината.
Но да започнем с началото на историята за това как и поради какви причини
възниква астрологията и каква е нейната
идейна основа.
Месопотамците започват да се интересуват от небето още през третото хилядолетие преди новата ера. Месопотамия
била обширната долина между Тигър
и Ефрат, която заемала територията на
съвременните Ирак и Кувейт, малко
на изток от Сирия и част от югоизточна Турция. Една мозайка от държави и
населения, с вълнуваща история, в която
през второто хилядолетие преди новата ера Вавилон се превръща в основен
религиозен и културен център. Една
поема, посветена на славата на цар Саргон д‘Акад, живял около 2400г. пр.н.е.,
описва слънчево затъмнение, което се
интерпретира като добро предзнаменование, предвестник на победата. Тогава
все още никой не се досеща, че подобни
съвпадения, между толкова атрактивно
и неочаквано, астрономическо явление
(като затъмнението) и важно за страната
събитие (победа, загуба, глад) ще доведат до появата на измислицата, наречена политическа астрология.
Техният голям астрологичен труд
Enuma Anu Enlil (“Когато Ану и Енлил”)
представлява 70 глинени плочки, които
описват 7000 небесни предсказания. Той
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е разделен на няколко книги, посветени
на Луната (вид, фази, цвят, затъмнения...), Слънцето (вид, затъмнения...), метеорологичните явления (гръмотевици,
мълнии, бури...), Венера и останалите 4
планети, видими с просто око - Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн. Астрономическите факти, описани в тях от найбезобидните (положението на планета,
цвета на звезда...) до най-атрактивните
(затъмнения), се тълкуват като върховни
божествени предизвестия, като предупредителни знаци за много прецизни
явления. Предсказанията се отнасяли не
само за държавните дела - война, мир,
просперитет, суша и т.н., но и за царските - смърт, болест, заговор...
През първата половина на второто хилядолетие пр.н.е. планетите били възприемани като репери, при това много добре
обозначени и разпределени сред звездите в небето. Месопотамците разпознават
в тях своите основни божества и тревожно започват да проследяват техния цвят
и блясък, изчезването им по време на
съединение със Слънцето и следващото
го ново появяване на небето. Например,
т.нар. хелиакален изгрев (непосредствено преди появата на Слънцето) на Марс,
отъждествяван с бога на чумата Нергал,
бил определян като много лошо предзнаменование.
От края на второто хилядолетие пр.н.е.
месопотамците вече познавали всички
звезди по пътя на Луната, Слънцето и
планетите. Небесните тела се разхождали сред 18 съзвездия, които били свързвани с различни бо-жества, в зависимост
от местоположението им. Ракът изобразявал града на Сипар, а Вавилон бил
представен от квадрата на Пегас. Сред
тези съзвездия присъствал и Старият
мъж (Персей), Верният пастир на Ану
(Орион), Счупената тояга (Воловар). По
онова време, Рибите били разделени на
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три части - Опашка, Лястовица и Ануниту.
Но за разделянето на небето на части
имало и друга основателна причина календарът. В Месопотамия годината
започвала с появата на първия сърп след
новолунието, който следвал пролетното
равноденствие. Но разделена на 12 лунни месеца от по 29 и 30 дни, тя непрестанно се отмествала спрямо слънчевата
година. За да я поправят, отвреме-навреме месопотамците трябвало да прибавят
по един 13-ти месец - но в подходящия
момент, който далеч не бил очевиден,
тъй като те не знаели продължителността на слънчевата година. За да я
открият, те свързали всеки месец с хелиакалния изгрев на три добре определени
звезди - ако те не изгреели в очаквания
момент от годината, значи тогава трябвало да се коригира календара.
Знаците се появяват около 400г. пр.н.е.
Ивицата по небето, в която се разхождат

планетите, Слънцето и Луната бива разделена на 12 еднакви сектора с дължина
от по 30° и широчина от 17°. Всеки от тях
можел да бъде идентифициран благодарение на съзвездието, което съдържа.
Знакът на Класа, например, е триъгълникът, в който се намира съвременното
съзвездие Дева. Тринайстата звездна
фигура, през която преминава пътят на
Сльнцето - Змиеносец - остава напълно
забравена при това „разрязване”. Тя се
появява твърде късно и всъщност, астролозите никога не са я искали в своите хороскопи. Всъщност, пръстенът на
знаците представлява една математическа идеализация, изобразена върху небесния фон, която по никакъв начин не
е свързана с него. Редки са и съзвездията
от зодиака, които се включват в такъв
иде-ален триъгълник - за да се оформят
Везните, трябвало да се отрежат щипките на Скорпиона... Кръгът на знаците
е просто една удобна абстракция, позволила на вавилонските и
асирийските астрономи да
„номерират” положенията
на звездите и планетите с
помощта на един-единствен
репер.
За чистия астрономически дух, Стрелецът, Ракът,
Скорпионът, Девата и 8-те
останали създания, които се
разхождат из хороскопите
по страниците на повечето
списания не са нищо друго, освен най-обикновени
съзвездия. Тези съвършено
изкуствени групи от звезди
няко-га са приели формата,
която им е придал нашия
поглед, по-точно онова,
което е искал да види в тях:
коза, близнаци, бик, рак...
Нищо не ги отличава от
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другите съзвездия, наредени по небесния свод - те далеч не са нито по-красиви, нито по-интересни от останалите.
Месопотамците не се опитвали да опишат траекторията на небесните тела и
въобще не свързвали зодиака с кръг. За
тях съединенията, хелиакалните изгреви
и т.н. били явления, между които нямало никаква връзка. Но те разработили
твърде инженерни и чисто аритметични
методи, с помощта на които достигали
до тяхното предвиждане. Така се получавали ефемериди, които били напълно валидни за основните явления през
годината - равноденствия и слънцестоения, еклиптична дължина на новата
Луна, продължителност на деня и нощта
в тези моменти и т.н. Накрая те дори
разбират, че 235 лунни месеца правят 19
слънчеви години - и успяват да регулират календара си.
Ефемеридите не били създадени, за да
служат на нуждите на онази „астрономия”, която претендира, че може
да разкрие психологичния профил на
индивида и да предскаже бъдещето му
възоснова на положенията, заемани от
звездите върху зодиака в деня на неговото раждане. Те се отнасяли само до
отделни планетни явления, като съединенията, стационарните точки (фази от
видимото движение на планетите в
небето, когато те изглеждат неподвижни
сред звездите), първата и последната им
видимост, без да дават положенията ден
след ден, което е първата и най-главната
цел на астролозите. А вавилонците не са
предоставили начина за използване на
тези хороскопи-предсказания и ние не
знаем нищо за тяхната астрология.
Вавилон започва да изнася своите астрономически практики за Азия и средиземноморските пристанища след V век
пр.н.е. Зодиакът бива приет изключително бързо от гърците, заедно с мето42
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дите на колегите им от Вавилон. Но те
въвеждат и някои поправки. Зодиакът
претърпява известна метаморфоза и се
превръща в кръг - този на „живите същества”- а съзвездията му се елинизират.
Аргатинът се превръща в Овен, а Опашката - в Риби. Гръцката версия на зодиака - която е идеализирана - представлява чист продукт на едно геоцентрично
виждане за Вселената, според което
всички небесни тела се въртят около
неподвижната Земя. Колкото и да не
искаме да накърним Гигантското Его на
астролозите, които и през 21 век все още
считат, че се намират в центъра на Вселената и всичко се върти около тях, сме
принудени да признаем факта, че нашата планета обикаля около Слънцето, а
не обратното и същевременно се върти
около собствената си ос. Поради въртенето на Земята съзвездията се изместват
с около един градус на всеки 72 години. Земята се върти около въображаема
ос, минаваща през Северния и Южния
географски полюс. Въртенето й обаче не
е неизменно. Оста на въртене на Земята
се отклонява и тя извършва пълен кръг,
за описването на който са й необходими
около 26 000 години. Днес, земната ос е
насочена към Полярната звезда. Преди 5
000 години тя е сочела звездата Тубан от
съзвездието Дракон, а след 12 000 години
ще е насочена към Вега от Лира. Така че
грубо на всеки 2 166 години (26 000 делено на 12 дома) съзвездията се изместват с
един дом. Хороскопите, които можете да
откриете във вестниците (и които найчесто се пишат от младшите дежурни
журналисти), са сгрешени с един дом.
Вместо своя, би трябвало да четете предишния знак.
Това откритие не е ново. През 129г.
пр.н.е. гръцкият астроном Хипарх бил
първият, открил това изместване на звездите, докато сравнявал астрономически-
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те записи с онова, което виждал с очите
си. Той унифицирал еклиптиката, като
разделил пълния и кръг на 360°. Зодиакът на астрономите получава новото
си име – еклиптика и вече представлява кръг от 360°, чиято отправна точка е
мястото, където се намира Слънцето в
момента на пролетното равноденствие.
Еклиптичната дължина вече не се изчислява от началото на всеки знак, а
спрямо една-единствена начална точка
- пролетната равноденствена точка, т.е.
от мястото върху еклиптиката, където се
намира Слънцето в момента на пролетното равноденствие. Хипарх открива, че
тя се крие в началото на знака на Овена.
Всъщност, пролетната равноденствена
точка се премества по продължение на
еклиптиката, с около 50“ годишно. Това
явление, наречено „прецесия на равноденствието” се дължи на бавното въртеливо движение на земната ос. Днес, около 2 000 години след епохата на Хипарх,
пролетната равноденствена точка се е
отместила с около 30°, което е точно дължината на един знак. Съвсем логично е,
че сега тя няма да се намира в началото
на знака на Овена, а на Рибите. Найпросто казано, знакът на Овен вече не е в
съзвездието Овен, а в съзвездието Риби...
(Точно този проблем с прецесията е коригиран само в индийската астрология,
която използва сидеричен зодиак: роденият на запад “в зодия Овен”, според индийците е “в зодия Риби”.) На практика,
астролозите разделиха знаците от съзвездията, които според самия им замисъл
трябваше да се припокриват. По времето на Хипарх, знаците и съзвездията си
съответствали -астрономическата фигура на Скорпиона е била „подредена” в
правоъгълника, наречен Скорпион и т.н.
Астролозите смело преместват мрежата
от знаци, така че те вече не покриват
съзвездията, които носят техните имена.

Когато обикновеният човек разбере, че
е роден под знака на Овена, той трябва
също така да знае, че в момента на неговото раждане Слънцето се е намирало
в триъгълника, който преди повече от
2000 години е съдържал съзвездието със
същото име от зодиака. А днес, то навлиза в звездите на Рибите. Но астролозите
никога не пожелаха да интегрират този
факт в своите изчисления. За тях времето е спряло на II век пр.н.е. - в момента
на пролетното равноденствие Слънцето
все така навлиза в знака на Овен!
Гадаенето по звездите (звездоброене)
Важно място между различните форми
на гадаене се пада на така нареченото
„четене по звездите”, хороскопия или
„астрологическо предсказване”. В какво
се състои измамата в астрологическото
предсказване, в „четенето по звездите”?
Тръгвайки от правилното наблюдение,
че между известни положения на слънцето и луната, от една страна, и смяната
на годишните времена, разливането на
реките, приливите и отливите, от друга,
съществува очевидна връзка, астролозите са направили невярното заключение,
че звездите влияят непосредствено и
върху човешкото съществуване. Те даже
заявяват, че „съдбата” на всеки човек
зависи от разположението на звездите
по време на неговото раждане. Не само
човешката „съдба”, даже и „съдбата” на
народите, войните, реколтата, природните бедствия и др. били в зависимост от
звездите и от „свръхестествените сили“,
които обуславят техния ход. От къде
започва изопачаването на истината при
астрологията? От някои действителни
причинни връзки между звездите астролозите произволно правят изводи за
многобройни несъществу-ващи връзки
между предметите, които в действителност не само нямат причинни връзки, но
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и изобщо никаква пряка връзка. По този
начин безброй правдиви мисли и наблюдения, свързани с астрономическите
явления, са били помрачени от астрологическите нелепости. Ето например как
звучи едно вавилонско предсказание:
„Ако в 14-тия ден на месец Сиван Луната се затъмни и задуха източен вятър, ще
се породи вражда и ще има мъртви”.
Разпростирайки върху човешката „съдба” тази фалшива причинна връзка
между звездите и събитията, които стават на земята, астролозите заявяват, че
звездите имат влияние и върху човешката съдба. Разположението на звездите в
момента на раждането на човека можело
предварително и по абсолютен начин да
определи характера и главните събития
от неговия живот.
Методът, използуван в астрологията, за
да се види какво влияние оказват звездите върху човешката съдба, е хороскопът
44
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— устано-вяването на разположението
на звездите.
Какво представлява хороскопът?
Общо взето, хороскопът е един вид „късметче, изтеглено от папагал”, в който са
предречени характерът и биографията
на човека. Един „добре съставен” хороскоп според астролозите показва характера и биографията на определен човек; в
действителност всеки хороскоп, колкото
и добре да е изготвен, се отнася до голям
брой хора, които нямат никаква прилика помежду си.
Основните елементи в изготвянето на
хороскопа са „звездите” и „зодиите”. Измамничеството на астролозите започва
още от тези елементи.
За да разберем антинаучния характер
на астрологията, трябва да припомним
факта, че тя се основава на схващането,
че Земята е център на вселената (геоцентризъм) и че всички звезди на небето
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(включително и Слънцето) се въртят
около Земята. А всеки образован човек
знае, че Земята е само една от планетите, които се въртят около Слънцето. От
друга страна, астрологията смята, че
светът е съставен от четири „елемента”:
огън, земя, въздух и вода. Това погрешно
схващане е било много разпространено
в древността; астрономията и химията
доказват неговата несъстоятелност. Те
показват, че астрологическото схващане
за Вселената е дълбоко антинаучно - то
съответства на наивните и погрешни
познания на хората от преди най-малко
2 000 години.
Да преминем към анализа на главните
съставни части на хороскопа: „звездите”
и “зодиите”.
Според астролозите, тези фалшификатори на астрономията, „звездите” се
въртят около Земята по кръгъл пояс на
небето, широк 17°. Този пояс съдържа
групи от неподвижни съзвездия, които са взети като опорни точки, за да се
отбележи пътят на „звездите”. Този път
се нарича „зодиак”. Той е разделен на
12 равни части (всеки по 30°), наречени
„зодии” или зодиакални знаци. Според
астролозите лицата, родени под знака на
една и съща зодия, имали общи черти в
характера и биографията. А какво стана
с индивидуалността – тя може би не съществува. Също така двама души, родени в една местност и в един и същи час,
би трябвало според астролозите да имат
еднаква съдба. Но ако тези двама са:
единият син на някой „крал на стоманата” или на ня-какъв банкер, а другият
нещастен емигрант от Африка, каква
„обща съдба” могат да имат те в живота? Как обясняват астролозите факта, че
много хора имат „обща съдба”, макар да
са родени на различни дати и на различни места?
Римският философ Цицерон с право

осмива астролозите, казвайки, че не
може да се приеме, че всички убити в
някоя битка са се родили в един и същи
ден, за да имат една и съща съдба. Как
обясняват астролозите и факта, че двама
близнака имат въпреки всичко различни
„съдби”? Разбира се, на тези въпроси те
не могат да отговорят.
Чрез своето „трептене” така наречените
„звезди” въздействали върху характера
на даден индивид. Слънцето и Луната
влияели изобщо на характера (Луната
влияела най-вече на чувствата и интелекта), другите „звезди” въздействали
върху една или повече „страни” от личността на човека, например: чувствата
(Венера, Уран, Нептун), волята (Сатурн,
Уран, Марс), интелигентността (Меркурий, Юпитер, Уран). Зодиите също
влияели върху характера на индивида.
Астролозите ги делят на две категории:
Първа категория обхваща 4 групи от по
3 зодии, като всяка група съответства на
един “елемент”:
огън — Овен, Лъв, Стрелец; те показват
жизненост, енергия, ентусиазъм, вяра в
собствените сили, инициатива;
земя — Телец, Дева, Козирог; те показват
практичност, решителност, методичен
дух;
въздух — Близнаци, Везни, Водолей; те
показват интелигентност, артистично
чувство, изобретателност, изисканост;
вода — Рак, Скорпион, Риби; те показват
сантименталност, общителност, непостоянство, нервност.
Втората категория обхваща 3 групи от
по 4 зодии, като всяка група съответства
на някакъв вид „движение”:
подвижност — зодиите Телец, Лъв,
Скорпион, Водолей показват твърдост,
решителност, упоритост.
колеблив (редуващ се, нерешителен) —
зодиите Близнаци, Стрелец, Дева, Риби
показват склонност към промяна, прис-
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пособимост.
Казаното досега е напълно достатъчно
да ни разкрие в какво се състои мошеничеството на астролозите.
Клиентът трябва да каже на астролога
точната дата (година, месец, ден, даже и
час, ако може, и мястото на раждането).
Астрологът изчислява съотношението
между „звездите” и зодиите, и другите
координати на указаната дата и място, и
възоснова на общите характеристики изготвя хороскопа на клиента. Отличителните белези между различните характеристики, вписани в „личния” хороскоп
на клиента, са съвсем незначителни и са
валидни не само за съответния клиент,
но и за големи групи хора, независимо
от датата и мястото на раждане.
Да вземем един пример. Човек, роден в
зодията Овен, би трябвало да бъде решителен, твърд, предприемчив. Но как
стои въпросът с човек, при чието раждане Слънцето се е намирало в зодия Овен,
а Луната — в зодия Близнаци, да не
говорим за другите „звезди”? Той ще е
жертва, както казват астролозите, на „нерешителността и липсата на упоритост”.
И клиентът взима хороскопа си, изучава
го дълбоко и подробно и се пита какъв е:
„решителен, твърд, предприемчив” или
„нерешителен и лишен от упоритост”?
Да се оправя както може! Астрологът не
връща парите, получени за изготвяне на
хороскопа. . .
Следващият капан е т.нар. „верификация”. Ако роденият под знака на Козирога върви право напред, без да се
съобразява с нищо, или ако родената
под знака Везни е уравновесена личност,
това се възприема като типично. Никой
не обръща внимание, че съответната
личност притежава особености, които
според астрологията са характерни поскоро за Рак или Лъв.
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Хора, които рекламират профили на
самотници често слагат и астрологична
справка заедно с правдоподобна информация като примерно музикален вкус
или спортни интереси, и може примерно да настояват, че партньорът, който се
търси е Телец.... Това е не само глупаво,
но и увреждащо....
Гадаенето по звездите няма научна основа, а указанията на хороскопа са съвсем
произволни и нищо незначещи. Тези,
които пишат хороскопите във вестниците са типичен пример за хора, използващи умело неясен език – една от тактиките на скритото убеждаване (добре познат
похват в политиката и бизнес средите).
Дори хороскопите да звучат смислено,
ако ги разгледаме обективно, те не означават нищо. Но някои хора ги четат
ежедневно и пренасят тези думи със специфично значение в живота си. Неясният език се изпълва с конкретен смисъл,
който е верен за тях, защото сами си го
създават (в случая няма значение, какво
е имал предвид авторът на хороскопа, а
какво значение му придава читателят:
ако десет различни личности търсят, те
могат да намерят десет различни значения в един и същи текст, някои от които
напълно противоположни, но всички
тези хора могат да решат, че написаното се отнася до тях и е истина). Затова
те вярват в силата на хороскопите. Ако
наблюдаваме тези кратки предсказания
за бъдещето достатъчно дълго, ще забележим, че фактически едни и същи
предсказания циркулират из всички
зодиакални знаци.
Американският илюзионист Джеймс
Ранди разказва в своята книга “Дръндрън” как когато бил млад за кратко е
имал работа в Монреалски вестник, правейки хороскопите под името Зо-Ран.
Неговият метод е бил да изрязва прогнозите от стари астрологични списания, да

НАУКА

ги разбърка в шапка, да ги разпредели
произволно между 12-те зодиакални
знаци и да отпечата резултатите. Това
било разбира се много успешно (защото
цялата астрология работи на принципа
на Барнъм като казва нещата толкова неясно и общо, че всички читатели мислят,
че се отнасят за тях). Той също така описва как дочул в едно кафе група колеги
от офиса, които с нетърпение четели колонката с хороскопи на Зо-Ран: “Те кви-

чаха с наслада като виждаха бъдещето си
толкова добре показано и като отговор
на моето запитване казаха, че Зо-Ран бил
улучил направо в десятката миналата
седмица. Авторът не казал, че е Зо-Ран...
Реакциите в пощата относно колонката
с прогнози също беше много интересна
и достатъчна, за да осъзная, че много
хора приемат и рационализират почти
всичко, произнесено от някой, за когото
вярват, че е авторитет с мистични сили.”
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След това Зо-Ран зарязал ножиците и
лепилото и излязъл от този бизнес.
Така нареченият „ефект Барнъм” засилва тенденцията на самозаблуждаване.
Името на ефекта идва от американския
цирков директор Финиъс Барнъм, владеещ до съвършенство изкуството да
предложи на всекиго по нещо. Изречението „Вие работите точно и задълбочено и изпълнявате задачите си стъпка по
стъпка” отговаря напьлно на характера
на масовия убиец Фриц Харман, „вампирът от Хановер” - когато се знае, че е
взето от неговия хороскоп. А иначе кой
не би приел, че това изречение се отнася за него? Психолозите са събрали
достатъчно много „думи на Барнъм”, с
които всеки се иден-тифицира: искреност, чувствителност, съчувствие, свободолюбие и т.н. Същевременно хората
не обичат да се самоопределят като
глупави, себелюбиви, алчни, жестоки,
безчувствени, също и като измамници и
патологични лъжци и интересното е че
подобни характеристики не присъстват
в хороскопите. Тогава подобни личности
на коя зодия са представители – може би
на никоя?! Само че аз познавам и глупави, и алчни и жестоки хора от най-различни зодии, а да не говорим, че почти
всеки лъже.
Междувременно бе прецизно доказано
как се получава „субективното усещане
за съзвучие”, наречено от Едгар Вундер
астрологичния „еликсир на живота”.
Още през 1974г. вече покойният Рик
Снайдер, професор по психология в
Канзаския университет, доказва т.нар.
„ефект на псевдоиндивидуализация”.
Участниците в изследването му, разделени на три групи, получават един и
същ текст от 19 реда, взет от бестселър
по астрология. (Началото гласи: „Вие сте
практична личност и обичате да печелите пари...”) На хората от група А е
48

http://nauka.bg

казано, че това е общо описание на личността. В група Б знаят, че става въпрос
за месеца на раждането. Лицата от група
В са убедени, че хороскопът се отнася до
тяхната рождена дата.
Участниците от група В са най-силно
впечатлени от описанието. На въпроса
дали то отговаря на собствения им характер, те дават средна оценка 4,38 при
скала от 1 (не отговаря) до 5 (отговаря
напълно). Оценката им е с цяла единица
по-висока от резултата на група А. Обяснението: който се чувства лично засегнат, чете текста селективно, радва се на
съответствията и подминава несъответствията. Друг е въпросът доколко хората
наистина познават себе си и дали не си
избират качества и характеристики, каквито биха искали да имат, а не каквито
наистина притежават.
Освен всичко изброено досега „Наталната” и „елективната” астрология не могат
да отговорят и на редица други въпроси,
чието игнориране “дава крила” на безпрепятственото шествие на хороскопите
из всички медии:
Първо, кога точно се ражда детето? Дали
когато водите на майката изтекат, когато
се появи главата му, когато прерязват
пъпната връв или когато се маха плацентата? Всъщност, ако звездите наистина
са толкова могъщи, то защо тънките
пластове на коремната стена и утробата
на майката ще спират свръхестествената
им сила?
Второ, по отношение на ежедневния
хороскоп, как може една дванайсета от
населението на Земята да се вдигне до
Тасмания за страстен уикенд с висок/а
красив/а непознат/а? Как биха се справили авиолиниите с неочакваното претоварване?
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Трето, защо хората, родени в един и
същи ден на една и съща година, са
толкова различни? Не би ли трябвало да
имат един и същи външен вид, начин на
живот и поведение?
За да се справят с основателната критика, която им отправят учените, някои астролози се опитаха „да обновят” тук-там
„гледането по звездите”. Подобни опити
обаче са обречени на провал, защото в
момента, в който астрологията застане
на съвременни научни позиции, тя ще
се самоубие. Геоцентричната теория
например, на която се гради астрологията, не може „да се съгласува” със съвременната хелиоцентрична представа, а
астрологията не може да съществува без
геоцентризма.

искал да докаже научно състоятелността
на “професията” си. Разпратил хиляди
идентични хороскопи и 94% от получателите отговорили, че разчитането му е
много точно и анализът е в пълно съответствие с тяхната личност. Читателите
изобщо не подозирали, че изпратеният
им хороскоп бил на екзекутирания през
1946г. масов убиец д-р Марсел Петио,
който по време на съдебния процес признал, че е причинил смъртта на 63-ма
души.
Най-тежкия удар върху астрологията
нанасят тестовете за типологизиране на
личността, при които тълкувателите на
хороскопи търпят пълен провал. Най-известното изследване от този род е публикувано през 1985г. в научното списание
„Nature”. В изследването участват видни
Най-важното обаче е, че никое от свърза- американски астролози. Те получават
ните с астрологията подробни статисти- три личностни профила със задача да
чески изследвания не е открило някакви отгатнат профила на личността, чиято
основания за достоверността и. Напридата на раждане знаят, следователно
мер психологът от Мичиганския държа- могат да изчислят хороскопа й. Астроловен университет Бърнард Силвърман
зите, участвали в подготовката на изпроучил 2978 брачни и 478 разведени
следването, са сигурни, че ще постигнат
двойки и не открил абсолютно никаква
поне 50 процента, но резултатите показкорелация между честотата на развода и ват друго число - 34 процента, по-лош
родените под „несъвместими” зодиакал- резултат дори от едно добро случайно
ни знаци.
налучкване.
Професионалният астролог Петер НиНовите изследвания също не са в полза
хенке, който дълго време е бил предсена астрологията: учени от университедател на най-големия немски съюз на
та в Орхус, Дания, анализират лични
астролозите (DAV), наброяващ почти
данни на 15 000 американци. „В нито
800 членове, готвейки дисертацията
един случай - посочват те - не се устаси, захранва централния компютър на
нови връзка между датата на раждане и
Фрайбургския университет с 3200 анкеличността или интелигентността.” Изти по 425 въпроса и Не успява да докаже следването е публикувано през 2006 г. в
статистически връзката между констела- специализираното списание „Personality
цията на планетите и личността.
and Individual Differences”.
Прочутият френски астролог Мишел
Гоклен през 1979г. предлагал без-платни Английската дума disaster (бедствие)
лични хороскопи на всеки читател на
идва от латинското „лоша звезда” —
Ici Paris, който коментира точността на
римляните явно са смятали, че звездите
неговия „индивидуален” анализ. Гоклен могат да влияят на всекидневния ни жи-

http://nauka.bg

49

НАУКА

вот. Грешали са, но дори и днес мнозина
споделят това вярване.
Около 1524г. в Германия имало един
известен астролог Йохан Стофлер, който
заявил, че на 20 февруари същата година
ще започне новият потоп, от който „светът ще загине”. Това било „сигурно”,
защото трите далечни планети — Марс,
Юпитер и Сатурн, на тази дата се събирали в съзвездието Риби. С приближаването на фаталния ден смъртен страх
завладял много хора. Почти на никого
не му се работело, нивите буренясвали,
а църквите, разбира се, били претъпкани с хора от ранна утрин до късна нощ.
Дори казват, че някой си Ориол, лекар
от Тулуза (Франция), започнал да си
прави голям ковчег, като Ноевия. Месец
февруари дошъл, но бил много сушав.
Ноевият ковчег останал на сухо, без да
го напръска и капчица дъжд...
Не по-малко показателни са и патилата
на друг астролог-предсказател. Той не
рискувал да предсказва края на цялата
вселена, а взел за обект само един трад.
Този астролог, който е бил син на прочутия астролог от 16 век Нострадамус,
предрекъл гибелта чрез пожар на град
Пусен във Франция. За да бъде сигурен,
че предсказанието му ще се сбъдне, той
сам запалил града! Няма съмнение, че
това е единственият сигурен път за сбъдване на предсказанието!
Многобройни лъжепророци са предсказвали „краят на света” за годините:
500, 1260, 1335, 1356, 1367, 1383, 1400, 1524,
1532, 1588, 1819, 1896, 1925 и т. н., но Вселената въпреки всичко продължава да
съществува.
Макар да е удобно да хвърляме вината
за нещастията си на звездите, Юлий Цезар вероятно е бил по-близко до истината, когато Шекспир го накарал да каже:
„Вината, скъпи Бруте, не е в звездите, а в
самите нас...”
50

http://nauka.bg

Ставайки безполезен и астрономически
абсурден, зодиакът просто не успя да
оцелее освен в астрологията, практикувана от последователите и, за да успокоява тревогите на кралете и капризите на
метресите им. След като астрономията
дефинитивно обърна страницата на астрологията, тя запази зодиака само като
някаква ценна стара мебел, по навик, а
и за да поукраси малко небето. „Когато
постъпих в Бюрото по дължините - си
спомня Жан-Ед Арло, директор на Института по небесна механика във Франция - ефемеридите все още задаваха
положението на Слънцето през различните периоди на годината в зодиакалните знаци. Но тъй като това е информация, интересна само за астролозите, ние
приключихме с тази практика и напълно изоставихме знаците.”
Зодиакът се превърна в същинско астрономическо изкопаемо. Думата, вече се
среща единствено в индекса на Годишника на Бюрото по дължините, където са
представени астрономическите ефемериди. „Само най-възрастните колеги все
още говорят за зодиака - уточнява ЖанЕд Арло. - Ние предпочитаме да използваме термина еклиптика.”
Когато Международният астрономически съюз IAU реши да „почисти” небето
през 1930г., той състави окончателната
листа на всички съз-вездия, като грижливо определи техните граници. Освободени от конструкцията на знаците, те
формират по продължение на еклиптиката една дълга и рошава звездна гирлянда, обогатена с един нов, 13-ти член
- Змиеносец. Всъщност, зодиакалните
съзвездия вече нямат голямо приложение, освен за улеснение при намирането
на планетите за наблюденията им.
Също както във Вавилон, преди повече
от 4000 години.
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Само че астрологията никога не е била
толкова популярна или такъв голям
бизнес, както сега. Според социологическите проучвания поне една четвърт
от всички американци “вярват” в астрологията. Една трета смятат, че астрологията на зодиакалните знаци е “научна”. Между 1978 и 1984г. процентът на
американските ученици, които вярват в
астрологията, е нараснал от 40% на 59%.
Изследвания показват, че броят на хората, интересуващи се от значението на
звездните знаци, расте: според Института по демоскопия в Аленсбах, Германия,
от 80-те години на XX век интересът
към хороскопите видимо се е увеличил.
Докато през 1982г. половината от хората
в Западна Германия признават, че редовно четат хороскопи, през 2001г. те вече са
77% от всички немци.

Религиозното изследване на
„International Social Survey Programme”
от 1988г. е единственият научен труд,
в който е направено широкообхватно
международно проучване на вярата в
астрологията. В някои от изследваните
страни повече от половината от населението е убедено във важността на
астрологията: особено много граждани
от бившите социалистически страни
като Латвия, България и Чехия вярват,
че зодиакалният знак оказва съдбоносно
влияние върху човешкия живот. Държави като Германия, Франция и Австрия
са по средата. През 2010г. ще излезе ново
издание.
Специално в България нарастването на
броя на вярващите в астрологията се
съпътства и от понижаване на нивото на
българското образование и увеличаване
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на неграмотността. Това не означава,
че непременно има някаква корелация
между тези явления, но би било интересно да се изследва дали все пак не са
свързани по някакъв начин.
В Съединените щати астролозите са
може би десет пъти повече от астрономите. Във Франция те са повече от
свещениците на Римокатолическата
църква. Дали този факт трябва да бъде
игнориран или трябва да се обърне
сериозно внимание на широко разпростиращото се невежество? Конкретното
мнение на Ричард Докинс по този проблем, представено в неговата статия
“Истинската небивалица в звездите” си
заслужава да бъде прочетено:
“През някоя безлунна нощ, когато единствените облаци, който се виждат са
Магелановите облаци в Млечния път,
излезте на място, далече от градските
светлини, легнете на тревата и се вгледайте в звездите. Какво виждате? “На
повърхността” ще забележите съзвездия,
но съзвездията нямат повече значение от
интересно-оформено влажно петно на
тавана на банята. Забележете, следователно, колко малко означава да се каже
“Уран се премества във Водолей”. Водолей е сбор от звезди, който са на различни разстояния от нас, които нямат
никаква връзка една с друга, освен, че
съставляват (безсмислен) образ, когато
се гледат от земята от определена (и не
специална) точка в галактиката (тук, на
Земята). Съзвездието не е въобще нещо
реално съществуващо, не е нещо, в което Уран или каквото и да било може да
бъде казано, че е преминал. Още повече,
че формата на съзвездието е временна.
Преди милиони години наследниците
на Homo erectus са били гледали през
нощта към съвсем други на вид съзвездия. Ето защо след милион години
нашите наследници ще виждат други
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форми в небето и астролозите им (ако
видът ни няма още да е интелектуално
пораснал достатъчно за да ги изгони) ще
изфабрикуват тълкуванията си на базата
на различен зодиак.
Много по-бърза астрономична смяна е
прецесията на равноденствията. Моят
рожден ден (26 март) във вестниците е
описан като Овен, но това е слънчевият
знак, който някой с моя рожден ден би
имал когато Птоломей е систематизирал
всичко това. Заради прецесията на около
цял един зодиакален знак в ерата след
Христа, моят слънчев знак всъщност е
(ако въобще може да се нарече факт)
Риби. Ако астролозите правеха нещо,
което има някаква връзка с реалността,
това би трябвало да има огромно значение. Но тъй като те не правят нищо такова, то няма значение. Скорпион може
да стане ретрограден до Уран и това
обаче ще има значение.
Всъщност, само планетите могат да
бъдат “ретроградни”, и дори това е
илюзия. Докато те и ние се въртим
около слънцето, планетите понякога
изглежда, че обръщат посоката си от
наша гледна точка. Но тези случаи нямат някакво значение. От друга планета
те ще изглежда, че са ретроградни по
различно време. Планетите всъщност
не “бродят” и със сигурност не близо до
някои съзвездия, които са само “завеси”
от наша гледна точка. Дори и “да стане
ретроградна” или “да се премести във
Водолей” бяха истински явления, какво
влияние биха имали те върху човешките
събития? Всяка планета е толкова далече, че гравитационната й сила върху
новородено би била превъзмогната от
лекото побутване от корема на доктора...
Не.. Ние трябва да забравим, че планетите “вървят ретроградно” и може да
забравим за съзвездията освен като удобен начин за обозначаване. Какво друго
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виждаме, когато погледнем към нощното небе? Едно от нещата, които виждаме е “историята”. Когато гледате към
голямата галактика Андромеда, вие я
виждате такава, каквато е била преди 2.3
милиона години и когато австралопитекът е дебнел по африканските савани.
Вие виждате назад във времето. Преместете погледа си няколко градуса до найблизката ярка звезда в съзвездието Андромеда и ще видите Мирах, но доста по
напред във времето, когато Wall Street се
сгромоляса. Когато пък гледате слънцето
то е само “от преди осем минути”....
Научната истина е твърде красива за да
бъде жертвана за сметка на някакво леко
забавление или пари. Астрологията е естетическа обида. Тя прави астрономията
евтина, все едно да използваме Бетовен
за комерсиални дрънкания. Ако методите на астролозите са били наистина доказани, че са валидни, това би бил факт
с предупреждаваща важност за науката.
При такива обстоятелства астрологията
би трябвало да се вземе наистина насериозно. Но ако - както са всички показатели - няма и капчица валидност на което и да е от нещата, които астролозите
толкова доходоносно правят, това също
трябва да бъде взето насериозно, а не отстъпчиво тривиализирано. Трябва да се
научим да виждаме покварата в науката
използвана за облага като престъпление.
Трябва също така да се защитя и от
обикновената научна арогантност. Как
знам, че няма истина в астрологията? Е,
разбира се не знам. Не мога да докажа,
че няма нищо в хороскопите, толкова
и колкото не мога да докажа, че няма
нищо в (много по достоверната) теория,
че да дъвчеш дъвка може да ти докара
болестта “луда крава”. Просто няма
доказателство в полза (на която и да е от
теориите) и няма и причина да смятаме,
че трябва да има доказателство. Нямаше

да бъде трудно да се намери доказателство за астрологията, ако имаше такова....
За да може да приемем хипотезата сериозно, тя в идеалният случай би трябвало
да бъде подкрепена от доказателство.
Графологията, като средство за определяне на личността на хората не е подкрепена от някакво доказателство, но
там възможността да работи не е безнадеждно неправдоподобна априори.
Мозъкът е ”центърът” на индивидуалността и мозъкът контролира писането,
следователно принципно не е невероятно стилът на писане да дава информация за индивидуалността... Но за астрологията няма нищо, което да я подкрепя,
нито доказателство, нито рационален
намек, който би ни накарал да търсим
доказателство. Астрологията не само
уронва достойнството на астрономията,
но и обижда психологията и богатството
на човешката индивидуалност. Говоря
за повърхностния и евентуално вреден
начин по който астролозите разделят
хората на 12 категории...
Трябва да вземем астрологията насериозно. Не, нямам предвид, че трябва да й
вярваме. Говоря, че трябва да се борим
с нея сериозно вместо да я осмиваме
като шега и да проявяваме лекомислена
толерантност, която вероятно е едно от
преобладаващите отношения към астрологията сред образованите хора, който
всъщност не вярват в нея.
Сериозните вестници не трябва никога
да дават на известни астролози силата
на публичността, защото астрологията
нито е безвредна нито е забавление и
ние трябва да се борим сериозно с нея
като враг на истината. Ние имаме закон
за търговските надписи, който ни защитава от производители, които правят
фалшиви изказвания за техните продукти. Обаче до сега законът не е бил
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призоваван в защита на прости, научни
истини. Защо не? Астролозите претендират, че може да предвиждат бъдещето
и за това им бива плащано, както и за
професионален съвет на хора при важни
решения. Фармацевтичният производител, който е пуснал в продажба контрацептивно хапче, което няма никакъв
ефект, ще бъде преследван от закона за
търговските надписи и съден от жени,
които са бременни. Ако астролозите не
могат да бъдат съдени от хора, на които
са дали грешен съвет, например да предприемат пагубно бизнес решение, защо
поне да не бъдат преследвани от закона
за фалшиви изказвания и по този начин
да им бъде разрушен бизнеса? Защо
всъщност професионалните астролози
да не бъдат затваряни за измама?”

отделните хора и държавите.

От историческа и астрономическа
гледна точка
2. Астрологическото схващане за Вселената е дълбоко антинаучно - то съответства на наивните и погрешни познания
на хората от преди най-малко 2 000 години.
3. Астрологията смята, че светът е съставен от четири „елемента”: огън, земя,
въздух и вода. Това погрешно схващане е
било много разпространено в древността, докато астрономията и химията не
доказват неговата несъстоятелност.
4. Цялата астрология се гради върху
погрешното геоцентрично виждане за
Вселената, според което всички небесни
тела се въртят около неподвижната Земя.
Всяко дете, което е учило поне малко
Астрологията не е наука, защото е съастрономия е наясно, че нашата планета
шита от лъжи и не съдържа нито един
обикаля около Слънцето и същевременнаучен факт. Не трябва да и вярваме, за- но се върти около собствената си ос. Защото няма нито една разумна причина
това всичко което се надгражда над една
за това, защото няма никакъв достоверен неистина не може да бъде използвано за
факт или логичен довод в нейна подкре- нищо конструктивно, а само за манипупа. За астрологията няма нищо, което да лиране на необразовани хора, незнаещи,
я подкрепя, нито доказателство, нито ра- че хелиоцентричната система, в която
ционален намек, който би ни накарал да се намира Земята не случайно се нарича
търсим доказателство, докато срещу нея Слънчева система.
има 40 напълно основателни аргумента: 5. Вавилонците разделили небето на 12
сектора, защото годината била раздеОт религиозна гледна точка
лена на 12 лунни месеца, тоест заради
1. Един истински последовател на моно- календара.
теистична религия (като християнство,
6. Астролозите не успяват да вкарат 12-те
ислям, юдаизъм) не може да вярва в
зодиакални съзвездия в 12 еднакви секастрологията, защото тя не е допълнетора без поражения: например, за да се
ние към религията, а неин опонент. Или оформят Везните трябвало да се отрежат
си избира едното, или другото, защото
щипките на Скорпиона.
астрологията е рожба на политеистич7. Има и 13-та звездна (“зодиакална”)
ното общество, в което хората вярвали,
фигура, която е напълно игнорирана
че множеството богове живеят на звезди- при разделянето на 12 части, защото
те (така били наричани всички небесни
астролозите никога не са я искали в систела) и оттам предопределят участта на
темата си, понеже нарушава измамното
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равновесие на съставената вече схема
на Зодиака. Тя се нарича Змиеносец и
пътят на Слънцето “преминава и през
нея”.
Всеки от нас може да е зодия Змиеносец,
но кой ще ни каже кой месец трябва да
се родиш за това – може би 13-тия!
8. На всеки 2166 години приблизително
“зодиакалните” съзвездия се изместват
с един дом, заради прецесията на равноденствията. Знакът на Овен вече не е
в съзвездието Риби, защото пролетната
равноденствена точка се е отместила с
около 30º, което е точно дължината на
един знак. Ако приемем хипотетично
Зодиака за нещо използваемо, хороскопите във вестниците са сгрешени с един
знак – на Овен в момента отговаря Риби,
освен ако не считаме, че сме съвременници на Хипарх.
9. За астролозите времето е спряло на ІІ
век пр.н.е. – в момента на пролетното
равноденствие Слънцето все така навлиза в знака на Овен.
10. Астрологията приема прецесията на
равноденствията при обявяването на
“Ерата на Водолея”, но я отхвърля при
съставянето на хороскопи.
11. Астрологията пренебрегва и атмосферната рефракция.
12. Месопотамците не се опитвали да
опишат траекторията на небесните тела
и въобще не свързвали зодиака с кръг.
13. Кръгът на знаците е просто една
удобна абстракция (математическа
идеализация, изобразена върху небесния фон, която по никакъв начин не
е свързана с него), позволила на вавилонските и асирийските астрономи да
„номерират” положенията на звездите и
планетите с помощта на един-единствен
репер.
14. В астрономията още през ІІ век
пр.н.е. Зодиакът е заменен от еклиптиката, която е нещо доста по-различно.

15. В настоящето думата “Зодиак” не се
използва вече от астрономите – те употребяват термина “еклиптика”.
16. Списъкът от предполагаемо важни
небесни тела в астрологията общо взето
се ограничава с видимите с просто око
обекти, известни на Птолемей през ІІ
век, и игнорира огромното разнообразие от други астрономически тела, които
са открити оттогава. Къде е астрологията на намиращите се близо до Земята
астероиди!?
17. Зодиакалните съзвездия са съвършено изкуствени групи от звезди, за които
определени хора са решили, че приличат на нещо конкретно. За един непредубеден наблюдател група от хаотично
разположени точки си остава група от
точки. Но при хората няма обективни
наблюдатели: това, което виждаме се
предопределя от нашата личност, от средата и от миналите ни преживявания.
Ако не е била вече измислена везната,
едва ли някой е щял да реши, че вижда
съзвездие с подобна форма. Австралийските аборигени също не могат да си
представят, че виждат съзвездия като
Телец, Козирог или Голяма и Малка мечка, ако не са виждали подобни същества.
Хората могат да виждат в небето невероятни неща, дори лица, стига да са с
подходяща нагласа. Типичен пример за
това е снимката на “лицето на Марс” и
се нарича пареидолия – склонността да
се виждат лица в произволни структури.
Мозъците ни не приемат произволни
(хаотични) структури и винаги търсят
нещо познато.
18. Звездите от различните съзвездия не
са разположени в една плоскост, в една
равнина – някои са отдалечени на хиляди светлинни години, а други на десетки и стотици милиони, - затова не можем да използваме няколко звезди и да
си чертаем фигурки по небето, все едно
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рисуваме по стъкло. Реално съзвездия не
съществуват като единна структура – те
са една удобна метафора, използвана за
ориентация.
19. Звездите се движат по отношение
една на друга с огромна скорост, измервана със стотици километри за секунда.
Но тези звезди са толкова далеч, че на
учените са им необходими точни измервания през значителни интервали от
време, за да уловят тяхното движение по
небето. Така след 30 000 години звездите
от съзвездието Дева ще очертаят друг
контур в небето. Може би дори ще заприлича на Дева.
20. В резултат на гореизложеното изключително глупаво звучи изказването, че
някоя планета или Слънцето навлизали (преминавали) в Риби или Стрелец,
защото звездите от отделните съзвездия
нямат връзка помежду си, нито са някакъв портал.
21. Планетите от Слънчевата система
не обикалят около Земята, нито ходят
близо до определени съзвездия. Дори да
допуснем (чисто хипотетично), че планетите могат да се разхождат насам-натам,
те ще имат възможност да се приближават само до една звезда от дадено съзвездие, освен ако могат да бъдат на няколко
места едновременно.
22. Думата “ретрограден” означава връщане назад. Според астролозите ретроградната планета обръщала своето
движение в 3 етапа: Първо планетата се
забавяла и ставала неподвижна, следвал
ретроградният етап, а когато планетата
била готова за третия етап, следвал втори стационарен период, след което тя
отново потегляла направо.
Драги ми господа мошеници, планетите
не са ви неопитомени магарета, че да
тръгват и спират, когато си поискат, защото те си следват една постоянна орбита. А това, че понякога изглежда сякаш
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обръщат посоката си от наша гледна
точка (от друга планета те ще изглежда,
че са ретроградни по различно време)
е защото и те и Земята се въртят около
Слънцето.
23. Звездите са неподвижни спрямо
планетите – в това число влиза и нашето
Слънце, което не обикаля около планетата ни. Цялото небе се върти над главите ни, защото Земята се върти.
24. Звездите, които участват в съзвездията всъщност ги няма (там, където ги
виждаме), защото в действителност ние
не гледаме звезди, а само светлина от
тях. Тази светлина спокойно може да е
от вече несъществуваща звезда, защото
в нощното небе ние гледаме миналото:
в момента ние виждаме какви и къде са
били звездите преди стотици, хиляди
или милиони години, тъй като това е
времето необходимо на светлината им
да достигне до нас.
25. Ефемеридите не били създадени,
за да служат на нуждите на онази „астрономия”, която претендира, че може
да разкрие психологичния профил на
индивида и да предскаже бъдещето му
възоснова на положенията, заемани от
звездите върху зодиака в деня на неговото раждане.
26. Съдбата на човек няма как да зависи
от разположението на звездите по време
на неговото раждане, защото никой не
знае къде се намират звездите в определено време и дали изобщо съществуват
още.
От социологична и психологична гледна
точка
27. В нас има много частици от далечни
звезди (атомите от различни химични
елементи, съставна част от нашия организъм и микрометеоритите), но разположението на определени съзвездия
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или движението на други небесни тела
нямат нищо общо с нашата индивидуална или колективна съдба, защото не
съществуват никакви обосновани предположения за подобна причинно-следствена връзка.
28.Никой няма еднаква съдба с друг човек, дори близнаците, но същевременно
хората могат да имат сходни житейски
пътища, независимо под знака на коя
зодия са родени.
29. Факт е невъзможността на астрологията да премине теста на еднояйчните
близнаци.
30. Разположението на звездите в момента на раждането на човек не може изобщо да определи характера му и главните събития от неговия живот, нито да
въздейства върху чувствата, волята или
интелигентността му, защото те зависят
от генетичните предпоставки, социалната среда, свободния избор и индивидуалните му решения.
31. Астролозите съвсем неаргументирано изискват подробна информация
относно времето на раждането за сметка
на географската ширина и дължина.
32. Двама души, родени в една местност
и в един и същи час, тоест под знака на
една и съща зодия, нямат еднаква съдба
(въпреки че астролозите твърдят обратното, без да имат някакви аргументи в
своя полза), защото всеки от нас има 25
000 различни характеристики, които се
смесват по безкрайно много различни
начини, правейки всеки от нас уникален.
33. Общите черти в характера на двама
души, родени под знака на една и съща
зодия, са нито повече, нито по-малко от
общите им черти с хора, родени през
всички останали месеци на годината.
Защото, когато търсим общи характеристики между двама души винаги
можем да намерим, също и ако търсим

различия.
34. Никое от свързаните с астрологията
подробни статистически изследвания не
е открило някакви основания за достоверността и.
35. Липсва явно съответствие между хороскопите и различни психологически
тестове, като например MMPI (Minnesota
Multiphasic Personality Inventory).
36. Ако наблюдаваме хороскопите достатъчно дълго, ще забележим, че фактически едни и същи предсказания циркулират из всички зодиакални знаци.
37. Всеки хороскоп се отнася до голям
брой хора, независимо от датата и мястото им на раждане, които нямат никаква прилика помежду си.
38. Има огромни разлики в хороскопите,
съставени от различни астролози възоснова на една и съща информация.
39. Указанията на хороскопите са съвсем
произволни, но техните автори използват някои от тактиките на скритото
убеждаване – неясният език, ефектът на
псевдоиндивидуализация, ефект Барнъм.
40. Астрологията не само уронва достойнството на астрономията, но и
обижда психологията и богатството на
човешката индивидуалност. Става дума
за повърхностния и изкуствен начин, по
който астролозите разделят хората на 12
категории...
Само един аргумент от всички изброени е напълно достатъчен да разкрие
измамната същност на астрологията,
астролозите и хороскопите и да ги изхвърли на боклука, защото разрушава
цялата им система – нейната обосновка,
а налице са 40 съкрушителни аргумента.
Не може да има нормален краен продукт, ако дори един от елементите на
една система е фалшив и не работи: при
астрологията имаме поне 40 фалшиви и
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неработещи елемента, следователно хороскопът като последна брънка от веригата, като връх на въздушната кула е напълно безсмислен, измислен, опорочен и
изроден. Въпреки това стоката хороскоп
продължава да се продава изключително
добре. Защо ли?
Защото надутото отрицание на няколкото учени не може да осъществи контакт
с тези обществени нужди, които астрологията (независимо от това, колко е
невярна) задоволява, а науката – не!
Защото хората обичат да бъдат лъгани,
особено ако им казват това, което искат
да чуят!
Защото истината за повечето хора очевидно е без значение, а добре опакованата лъжа може да бъде продадена без
никакъв проблем!
Защото, когато една лъжа се рекламира
навсякъде като истина, тя се приема без-
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критично от съзнанието на всеки средностатистически гражданин!
Защото много хора приемат и рационализират почти всичко, произнесено от
някой, за когото вярват, че е авторитет с
мистични сили!
Защото мисленето е тежка работа и никой не иска да я върши!
Защото невежеството се превръща в епидемия!
И накрая: Защото измамниците се чувстват не само напълно безнаказани, а и
чудесно възнаградени за това, че лъжат
хората!

НАУКА

Човекът е моментно явление в историята на Вселената – тя е съществувала
милиарди години преди изобщо да се
появят каквито и да е форми на живот
и ще продължи да съществува поне още
толкова време и след като хората вече
ги няма. Всеки човек е миниатюрна частица от безкрайното пространство,
един кратък миг от времето: тоест съпоставени с безграничната Вселена ние
сме едно Нищо, което обаче притежава
огромно Его и си позволява да счита, че
близки и далечни светове са създадени с
едничката цел да показват на някакво
си самовлюбено същество, живеещо на
планетата Земя (един от милиардите
милиарди космически обекти), какво да
прави и да не прави и какво може да му
се случи през незначителния му по отношение на Вселената живот.

“Ето го върха на човешката глупост:
когато нещо ни върви накриво – найчесто поради крайностите на собствената ни природа, - да стоварваме
винаги вината за нещастията си върху
слънцето, луната и звездите. Като че
сме нехранимайковци по календарна
необходимост; глупаци в следствие на
небесна принуда; мошеници, крадци и
мерзавци благодарение на астрални надмощия; лъжци, пияници и прелюбодейци
в резултат на планетни влияния; Какво
по-славно оправдание за всеки женкар
от това да припише пърчовския си нагон на някоя звезда! Баща ми се е съешил
с майка ми под опашката на Дракона и
аз съм се пръкнал под Голямата мечка,
та затова съм сега грубиян и тичам по
курви.” – Едмънд от “Крал Лир” на Шекспир

http://nauka.bg

59

60

http://nauka.bg

БИОЛОГИЯ
Семейство Мангусти
(Herpestidae)
Повече тук - http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12122

Нова рубрика, в която ще ви запознаем с бозайниците.

С

емейство Мангусти (Herpestidae)
са дребни хищници, широко
разпространени из цяла
Африка, югоизточна Азия и Близкия
изток. Доскоро влизащи в състава на
Вивери (Viverridae), бяха отделени в
самостоятелно семейство на базата на
нови ДНК анализи. Съществуват две
съвременни подсемейства (Herpestinae
и Mungotinae), 15 рода, 34 вида и наймалко 84 подвида. Два вида са Уязвими,
няма изчезнали от 1600 г. насам.
Въпреки че много от представителите са
известни със своята многочисленост и
социална организация, някой отделни
видове, като Либерийската мангуста
(Liberiictis kuhni), Селоусовата
мангуста(Paracynictis selousi),
Мелеровата мангуста (Rhynchogale
melleri) и Мангустата на Дибовски
(Dologale dybowskii) са изключително
редки и са познати на науката едва
от няколко екземпляра. Уникалната

Автор: Константин Йорданов

способност на Мангустите, да убиват
отровни змии (особено Сива индийска
мангуста -Herpestes edwardsii ) се дължи
основно на тяхната ловкост и бързина,
както и на добрата резистентност
към нервотоксичната змийска отрова.
Най-популярните представители,
навярно са Сурикатите (Suricata suricatta) известни с организираните
си колонии и с любимия детски
герой Тимон от класиката на Дисни,
Цар Лъв. Размерите им варират от
200-грамовата Мангуста джудже (Helogale parvula) до достигащата 5 кг.
Белоопашата мангуста(Ichneumia albicauda). Разнообразната диета включва
дребни влечуги, земноводни, птици,
насекоми и дори плодове. Връзката
на хората с мангустите, датира още от
неписани времена. Древните египтяни
вярвали, че регулират популацията на
крокодилите ядейки яйцата им. Бога
с лице на мангуста Атум се смята за
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инкарнация на Ра в борбата му с змията
от подземния свят Апофис. Заради
умението си да залавят змии и плъхове
са желани домашни любимци.
Учудваща за мен се оказа липсата
на каквито и да е фотографии на 3
вида Кузиманзе. След по-подробно
проучване, стана ясно, че снимките
на различните видове кузиманзе в
Интернет, всъщност принадлежат само
на Дългоносото кузиманзе (Crossarchus
obscurus). Откриването на точни снимки
остава бъдеща задача.

Дългоноса мангуста(Xenogale naso)

Разред: Carnivora
Подразред: Felioformia
Семейство: Herpestidae
Подсемейство: Herpestinae

Блатна мангуста (Atilax paludinosus)
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Малка индийска мангуста (Herpestes auropunctatus)

Късоопашата мангуста (Herpestes brachyurus)
бяла мутация, нормалната окраска е тъмнокафява

Индийска сива мангуста (Herpestes edwardsii)
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Индийска сива мангуста (Herpestes edwardsii)
нападаща змия

Индийска кафява мангуста (Herpestes edwardsii)

Ихневмон (Herpestes ichneumon)
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Яванска мангуста (Herpestes javanicus)

Огърличена мангуста (Herpestes semitorquatus)

Червена мангуста (Herpestes smithii)

Мангуста ракояд (Herpestes urva)

Ивичестошия мангуста
(Herpestes vitticollis)
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Птиците в България
Нова рубрика, в която ще ви запознаем с птиците, които обитават нашите земи.

Бухал- Bubo bubo (ДТ 66 - 71 см).
Едра, почти с размерите на орел птица. Обитава гъсти гори, скали проломи, фефилета. Силен
хищник, улавя и бозайници с големината на див заек. Не строи гнездо, а снася айцата си на земята под
скални навеси или ниши, в хралупи на дървета или в стари гнезда на други птици.
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Забулена сова - Tyto alba (ДТ 34 см).
Среща се в обработваеми земи и други сухи райони с единични
дървета. Храни се главно с дребни гризачи. Гнезди в хамбари, църкви,
изоставени сгради и развалини.Свързана с населените места.
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Черен бързолет - Apus apus
(ДТ 16,5 см).
Прекарва почти цялото си време в полет. Има
малки къси крила, с помощта на които като че
ли прелепва към отвестни скали и стени. Бърз
полет. Храни се с летящи насекоми. Гнезди
в скални цепнатини или в стари каменни
стени, често в градове и села, ако има тази
възможност. Строителният материал за
гнездото споява със слюнката си.
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Селска люстовица - Hirundo rustica (ДТ 19 см).
Много често срещана в населени места, особено в малки градове и села. Бърз
и грациозен летец, често пикира над сладководни водоеми, преследвайки
насекоми с широко отворена човка. Строи гнездата си от кал и слама по
различни сгради. Прелетен вид.
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Градска лястовица - Delichon urbica(ДТ 12 см).
Строи гнезда от кал с много малък входен отвор, често подстрехи на къщи.
Храни се почти изцяло в полет с летящи насекоми. Прелетен вид. По време
на миграцията се събират в многобройни ята.
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Навършват се сто години от Балканската война.

Нашите прадядовци се изправиха срещу старата
империя и направиха всичко по силите си, за да се
съберат в едно Отечество. Не се посрамиха по бойните
полета из Тракия, превзеха уж непревземаемата
Одринска крепост и изненадаха света. Може би щяха
дори да влязат в Цариград, ако съдбата беше на тяхна
страна. Който от тях не загина при Одрин и Чаталджа,
скоро след това отиде да се сражава при Дойран.
Поколението от 1912 изкара седем години почти
непрестанна война в името на... нас. Те се биха заради
нас.
Мина век. Светът е друг, ние сме други. Има ли
причина да откажем почитта си на онези железни мъже,
захвърлили рало и писалка, нива и книга, които изгазиха
калните пътища на Балканите, биха се като лъвове и
вярваха колкото в Бога, толкова и в своите офицери.
Списание “Българска наука” , “Красива Европа”, Клуб
“Военна История” и др. сметнаха за подобаващо
да посветят един документален филм на славната
войнишка памет. Това е най-малкото, което можем да
направим дори не толкова за войниците, колкото за
собствените си съвести. Искаме да припомним и да си
припомним обикновените хора във войната - тези иначе
мирни селяни и чиновници, които се оказаха принудени
да се сражават, не се уплашиха и доблестно извършиха
своето.
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Български войник и загинал боен другар, някъде около Айваз баба, 1912 г.
Снимката е от Изгубената България.- http://www.lostbulgaria.com/
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Гробище за Империи
Централна Евразия в политиката
на Великите (1500-2012г.)
Статия от конкурса “Обясни Науката”

П

оследните пет столетия са
свидетел на постоянните опити на различни империи от
всички краища на света да наложат
ако не директната си власт, то поне
влиянието си върху колкото се може
повече територии. Има, обаче, един
обширен район на света, където много от големите империи са изпробвали силите си, проваляли се е и този
провал повече или по-малко е коствал
съществуването им. Този район може
най-общо да бъде наречен Централна
Евразия и настоящата статия има за
цел да направи един обобщен пре-

Автор: Александър Стоянов

глед на опитите на Големите да доминират над тази част от света.
Тъй като това не е обикновена статия,
предназначена за публикуване в блог
или в пресата, е нужно да започнем
по-отдалеч и да изясним термините с
които ще се борави в текста по-долу.
Ето защо, вместо увод, следващите редове ще отговорят на няколко основни въпроса, без които читателите (а и
автора) не биха могли да продължат
по-нататък към същинската част.
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Какво е Централна Евразия?

С термина Централна Евразия, в настоящата статия ще се разбират териториите разположени между Черно
море на запад и Тибет на изток. Те
обхващат разнообразни по климат,
предимно планински райони, населявани още от дълбока древност от
свободни, независими племена, кланове и родове, които трудно понасят
съществуването на централизирана
държава и се стремят да запазят максимална възможна автономия спрямо
властовите центрове�. Защо Евразия? Тук искам ясно да отбележа, че
терминологията няма нищо общо
с евразийството, което е популярно
идеологическо течение в Русия, което
се стреми да фиксира мястото на тази
страна като мост между културите на
двата континента. Настоящата статия
възприема идеята, че Европа и Азия
образуват един по-голям комплекс не
само в географско, но и в културно и
политическо отношение. Излишно е
да се навлиза в детайли относно това
как големите културни и политически процеси започнали в единия край
на Евразия засягат целия комплекс.
Два христоматийни примера са формирането на Монголската империя
и Великото преселение на народите,
но има и безброй други, които също
могат да бъдат посочени. Важното в
случая е, че Европа и Азия са до такава степен свързани по между си,
че изкуственото географско деление,
наложено от европейците има малко
общо с действителността. Приемайки
Евразия като факт, настоящата статия
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ще се фокусира върху нейната централна част, която през по-голямата
част от новата и най-новата история
се оказва в периферията на големите
империи.
Какво е империя?

Това е може би най-трудния въпрос в
съвременната историография. Изписани са множество статии, сборници
и монографии и доста от тях предлагат често противоречиви дефиниции
и параметри по които можем да отсеем империите от останалите политически формирования. Въпросите за
размера, етническото многообразие,
експанзивността и идеологията са
също толкова важни колкото и самоопределянето на една държава като
империя, както и начина по който
съседите й я възприемат. Отделно
от това съществуват множество религиозни и лексикални особености,
които няма как да бъдат прескочени.
Лично аз съм противник на идеята,
че властови и религиозни термини,
които не са продукт на западно-евразийските култури1 трябва да бъдат
превеждани и приравнявани към
стандартите на тези култури. Веднага давам пример с опита на британците да унифицират китайските
дворцови титли със своите или опита
за приравняване на титлите „халиф“
и „император“.
Всеки средно интелигентен човек
знае, че два народа могат да влагат
коренно различно значение в на пръв
поглед идентични термини, позиции
1
За съдържанието
„властови център“ виж по-долу.

на

термина
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или явления. Ето защо е трудно да се
наложи единен стандарт за това кои
държави са империи и кои не са. За
да избегнем дълбоките и противоречиви дебри на научния спор, тази
статия ще използва един по-свободен
модел за „империя“. Под империя от
тук на сетне ще се разбират големите
колониални държави, заместени през
ХХ-ти век от т.нар. Велики Сили. За
още по-голямо улеснение ще изброим конкретните държави – Великобритания, Русия (След 1917г. СССР,
след 1991г. Руска федерация), Китай
(империите Минг и Цин, република
Китай и Китайската народно-демократична република), Османската империя (след 1923г. - Турция), Персия
(След 1979г. Иран), САЩ�, Моголската империя2 (чието място днес се заема от Индия). Това, разбира се, не са
единствените империи, но останалите подобни държави като Германия и
Франция нямат директно отношение
към разглеждания проблем и няма
да са предмет на настоящата статия.
Именно изброените по-горе държави
ще са главните герои на нашата история и чрез развитието на тяхната
политика спрямо Централна Евразия
ще проследим как точно опитите за
контролиране на региона влияят на
съдбата на империите.

но научно изследване, а е плод на
поредица от лични размишления
върху проблемите на гео-политиката. Той е изключително подходящ
за да предаде реалното състояние
на политическата действителност
в Централна Евразия. Какво имам
предвид? Когато говорим за обширните територии между Черно море и
Тибет, където географските фактори
правят комуникациите и директния
контрол трудно осъществими, се наблюдава тенденция за формиране на
властови центрове, които се опитват
да наложат контрол над нестабилната периферия около тях. Пример
за това са поредицата от персийски
династични империи, Моголската
империя, както и държавите на грузинци, афгани и узбеки. Характерно
за властовия център е консолидирането на властта около един икономически и политически център, който се
превръща в столица на формиращата
се държава. В следствие на богатствата и ресурсите осигурени чрез този
център, власт-имащите се заемат да
разширят влиянието си за сметка на
периферните райони, които отстъпват по богатство, брой на населението
и наличие на организирани военни
сили и административен апарат. Способността на властовия център да задържи определено пространство под
Какво е „властови център“?
своя директен и индиректен контрол
преминава през периоди на възход и
Без да претендирам за оригиналност падение, които често съвпадат с диили някаква форма на свръх инованастични промени или изчезване на
ция, смея да заявя, че термина власто- едни държави и замяната им от друви център не е повлиян от конкретги. От другата страна на властовия
2
Наричани най-често от нас център имаме периферията, съставебългарите - „Западна Европа“
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на от разпокъсани автономни владения/племена, които се опитват да се
противопоставят на домогванията на
един или повече властови центрове.
Тези племена/владения имат склонност да се превръщат във военно-политически ренегати, да се съюзяват
със силите на деня в опит да извлекат
максимална изгода или просто да запазят съществуването си. Когато на
лице е един географски фрагментиран регион, логично е да се формират множество властови центрове и
периферии, чийто мащаб варира в
зависимост от човешките и материални възможности на замесените страни. Освен това, отделни властови центове могат да се окажат в ролята на
периферия на по-големите от тях властови центрове. Този сложен йерархичен комплекс превръща политическата ситуация в Централна Евразия
в изключително проблематична и
хаотична материя, чието правилно
разбиране изисква полеви опит, сериозно наблюдение и детайлно познаване на местните традиции, вражди
и обичаи. За да направи ситуацията
още по-заплетена, освен комплекса
от съподчинени властови центрове и
периферии, в Централна Евразия се
наблюдава още един феномен, който
е подчинен на свой собствени закони
– пограничните земи (The Frontier).
Какво е „погранични земи“?�

Терминът „Frontier” използван в англоезичната литература за да обозначи територията, която се намира
на ръба на цивилизациите е изклю76
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чително комплексен. Буквалният
превод „граница“ е неподходящ, тъй
като предполага една строго фиксирана зона от няколко километра, която разделя две държави. Погранични
земи е далеч по-подходящ превод,
тъй като предполага един по-обширен географски и политически ареал. Пограничните земи са феномен
който обикновено се наблюдава в
периферията на сбор от държавни
формирования, на по-големи държавни образования или на границата
между две империи. Типичен пример
за подобни зони са Мала Азия и Кавказ, които се формират като погранични зони през Средновековието в
контекста на Арабо-Византийските
конфликти. Характерно за пограничните земи (или зони) е сливането на
културните и политически традиции
на двете противостоящи си държави/цивилизации. В горепосочените
примери става въпрос за създаване
на хибридни ислямо-християнски
вярвания, както и на заемки и от византийската и от арабската традиции
в политиката и примесването им с
местни практики. Така се формира
един комплекс от традиции, практики и идеи, които не могат да бъдат
отделени едни от други и често са характеризирани като неортодоксални.
За хората, живеещи в тези територии,
е характерно чувството за независимост, както и формирането на специфичен начин на поведение, базиран
на идеите за чест, справедливост и
кръвно братство. Пограничните земи
са люлка на особен вид племена, чиято връзка се базира на общия интерес
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и начин на живот и има малко общо
с реално родство. Типичен пример
за това са казаците, които са продукт
на нуждата от създаване на дружини от верни, целеустремени мъже, за
които клетвата и побратимяването
означават много повече от кръвното
родство. Според най-новите теории,
Османците се появяват именно като
такава група, обединена от харизмата на Ертогрул и Осман�, а не от
някакъв мним племенен произход.
Тъй като Централна Евразия лежи в
периферията на множество империи,
голяма част от нея представлява една
голяма погранична зона, където традициите на християнството, исляма в
двете му основни форми, будизма и
шаманизма се примесват в една уникална спойка, която формира характерен пограничен етос�. Що се отнася
до отношението между програничните общества и държавите, на преден
план изпъква стремежа на пограничниците да се откъснат от контрола на
заобикалящите ги държави и империи. Това води до една своеобразна
преходност на „верността“ на дадена
погранична група към една или повече държави. Не е чудно тогава, че в
два последователни конфликта едно
и също погранично племе (или група) може да воюва на срещуположни
страни за да запази собствените си
интереси. Тази флуидност на верността прави окончателното покоряване на тези групи доста сложно, тъй
като прекалената агресия рискува да
предизвика пренасочването на пограничниците от влиянието на една
сила към друга. Така например Ру-

сия, Османската империя и Персия са
ту врагове, ту съюзници на народите
в Кавказ, в зависимост от това коя от
останалите сили се стреми да наложи
властта си над целия регион.
Историята на кратко

Комбинацията между мащабни погранични зони и множество
имперски властови центрове предопределя постоянното наличие на
конфликти в Централна Евразия. Да
се разкаже историята на Централна
Евразия е непосилна задача за който
и да е отделен изследовател. Ето защо
следващите редове предлагат кратък
обзор на основните събития, без да
претендират за пълна изчерпателност. Историята на отделните империи и техните наследници е обект
на множество монографии, немалко
от които са достъпни за българският читател. По-новите изследвания
на англоезичната историография
се фокусират по-скоро върху отделни социални политически явления,
тяхното разбиране и интерпретиране, докато по-старите трудове както
на „западните“ така и на съветските
историци са насочени към изчерпателен разказ на събитията за сметка
на по-малко анализи. Оптималният
вариант за всеки изследовател е да използва и двата типа изследвания за да
получи по-пълна представа за хода и
същността на събитията.
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Сблъсъкът на Империите
1500 – 1923г.

Годината 1500 е един своеобразен вододел в историята на Централна Евразия. Въпреки че тази година
не носи особено значение за „западната“ цивилизация, за народите, населяващи земите между Черно Море
и Тибет тя се оказва ключова. За какво
става дума?
В началото на шестнадесетото столетие, територията на Централна
Евразия представлява една сложна
плетеница от по-големи и по-малки
държави, както и обширни територии, населявани от множество различни племена.3 Старите хегемони
на отминаващото Средновековие
са предизвикани от издигащите се
сили на Новото Време. Халифатът на
Мамелюците в Египет и Сирия все
повече се приближава към своя край,
изправен пред нарастващата мощ на
османците. Последната голяма тюркска държава – Аккоюнлу4 (Федерация
3
Въпросът за това дали САЩ е
империя или не е много много спорен, но е факт,
че ако не институционално, то поне доктринално
поведението на САЩ определено е имперско.
Това, разбира се, е закономерно предвид размера
и възможностите на тази държава. Бих бил
повече от щастлив ако тази статия се окаже
стъпка напред в развенчаването на мита, че само
държави, управлявани от император са империи.
4
Да не се бърка с Монголската
Империя. Моголите (Мугали, Мугули) са потомци
на армиите, подчинени на Чингиз Хан, които се
заселили в централна Евразия и по-специално в
Афганистан. Империята на Моголите е създадена
от Захир ад-Дин Мухамад Бабур, владетел на Кабул
и потомък на Тамерлан през 1526г. След като
узбеките завладяват Самарканд, Бабур решава
78
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на Белите Овни) губи борбата с полунезависимите племенни вождове,
които отказват да следват повелите на
султаните на Аккоюнлу. По на изток,
последните остатъци от някога могъщата Тимуридска� империя попадат
под ударите на узбеките. В тази нестабилна обстановка изгрява звездата
на двама мъже, които в последствие
ще станат близки приятели и съюзници. Единият е последния пряк потомък на Тамерлан, а по майчина линия и наследник на Чингиз Хан. Другият е последният потомък на имамски шиитски род, който е династично
свързан с повечето властващи фамилии в региона. И двамата имат тежко детство, изпълнено със заговори,
бягства и несигурност. И двамата ще
вдигнат падналите знамена на своите наследства и ще им придадат нов
блясък и значение. Първият се нарича Захир уд дин Мухаммад Бабур, родоначалник на Моголската династия.
Другият – Абу Мустафар бин Сайдар
ас Сафави ще остане в историята под
името Исмаил I и ще се превърне в
първия персиец, управлявал Персия
от времето на Ахеменидите.
Съдбата им е отредила различни пътища. След като узбеките, водени от султан Мухаммад Шайбани�
превземат Самарканд през 1500г.,
да насочи силите си към Северна Индия, където
Делхийският султанат бавно се разпада. След
битката при Панирпат (1526г.), Бабур подчинява
целият Делхийски Султанат. Потомците му
Акбар и Аурангзеб ще разширят империята на
юг и изток и през 1700г. Империята на Моголите
обхващала по-голямата част от днешна Индия.
Империята е ликвидирана през 1858г., когато
земите й окончателно стават част от Британската
империя.

ИСТОРИЯ
младия Бабур отказва да води безсмислена война за старото тимуридско наследство и решава да потърси
съдбата си другаде. Съдбата изглежда
си знае работата и няколко години
след като Бабур укрепва властта си
над южен Афганистан, тигърът� открива своята плячка. Делхийският
султанат�, управляван през последните век и половина от династията Лоди
запада, разкъсван от междуособици.
Бабур събира малка, но опитна армия, въоръжена с аркебузи и оръдия
и нахлува в Индия. Осланяйки се на
по-многобройните си сили, Сикандер
Шах Лоди пресреща силите на Бабур.
Последвалата битка при Панирпат
(1526г.) се превръща в едно от найзначимите събития не само в историята на Индия, но и на Евразия като
цяло. Победата на Бабур е категорична, династията Лоди е ликвидирана,
а на нейно място се въздига нова империя, която ще властва над Индия,
Афганистан и Пакистан през следващите три столетия.
Исмаил използва дезинтеграцията на Аккоюнлу за да консолидира своята собствена власт в южен
Азербайджан и Северозападен Иран.
Залагайки на мобилността и религиозния фанатизъм на своите тюркмени-казълбаши („червени шапки“),
Исмаил започва една война, която ще
трае до края на живота му. Отслабените сили на Аккоюнлу не представляват особена пречка за армията на
Сафавидите�. Истинският опонент се
оказват османските армии, водени от
своя султан Селим I. Османците вече
са изградили най-голямата и опит-

на армия в Евразия, която, към онзи
момент, няма еквивалент по бойните полета. Въоръжени с огнестрелни
оръжия и оръдия, османците лесно се
справят с предимно кавалерийската
армия на персите. Религиозната ярост на еничарите все още не отстъпва
на тази на казълбашите, но тюркмените са надиграни и като дисциплина и като въоръжение от „слугите
на Портата“. Битката при Халдиран
(1514г.) и последвалите няколко десетилетия войни завършват в полза на
османците. Персите губят Месопотамия и Азербайджан, изоставяйки столицата си в Табриз за по-отдалечения
и защитен Исфахан. Въпреки тези
неуспехи, Исмаил успява да нанесе
поредица поражения на узбеките както и на владетелите в Източна Персия
(Херат, Хвазрим и Бухара) и Балуджистан. По този начин Сафавидите
компенсират загубеното на запад с
експанзия на изток. До смъртта си
Исмаил и Бабур остават съюзници, но
постепенно империите им се противопоставят както на религиозна5, така
и на политическа основа�.
Междувременно западните
предели на Централна Евразия постепенно попадат под властта на
третата голяма ислямска династия на
епохата – Османците. След победите
над Сафавидите (1514) и Мамелюците
(1517), Османската империя подчинява Месопотамия, Сирия, Палестина,
Египет и Хеджаз. Следващи експедиции при управлението на Сюлейман
I Кануни поставят Йемен и Еритрея
5
Виж приложените карти които
показват изменението на пограничните зони
между 1400 и 1900г.
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под османска власт. По същото време
борбата с Персия продължава и след
поредица от конфликти османците
фиксират границата далеч на изток
в пределите на днешен Иран. Едва
след 1600г., в следствие на икономическите и военни проблеми на османците, Сафавидите, в лицето на Аббас
I, успяват да отвърнат на удара, завладявайки части от Месопотамия и
Азербайджан. След 1630г. Османците
поемат инициативата и според мира
от 1638г. Сафавиди и Османци установяват граница, която в общи линии
ще остане непроменена до 1920г. По
същия начин се развива и конфликта
между Сафавиди и Моголи. Борбата
е за властта над Кандахар, който контролира основния път между Индия
и Персия. Града сменя собственика
си много пъти между 1600 и 1700г., но
като цяло остава в ръцете на Моголите.
На северозапад от разглежданата по-горе зона се появява нов
регион, който се превръща в цел на
редица имперски апетити. Казвказ
и северното Черноморие стават арена на поредица от конфликти между трите големи сили на западната
степ – Османците (заедно с техните
татарски васали), Посполитажеч6 и
Московското царство. Трите държави
и техните локални съюзници се вплитат в поредица от конфликти, които
с редки прекъсвания продължават
6
Според историографската
традиция, Ертогрул (1230-1281г.) и Осман
(1281-1324г.) са първите бейове (бегове) на
Османците, които завладяват малка територия в
Северозападна Мала Азия, която се превръща в
ядрото на Османската империя.
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чак до 1783г., когато Русия анексира
Кримското ханство и слага край на
османското присъствие в северното
Черноморие.
По подобен начин се развива
и конфликта в Кавказ. Там до 1721г.
Основните опоненти са Османската и
Сафавидските империи, които си оспорват върховенството над местните
държавици и племена. След 1721г. Русия също се включва в надпреварата
за Кавказ. Процеса на присъединяване и усвояване на Кавказ се оказва изключително бавен и труден за Русия
и остава неразрешен въпрос в руската
външна политика и до ден днешен.
Един последен и по-малко популярен фронт между империите и
пограничните земи се намира на териториите източно от Аралско море
и северно от Тибет. Тези земи, част
от „Пътя на коприната“, от векове са
спорна зона между степните вождове,
монголските ханове и владетелите
на Китай. След краха на династията
Юан7 през 1368г., новата китайска династия Минг се заема да се разправи
с монголските си предшественици.
Поредица от експедиции ликвидират
последните гнезда на юанска съпротива и поемат по стария караванен
път северно от пустинята Гоби. Тук
китайците се сблъскват с узбеките,
чагатаите и ойратите, които парират опитите на Пекин да разпростре властта си на запад. Паралелно
с това ресурсите на Китай се хабят в
7
Термин, популярен в
англоезичната литература, обозначаващ
комплекс от социални и културни параметри,
които определят характеристиките на дадено
общество.
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безплодна война с Виетнам, скъпоструващите експедиции на Зенг Хе,
както и за грандиозните строителни
проекти на император Йонгле�, Експанзията на запад е окончателно изоставена, след като в средата на XV в,
степните племена нанасят поредица
от поражения на китайските армии и
дори пленяват един от императорите.
Последвалия период на затвореност
на Китай продължава чак до края
на XVII в., когато новата манчуйска
династия Ци отстранява империята
Минг. За разлика от своите предпазливи и затворени предшественици,
императорите от Ман Чу се заемат
с активна и агресивна политика на
запад. Тибет е подчинен, заедно с
днешна Монголия,. Степните племена на ойратите са сломени, а калмиките са принудени да се изселят
на запад, към земите на долна Волга,
където се превръщат в несигурни
съюзници на Русия. Мощта на Ци остава неоспорима до средата на XIX в.,
когато поредица от войни с Великобритания, Франция, Русия и Япония
разкриват слабостта на империята.
Въпреки това, Китай продължава да
владее Монголия и Тибет до 1912г.,
когато империята е заменена от република и двете територии се отделят
като самостоятелни държави.
Осемнадесетото столетие носи
значителни промени в отношението
на империите към пограничните области и по-малките властови центрове. Докато Османската и Персийската
империи постепенно залязват, Русия
започва да се издига като най-силната
държава в Централна Евразия. Из-

ползвайки своята по-модерна армия,
както и добре развитата система от
погранични укрепления, известна
като „засечни черти“�, Русия започва
да навлиза все по-дълбоко в степите
на Евразия. След като подчинява калмиките8 в началото на века, Русия се
заема с подчиня ването на татарите
от Крим, както и на техните братовчеди – ногаите. До края на XVIII в. Русия си е осигурила властта над земите
северно от Кавказ и западно от река
Урал. Войните с Наполеонова Франция забавят процеса на усвояване на
степта, но след 1815г., той започва с
нова сила. Въпреки това, решителният пробив в Централна Евразия е
направен след неуспешната Кримска война(1853-1856г.), когато степта
остава единствената достижима цел
за руската външна политика. Александър II насърчава експанзията и до
1870г. Русия подчинява всички земи
северно от Иран и Афганистан. Паралелно върви и експанзията в Кавказ,
където Грузия сама се присъединява
към православната империя, последвана от завзетите след 1825г. Армения и Азербайджан. Съпротивата на
персите е слаба, но османските сили в
Трабзон и Ерзерум оказват постоянна
съпротива. Едва след Руско-Турската
война от 1877-78г. Русия постига пробив в Кавказ за сметка на отстъпките,
направени от териториите на балканските държави, сред които и България.
Паралелно с руското проникване, в Централна Евразия се появява
още една колониална империя – Ве8
Виж картата за 1500г. В
Приложението.
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ликобритания. До края на XVIII в.
Британското присъствие се отличава
с доминиране на морските пътища,
но след Наполеоновите войни, експанзията по суша също се активизира. Нарасналата британска сухопътна
мощ, съчетана с все по-бързо развиващата се военна техника позволяват
на англичаните, използвайки сравнително малки по численост сили
да се справят с големите армии на
индийските владетели. Паралелно с
това, британците рекрутират все повече местни войници, наричани „сепои“, които обучават по „европейки“
образец и използват в своите войни
не само в Индия, но и в останалите
части на света.9 Британската власт
достига своя зенит е през 1858г. Когато Източно-индийската търговска
компания и нейните владения в Индия са обявени за неотменна част от
британската корона. За управлението
на Британска Индия (която включва
днешните Индия, Бангладеш, Мианмар и Пакистан) е назначен вицекрал, чийто мандат се регулира от
парламента и кралицата. След като
завзема Пакистан, Британия влиза в
пряк конфликт на интереси с Русия,
наречен „Голямата Игра“. Двете страни превръщат Афганистан в буферна
зона на своите интереси, особено след
Кримската война. Опитите на британците да подчинят и Афганистан
като превенция срещу по-нататъшно руско разширение към Индия се
оказват напразни. Като компенсация,
вицекралете успяват трайно да неутрализират опитите на руснаците да

се настанят в Тибет. Така към 1905г.,
когато Русия и Великобритания се
сближават в рамките на Антантата, в
Централна Евразия е постигната патова ситуация, допълнена от разпределените зони на влияние в Персия.�
Първата Световна война донася
значителни изменения в разпределението на силите в Централна Евразия. Рухването на Османската империя след 1920г. Води до обособяването на свободни зони в Сирия. Палестина, Месопотамия и Кавказ. Великобритания успява да си осигури по-голямата част от тези територии, които
са й предадени под формата на мандати от новосъздаденото Общество на
Народите (ОН). Единствено дневните
територии на Сирия и Ливан минават под френски контрол. Ситуацията в Кавказ е малко по-различна. Там
грузинци, арменци и азербайджанци
се опитват да се възползват не само от
разпадането на Османската империя,
но и от гражданската война в Русия.
Когато след 1919г. Червената армия
постига успех над „белите“ царисти,
опитите на кавказките републики
да запазят независимостта си са осуетени от успехите на комунистите.
Впрочем същото се случва и в земите
между Каспийско и Аралско море. В
крайна сметка, към 1923г. Съветският
съюз поставя всички централно-евразийски територии на Руската империя в свои ръце. Великобритания
също си осигурява стабилност в своите нови владения, но както се оказва в
последствие, локалните процеси, задвижени от идеите на национализма
Тази практика достига своя разцвет и панарабизма остават неподвластни

9
по време на Първата Световна Война.
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на имперските сили.
Къде останаха „местните“?

Както видяхме от краткия исторически екскурз, Централна Евразия
не престава да е арена на имперско
противопоставяне в продължение на
повече от 400 години. Османци, перси, руснаци, китайци и англичани си
оспорват върховенството на региона
посредством директен контрол или
налагане на васална зависимост на
местните държави и племена. Противно на масовата представа, местните държави и племена не са пасивни
участници в този процес. Както вече
посочихме в уводната част, местните
елити, владетели и кланови вождове се опитват всячески да избегнат
поставянето си под зависимостта на
големите империи. За целта те използват всякакви дипломатически и
военни комбинации, които понякога
изглеждат нелогични от дистанцията на времето, но в момента си на
приложение отразяват оптималната
възможност на различните гео-политически играчи.
Основната част от населението
на Централна Евразия се състои от
номадски или полу-номадски общества, чиято социална и политическа
структура се базира на децентализацията. Клановите структури се подчиняват на по-строги вътрешни правила, но връзката между отделните
кланове в едно племе е доста свободна, което често води до флуидност на
верността към племенните вождове.

Някои от тези общности успяват с
времето да кристализират в по-сериозни структури, в които се оформят
различни форми на придворен живот и мобилна администрация, която
носи някои от чертите на своя еквивалент при уседналите народи, но се
отличава на базата на социалните и
културни характеристики на номадите. Забележете, не бива веднага да
поставяме оценки като „назадничави“ или „изостанали“. Тук терминът
„различни“ най-добре обрисува реалното положение на нещата. Това,
което тази статия оспорва, е поставянето на етикети за изостаналост и
неадекватност. Факт е, че номадските
и полу-номадските племенни и държавни структури често съществуват
стабилни в продължение на повече от
200 години, постижение с което доста
държави в Европа не могат да се похвалят. В такъв случай, редно ли е да
твърдим, че тяхната структура е „полоша“ или „по-изостанала“ от „европейските“. Същото се отнася и до маниера за водене на война, който тези
народи следват. Факт е, че народите
на Централна Евразия по-трудно
усвояват огнестрелното оръжие. До
скоро това се тълкуване от „западната“ историография като принцип на
изостаналост. Малко по-задълбочено
разглеждане на проблема ни показва,
че тромавите, тежки и бавно-стрелящи мускети, използвани от европейците до средата на XIX в, са напълно
непригодни за употреба от конски
гръб. В това се убеждават самите „западняци“ още през XVII в., когато по
време на Тридесетгодишната война
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експериментите с конница, въоръжена с мускети и карабини се оказват
неплодотворни. Едва след техническата революция в средата на XIX в.,
когато патронът заменя сачмите, а
пушките с нарез и самозареждащ се
механизъм изместват зареждащите се
през дулото мускети, използването на
огнестрелно оръжие от конски гръб
става практично. Тези оръжия бързо
са въведени в кавалерийските части
на имперските сили, но тяхната изработка и закупуване са отвъд възможностите на степните народи, които са
лишени от постоянни индустриални
средища и богата финансова база
заради естеството на географските и
социални фактори, които доминират
в Централна Евразия. В този смисъл,
въздействието, което климата и географията оказват върху развитието
на един народ не бива да се подценява и би следвало да се включва във
всяко сериозно обяснение за техническото и социо-политическото състояние на един народ във всяка една
епоха.�
Трудно ще е да проследим в
детайл всички конфликти, в които
местното население взема страната на
тази или онази имперска сила с цел
да балансира влиянието им в съответната част на Централна Евразия. Въпреки това, можем да установим определени модели, по които действат
някои от по-големите племена и ханства. На първо място не може да не започнем с най-стабилната и сериозна
„номадска“ държава в Централна Евразия – кримското ханство. То е създадено някъде в средата на XV в., в хода
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на разпадане на Златната Орда от династията на Гираите, които са по-малък клон на чингизидската династия,
която властвала в Златната Орда след
отпадането й от големия Монголски
улус. Кримското ханство започва съществуването си в един бурен период
на конфликти със всичките си съседи.
Казанското и Астраханското ханство
оспорват претенциите на Гираите за
наследство на Златната Орда, докато
от запад Литва, подпомагана от Полша започва да се разширява в източна
Украйна. Кримското ханство успява
да се съхрани в тази враждебна среда
и дори преминава в контра настъпление в няколко случая. Въпреки това,
опонентите са прекалено много и Гираите правилно оценяват нуждата от
повече съюзници и покровители. За
тяхно щастие, такъв се явява в лицето
на засилващата се Османска империя.
След като флотът на Мехмед II Фатих
(1446-49;1451-1481) завладява генуезките пристанища в Крим през 1470те, Гираите решават да дадат васалната си вярност на султана в замяна на
което получават военна подкрепа от
Истанбул. Османците изпращат поредица от експедиции, които подчиняват Бесарабия и Йедисан, отблъсквайки литовските домогвания. През
следващите 300 години кримските
татари ще останат най-верният съюзник на османците, а след като Русия
завладява ханството им през 1783.,
доста от тях се изселват и са преселени от османските власт в днешна
Добруджа. Но защо става така? Защо,
за разлика от толкова други народи на Централна Евразия, татарите
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от Крим никога не предават своите
господари? Обяснението всъщност
е много просто – Черно море. Да,
правилно, причината е географска.
Кримското ханство е уникално с това,
че за разлика от останалите племенни
и държавни образования, съществуващи в периферията на империите, то
си има море, което да го отделя от империята-съюзник. По този начин татарите нямат пряк досег с османците�
и между двете държави не съществува
конфликт на интереси. Нещо повече,
османците съвсем целенасочено поддържат автономията на кримските
татари и ги насърчават да водят активна външна политика. По този начин османските търговски интереси
остават защитени, а големите пристанища Кафа и Кереч са предпазени от
чужди нашествия.
За разлика от татарите, останалите държави и племена в Централна
Евразия не могат да се похвалят с подобни добри отношения със своите
сюзерени. Народите в Кавказ, например, постоянно лавирали между Османската империя и Персия, а след
това се обърнали и към Русия, когато
и тя се включила в надпреварата. Народите, населяващи земите между
Каспийско и Аралско море освен че
враждували помежду си, били притиснати от агресивната политика на
Персия, Русия и Китай. Това се усетило особено силно през 1740-те години,
когато и трите империи били в настъпление за сметка на пограничните
народи. Въпреки това казахи, узбеки,
ногаи и чагатаи съумели да отбият
напора на имперските сили и едва

след 1820г. Русия успяла да направи
решителен пробив и да се разшири,
покорявайки целия регион, заемащ
древните провинции Бактрия и Трансоксиана. Както вече споменахме,
единствено афганите успели да се
изплъзнат от натиска на разширяващите се империи. Това се дължало
колкото на упоритостта на афганите,
толкова и на географските особености на тяхната родина. Както съвременната практика показва, планинските ридове на Афганистан са сериозно препятствие за логистиката и на
най-модерните армии. Можем само
да гадаем какви усилия са изисквали
експедициите в тези територии през
XIX в., а още повече – през XVIII-ти.
Всъщност, Афганистан е покорен за
последно от Надир Шах10 през 1738г.,
и то само защото половината афгани
вече се биели на негова страна. Преди
това афганите се намирали в полу-васална зависимост от Моголите, които
използвали планинските конници по
време на своите кампании в Бенгал и
платата Декан. След смъртта на Аурангзеб Аламгир11 (1658-1707г.), властта на моголите постепенно отслабнала. През 1721г. Именно афганите гилзаи донесли гибелта на Сафавидската
империя. Две десетилетия по-късно,
след смъртта на Надир, Афганистан
се превърнал в независимо кралство,
където владетелите и племенните во10
Британската зона на влияние
включва областта Балуджистан и пролива
Ормуз, докато руската зона се простира по
южното крайбрежие на Каспийско море.
11
Моголски император, син на Шах
Джахан и Мунтаз Махал. По негово време
Моголската империя достига своя зенит.
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ждове подели постоянна борба, така
характерна за центъра и перифериите.
Въпреки крайния успех на имперските сили, пограничните държави и племена устояли повече от
триста години на постоянния натиск
на своите съседи. В този смисъл, виталността и практичността на техните модели на управление не бива да
се подценява. Въпреки всичко, края
на Първата Световна война поставил начало на една нова епоха – на
национализма и суверенните държави, поддържана от устава на ОН
и стремежите на всеки народ да се
сдобие със своя държава. Този стремеж заменил пограничното упорство
и съпротива и въоръжил народите на
Централна Евразия с ново средство
за борба. Триумфът на империите се
оказал мимолетен.
Възход и падение на Великите
Сили 1923 – 2012г.

1923г. бележи няколко важни
етапа от развитието на международните отношения. На първо място,
Съветският съюз окончателно се утвърдил като наследник на Руската
империя. Паралелно с това започват
преговори за сътрудничество между
Съветите и Ваймарската република.
Пак по това време в „Близкия Изток“
арабите подемат борбата си за отхвърляне на британското и френско
колониално присъствие, а евреипреселници от Русия строят масово
първите кибуци в Палестина. Едно
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е ясно – решенията на Версайските
договори не удовлетворяват нито победителите, нито победените и доста
хора търсят реванш.
Последните 90 години са изпълнени с толкова много събития,
че спокойно могат да съперничат на
изминалите 900. Ето защо отново ще
предложим един по-повърхностен
прочит на събитията. Целта в случая
не е да анализираме изхода от множеството войни или дипломатически
конференции, нито да проследим в
детайл зараждането на различните
нелегални организации, които променят облика на Централна Евразия.
Идеята е да се опитаме да отгатнем
как става така, че след около век под
властта на империите, народите на
Централна Евразия намират начин
не само да се освободят (повече или
по-малко) от опеката на големите, но
дори и да контраатакуват по неподозиран начин.
На първо място, всичко се корени в надценяването на Великите
сили. Както доста от съвременните
проучвания показват, Първата Световна война сериозно изцежда ресурсите на част от страните победителки
(най-вече Великобритания и Франция) и отваря мястото за издигане на
нови и амбициозни сили (Япония и
Италия). САЩ остават сравнително
незасегнати, а военно-временните
нужди служат като страхотен стимул
за презокеанската икономика. СССР
от своя страна започва да гради всичките си политически и икономически
структури базирайки се на доста заемки от имперския период, но изме-
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няйки ги по начин, който заблуждава
за висока доза оригиналност.
Световната икономическа криза от 1929г. позната като Голямата
депресия отвлича вниманието на
Великите Сили и на обществата като
цяло от продължаващите процеси,
свързани с национализма и сепаратизма. Народите на централна Евразия започват да търсят път за осъществяване на своите цели. Докато в
Индия Ганди призовава за безкръвна
революция на мирните протести,
арабите започват да формират своите
тайни организации, чиято цел е да се
преборят не само с присъствието на
империите в региона, но и да се противопоставят на еврейските заселници и техните собствени тайни организации, сред които на преден план
излиза „Агана“�. Британските власти
не остават слепи за тези движения, но
империята им е прекалено отслабена
за да може да действа активно. Вместо
това службите на Негово Величество
залагат на тактиката „разделяй и владей“ като подпомагат едновременно
и араби и евреи и същевременно извършват публични арести и от двете
страни с цел да замажат положението. За щастие на британците, до Втората Световна война нито една друга
велика сила няма особени интереси
в региона (освен може би Франция)
и английската политика успява поне
на повърхността да уталожи нещата.
Това което британците не осъзнават, е че евреи и араби ги използват
също толкова ловко, колкото самите
те са насочвани едни срещу други.
Субсидиите и оръжието се взимат на

драго сърце, но връщаната в замяна
преданост е само грим, предназначен
да скрие истинското лице на тайните
организации и техните цели. Междувременно, СССР продължава да
затяга контрола си над своята зона на
влияние. Новият съветски вожд – Сталин започва програма на брутално
разместване на цели етнически групи
в различните краища на централна
Евразия. Милиони губят не само домовете но и живота си, а истинските
мащаби на този подмолен геноцид
тепърва чакат своето разкритие. Паралелно с разместванията, започват
строежите на поредица от секретни
градове, в които съветската научна
мисъл разработва всички сфери на
техническия прогрес. Освен това, териториите на т.нар. Среден Изток се
превръщат и в удобни места за настаняване на политически затворници,
макар Сибир да си остава предпочитаната дестинация.
Втората Световна война приковава вниманието на цялото човечество, но след като изхода й става ясен
към 1943г., започват разгорещени дебати за това как да се преразпредели
света след това. Ялтенската конференция е повратна точка в този процес, който вече е започнал с окупирането на Иран от съветските и британски сили с цел „превенция от евентуална фашистка атака към нефтените
полета на Персийския залив“. След
1944г. Дебатът се фокусира все повече върху Европа и Далечния Изток и
Централна Евразия остава някак в периферията на разговорите. Едва след
подписването на Парижкия мир през
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1947г. нещата се променят. Тук се налага да направим малко отклонение.
Втората Световна война носи
една много важна промяна за света.
Тя ликвидира концепцията за Концерт на Великите сили и налага двуполюсния модел като водеща гео-политическа матрица за следващите 50
години. Британската и Френската колониални империи, макар да излизат
от войната като победители, започват
бързо да вървят към своята гибел.
Причината? По време на самата война двете страни фокусират всичките
си ресурси в Европа и Северна Африка, което означава че останалите
им колонии са оставени без сериозен
контрол. Нещо повече, част от тях попадат под ударите на Оста (като например Френски Индокитай, Алжир
и Тунис), а други са принудени да
поемат голяма част от военно-временното бреме (като например Индия,
Канада и Австралия). Съответно, тези
територии настояват за политически
компенсации, голяма част от които
на първо време са им отказани. Това
води до изостряне на отношенията
между империите и част от техните
колонии и ускорява процесите на
деколонизация. До 1960г. Почти всички колониални владения на Великобритания и Франция се превръщат в
самостоятелни държави. В някои случаи, като например Виетнам, се стига
до кръвопролитни конфликти. Този
процес подминава САЩ И СССР,
поради простата причина, че и двете
страни нямат колонии и доминиони, а упражняват директен контрол
върху всяка територия под тяхно
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владение. Създалият се политически
вакуум трябва да бъде запълнен и по
логиката на гео-политическата инерция, двете „свръх сили“ се заемат с
тази нелека задача. Първата точка на
конфронтация става Европа, където
Сталин настоява за своя лъвски пай. В
крайна сметка получава каквото иска
– 2/3 от Европа са затворени зад „Желязната завеса“. След като Гърция и
Турция са предадени на Съюзниците,
САЩ и СССР се преместват далеч на
изток към Корея, за да уредят поредния спор. В крайна сметка до решение се стига едва през 1959г., с края
на Корейската война, която води до
изкуственото разделяне на един народ, живял в единство повече от 2000
години. Следващата стъпка е Виетнам, където след две десетилетия на
конфликти, Виетконг се налага над
„демократичния“ режим, поддържан
от САЩ и Франция. По същото време Мао Дзе Дун поставя основите на
КНР, с което запечатва Далечния Изток като твърдина на комунизма.
Но да се върнем към Централна
Евразия. След изтеглянето на британците, там се случват две основни
неща. Първо, гузната съвест на „европейците“ предизвиква създаването на
Израел. Второ – схемите на панарабизма не се осъществяват и региона е
поделен между множество изкуствено
създадени държави, които веднага
влизат в пререкания помежду си. Опита на британците да наложат монархичен модел на управление, с марионетни владетели се проваля, подобно
на цялостната имперска политика на
Острова и скоро поредица от превра-
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ти поставят арабския свят под властта
на трудно предвидими диктаторски
режими. Към 1950г. Великобритания
вдига ръце от голямата каша, която
е забъркала, обръща се гузно към
САЩ и заявява че повече не може да
контролира своите бивши земи и че
САЩ трябва да спаси положението,
за да предотврати съветско проникване в региона. Американците надали
са били очаровани от това да поемат
ролята на надзирател на още една
част от света, но „червената заплаха
е надвиснала“ и те нямат друг избор. Къде е проблема? Много просто
– САЩ се съгласяват да надзирават
една част от света, за която си нямат
никакво понятие. Американците не
разбират местната култура и политически традиции и вярват че сляпото
наливане на пари и оръжие е достатъчна грижа за защитата на интересите им в региона. Колкото и странно
да изглежда, СССР, който като пряк
приемник на Руската империя наследява и вековните й връзки с Централна Евразия, допуска същата грешка. В
крайна сметка облагодетелствани са
държавите, които ловко маневрират
между двата лагера и на практика са
на издръжката и на двете супер сили.
Въпреки това, САЩ и СССР съвсем не
са безсилни в опитите си да наложат
контрол. Докато съветите залагат на
директните отношения с местните
диктаторски режими (не на последно
място заради сходствата им със съветския модел), САЩ се ориентират към
финансирането на различни „терористични“ организации там, където
съветите са спечелили диктаторите

или пък директно финансират диктаторските режими, както например
става с Египет от времето на Насър.
Тъй като без въоръжени конфликти не може да се мине, САЩ и
СССР намират идеалното решение
– Израел и арабите. Разбира се, там
нещата са доста по-сложни, но без да
навлизаме в детайли, можем да обобщим арабо-израелските конфликти
като отваряне на голям пазар за съветско и американско оръжие, поддържан както от комунистите в Москва, така и от евреите-капиталисти,
които от век и повече контролират
американската икономика. Войните
разбира се са краткотрайни и ограничени по мащаб, за да не би да прераснат в нещо наистина сериозно. В
крайна сметка, народите между Нил
и Ефрат се оказват само пешки в големите сделки с оръжие на свръх силите
и на техните собствени „правителства“, които не се свенят да платят
собствената си състоятелност с кръвта
на своите сънародници.
Малко по-различно стоят нещата в Иран. Там САЩ подкрепят
диктаторския режим на шаховете,
въпреки явните погазвания на доста
от човешките права, за които САЩ
се бие в гърдите че защитава, и върху които се гради демокрацията отвъд Океана. Но както е казал Франк
Хърбърт - „важното е подправката
да тече“. В случая „подправката“ е
черното злато, което изтича от Персийския залив и захранва световната
индустрия, било то военна или цивилна. Надпреварата между САЩ и
СССР върви с пълна сила и нито една
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от двете не може да си позволи несигурност по отношение на доставките
на петрол. Както се оказва, скоро и
двете остават излъгани в увереността
си. През 1973г. Държавите от персийския залив, с цел да притиснат САЩ
и съюзниците му заради подкрепата
им за Израел в Шестдневната война,
увеличават цените на суровия петрол, което на свой ред предизвиква
поредната сериозна финансова криза, чийто отражения се усещат като
вторични трусове чак до средата на
90-те години на миналия век. Директния удар пада върху икономическото
развитие и на двата лагера. Външните
дългове, генерирани чрез заеми скачат в пъти, което се отразява толкова
тежко на СССР и компания, че след
1985г., краха на комунистическия
блок става неизбежен. Франция и Великобритания също са пометени, а
икономическите негативи на кризата
са причина за падането на доста от
правителствата в тези държави чак
до 1995г. САЩ излизат сравнително
невредими, но получават важен урок
за това, че военното превъзходство не
означава нищо, когато арабите врътнат кранчето на петрола. Следващата
изненада се случва само шест години
по-късно, когато в Иран се случва
нещо неочаквано – ислямска революция. Идването на шиитското духовенство на власт и премахването на светската монархия се оказва неизгодно
колкото за САЩ, толкова и за СССР.
Първите губят верен съюзник в региона и си спечелват вечен идеологически враг. Вторите се сблъскат с една
система базирана на най-непознатата
90
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материя за един комунист – религията. Революцията в Иран води до две
незабавни събития – Ирано-Иракската война (1980-1989г.) и съветската инвазия в Афганистан.
От една страна Садам се опитва
да отвлече вниманието на изстрадалите си поданици като обяви свещена
война срещу шиитските еретици. От
друга СССР се опитва да се справи
с новосъздадената несигурност като
се разшири териториално. САЩ не
могат да останат безучастни, особено след като дипломатическата им
мисия е била пленена от иранците.
Вашингтон подкрепя Ирак чрез оръжие и пари, също както и талибаните
в Афганистан. Пак по същото време
американците подпомагат Бин Ладен
и неговата „Алкайда“ като обучават
терористите и ги снабдяват с оръжие
и средства за борбата им със съветите. В крайна сметка и двете войни
завършват безрезултатно от гледна
точка на териториални промени. От
гледна точка на бъдещето, резултатите са ключови. Афганистан се превръща в надгробното слово на СССР,
поглъщайки последните материални
ресурси на червената империя. 1989г.
Ще отбележи не само окончателното изтегляне на червената армия от
Афганистан, но и началото на края
на социалистическия блок. България,
Румъния, Полша, Чехословакия и Унгария отпадат от СИВ и Варшавския
Договор. Но нещата не спират до тук.
Кавказките републики, както и съветските републики между Аралско
и Каспийско море отпадат от СССР.
Империята, градена от Романви в
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продължение на 300 години рухва за
3. Триумфът на САЩ изглежда пълен – комунизма е съкрушен, а американските съюзници печелят в региона. Франсис Фокуяма ще заключи,
че е дошъл края на историята.
Само че радостта се оказва пресилена. САЩ по детински захвърлят
старите си играчки – терористите, забравяйки да си приберат огромните
оръжейни арсенали, които са им оставили. Забравили са също да си отбележат, че след като съветската заплаха
вече я няма, САЩ ще бъде единствения виновен за политическите несполуки на региона. Съвсем скоро от
добър съюзник и кредитор, САЩ се
превръща в символ на империализма
и империя на злото – термини, които
само половин десетилетие по-рано
Рейгън е използвал по повод СССР.
Първата война в Залива (1991г.) само
подкрепя нарастващото недоверие
на народите от Централна Евразия
към САЩ. Въпреки това успехите
на Буш Старши замазват очите не
само на обикновения американец,
но и на експертите им в Пентагона
и Капитолия. Създаването на бази в
Централно-азиатските републики и
и Грузия се брои за поредния силен
удар срещу рухващата съветска империя. И действително, до идването
на власт на Путин през 1999г., нещата
изглеждат обещаващо за САЩ. Но
началото на новото хилядолетие доказва, че радостта е била прибързана.
Руската федерация, издигнала се като
феникс от пепелта на СССР бързо си
връща позициите, благодарение на
зависимостта на Европа от руския газ

и нефт, който както щедро тече, така
и щедро може да бъде спрян по тръбопроводите. Паралелно с това, Русия
инициира създаването на ОНД, което
на практика привързва всичките й
бивши републики без Грузия и Балтийските страни в едни пакт, който
представлява по-децентрализиран
вариант, лежащ по средата между ЕС
и НАТО. Путин приключи кризата в
Чечня, а наскоро доказа на Грузия, че
когато нещо се случва в задния двор
на Русия, другите големи държави
си мълчат. Едновременно с тези процеси, отпадането на „червения враг“
даде шанс на Франция, Германия и
Великобритания да напуснат директната американска орбита и да започнат да водят по-независима политика,
както си пролича по време на втората
Война в Залива.
11.09.2001г. се превърна в една
от най-противоречивите дати в човешката история. За крайните ислямистки организации тя отбеляза
началото на нова ера, за САЩ – началото на Войната с Терора, а за останалия свят се превърна в доказателство,
че САЩ не е неуязвима дори на своя
територия. Трагедията на всички семейства, засегнати от атентата в Световния търговски център е неминуема и не подлежи на тълкуване. Това
което трябва да се тълкува са последвалите събития. САШ побърза да
отвърне на удара, за да не изглежда
слаба в очите на света. Афганистан
беше нападнат и завладян светкавично, последван от Ирак две години по
късно. Но това не изненада никой.
Едва ли има човек с трезва преценка,
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който да не признава факта, че САЩ
е най-голямата военна сила, която историята познава. В този смисъл, ясно
е, че единствено страните в Съвета
за Сигурност на ООН могат да бъдат
реален опонент на Вашингтон и дори
тогава шансовете за успех на САЩ
при сблъсък едно в едно са над 70%.
Истинските проблеми на американците не са свързани с побеждаването
на враговете им в Централна Евразия,
а с това как да управляват завзетите
земи след победата. И тук на преден
план излезе очевидната слабост и
липса на подготовка сред експертите във Вашингтон. Липсата на такт
и всякакво разбиране на местните
схеми на разпределение на властта и
осъществяване на контрола центърпериферия доведоха до десетилетие
на несигурност и непрестанни кървави атентати. Да, САЩ ликвидираха
два диктаторски режима...само за да
ги заменят с анархия, дестабилизация и липса на адекватна властова
политика. Икономиките, социалната
сигурност и законовия ред рухнаха в
прахта на лаицизма на новите окупатори. Защото колкото и да се бият в
гърдите че са носители на свобода и
демокрация, американските военни
никога няма да бъдат нищо повече
от окупатори за местното население,
което се е нагледало на различни
форми на диктатура за последните 70
години.
И точно когато всичко като
че ли беше достатъчно заплетено,
Централна Евразия ни изненада с
нова гео-политическа бомба, която
затвори устата на всички световни
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експерти по регионалните проблеми
– Арабската Пролет. Арабите добре
подбраха момента да разрушат реда,
наложен им от САЩ и СССР след
1945г. Световната икономическа криза парализира способността на НАТО
да води политика, която следваше в
началото на новото хилядолетие, а
Русия от своя страна е все така заета
с вътрешните си проблеми и удържането на приятелските режим в страните, завършващи на „-стан“. Останали без подкрепата на своите големи
спонсори, диктаторите започнаха да
капят като есенни листа пред зимата
на арабското недоволство и последвалата я пролет изпълнена с упорит
стремеж към промяна. Новосъздадената ситуация е напълно непредвидима. Тунис и Либия уж извървя
пътя към промените, но съдбата им
е все така неясна. Египетския народ
води отчаяна борба срещу военните за да предотврати издигането на
нов Мубарак. Асадова Сирия все още
гори в пламъците на гражданското
неподчинение, подхранвани от правителствените снаряди. Йемен като
че ли притихна, но едва ли. Ливан и
Ирак все още съществуват на ръба на
държавността, готова всеки момент да
рухне. Историята на региона се пише
всеки ден и все още е рано за крайни
резултати. В така създалата се ситуация, на преден план излизат интересите на новите икономически колоси
– Китай, Индия и Бразилия. Трите
страни използваха кризата за да се
съюзят с Русия и да разбият монопола
на западните икономики. Отделно от
това, Пекин възобнови интереса си
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на запад, където оръжието от Китай е
не по-малко търсено от своите руски
или американски еквиваленти. Непреклонната политика на червените
вождове в Поднебесния комунизъм
стана явен по време на кризата в Сирия, и изглежда, че Китай тепърва ще
разгъва пипалата на своята политика
в региона..
Къде останаха местните? Тихомълком от взора на големите сили,
Пакистан създаде своя ядрена програма, последван от Изараел, а сега и от
Иран. Като добавим Индия и Русия,
Централна Евразия се оказва съсредоточната точка на световните ядрени
сили. Получената взривоопасна смес
заплашва не само локалния но и световния мир и е време големите лидери по-внимателно да премислят ходовете си в региона. Арабите вече са доказвали, че могат да врътнат кранчето
на нефта и да слушат своята собствена съвест и интереси. Израел е винаги
непредсказуем, поставяйки личните
си интереси над всичко. Не бива да
се подценява и възможността на народите между Каспийско и Аралско
море да отхвърлят руските марионетки, които ги управляват и да поемат
по свой собствен път. Кавказ е всичко
друго но не и спокоен. Армения и
Азербайджан продължават спора си
за Нагорни Карабах, докато Осетия,
Абхазия и Грузия са вплетени в сложна игра с Русия, която всячески се опитва да избегне втора Чечня. Отново
се наблюдава характерната от векове
игра на смяна на съюзи и каузи с цел
да се тушира влиянието на големите
имперски съседи. Мислим си, че тех-

нологичните революция и абсолютизирането на държавните системи е
променило правилата на играта, но
както Централна Евразия доказва,
това съвсем не е така. Регионът е един
гео-политически кръстопът, чиято
значимост не е намаляла и със стотна
за последните пет столетия.

Заключение
Централна Евразия е една от
люлките на човешката цивилизация.
Тук било измислено колелото, тук се
появили първите градове, първите
архиви и първата азбука. Първите
империи мерели сили върху древните бойни полета, рухвали и нови
се издигали, оставяйки колосални
културни и политически традиции,
които и до днес доминират начина,
по който нещата се случват в региона.
Въпреки технологичния напредък на
човечеството, географията, климата
и традициите се оказват неподатливи на сериозни промени и процесите
продължават да се случват в общи линии така, както са се случвали преди
петстотин години. Както рухването
на Тимуридската империя в края XV
в. поставя началото на преразпределение на силите в региона, така и
рухването на СССР през 1991г. постави началото на ново разместване на
гео-политическите пластове. Стари
титани се изправят, предизвикани от
млади богове олимпийци, но това,
което като че ли забравят във висотата си, е че дребните души са тези,
чиято вяра и отдаденост крепи великаните. Забравят също, че тези уж
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дребни гео-политически пешки лесно
могат да сменят боята си в случай че
партията шах не върви в тяхна полза.
Правили са го преди, правят го сега
и ще го правят и за в бъдеще. Природата е отнела на Централна Евразия
богатите почви, огромните метални
залежи и възможността за създаване на лесни икономически и транспортни коридори. В замяна й е дала
непреодолим за външните врагове
терен и черното злато – нефта, както
и неговата сестра – газта. Местните
народи добре са се научили да компенсират недостатъците, извличайки
максимална полза от своите активи.
Там където западноевразийците прилагат изкуството на войната, централноевразийците са се научили да
използват изкуството на дипломацията. Войната не им е чужда и те не са
лоши войни, но като че ли търпеливото изчакване, подмолните рокади и
смяната на съюзниците са по-подходящи за постигането на дълготрайни
резултати. Подобна политика остава
недостижима за империите, увлечени
в завоевателен устрем. Агресивната
и прибързана политика често се разбива в подводните скали на търпеливото изчакване. В крайна сметка, още
преди векове Конфуций е заключил,
че ако достатъчно дълго и търпеливо
седиш на брега на реката, течението
ще изхвърли трупа на врага ти. Удряй врага когато е слаб, съюзявай се с
него когато е силен, а с враговете му
когато е прекалено силен – така може
да се обобщи философията на народите на Централна Евразия. Старите
империи – Персия, Османската, Мо94
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голската и Руската ги няма. След тях
изчезнаха Британската, Френската ,
а след това и Съветската. Сега САЩ
се тресе на ръба на финансова криза,
ресурсите му – разпилени на десетки фронтове из цял свят, ала най-сериозните са разположени именно в
централна Евразия. От друга страна,
узбеките все така населяват поречието на Амру Дъя, казахите обитават
степите на южен Сибир, а кавказките
народи вървят по пътя на своята политическа фрагментарност въпреки
опитите на големите да поддържат
единение там, където то никога не
е съществувало. Афганистан, непокорен през вековете така и не позна
пълния американски контрол вече
повече от десетилетие, а Ирак, тази
изкуствена спойка на британската
политика се лута в търсене на една
маргинална идентичност, но остава
неподчиним за задружните усилия
на НАТО и новата местна власт. Центално-евразийците имат навика да
стоят и да гледат как империите рухват около тях, точно както и ние българите обичаме да правим същото.
Кръстопътното положение предполага досег с множество велики сили, но
също така изгражда един особен имунитет към тяхното влияние. Всякакво
подчинение остава само на повърхността, докато истинските процеси и
стремежи остават дълбоко скрити и
непредвидими. След векове на борби, междуособици и конфронтации,
Централна Евразия е изпълнена с
„жизнени“ местни народи и племена
и с надгробните плочи на десетки империи...
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Централна Евразия в 1400г. Границите на държавите са приблизителни.
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Централна Евразия в 1500г. Границите на държавите са приблизителни.

96

http://nauka.bg

Централна Евразия в 1600г. Границите на държавите са приблизителни.
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Централна Евразия в 1700г. Границите на държавите са приблизителни.

Централна Евразия в 1800г. Границите на държавите са приблизителни.
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Централна Евразия в 1900г. Границите на държавите са
приблизителни.

Централна Евразия в 1923г. Границите на държавите са
приблизителни.
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Централна Евразия в 2012г.

Конфликтни зони в Централна Евразия към януари, 2012г.
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Интегралният сектор за сигурност
базиран на знания
полковник доцент доктор Стойко Димитров Стойков, ВА “Г.С.Раковски”

Н

авлизането на човечеството в ерата
на ноосферата (ера на знанието)
налага на нации, като българската,
да концентрат вниманието си върху натрупването
на интелектуален потенциал, който имa потребен
за укрепване и развитие на благосъстоянието на
българското гражданско общество, както и на
собствено място в интеграционен и коалиционен
план. Чрез националния духовен потенциал,
включително в контекста на европейското духовно
пространство, България може да устои на външни
и вътрешни неблагоприятни въздействия и да се
развива успешно в световното интелектуално
съревнование.
Един от трите основни стълба на
обновената Лисабонска стратегия за развитието
на икономика и общество, базирани на знание,
са инвестициите в образованието и обучението
и воденето на активна политика за неговото
изграждане. Като част от Лисабонската стратегия,
изграждането на Европейското изследователско
пространство (ЕИП) се превърна в съществен
момент от отклика на ЕС към предизвикателствата
на глобализацията.
Към четирите стълба на икономиката на

знанието може да се добави и пети. Става дума
за социалния капитал, представен от доброто
ръководство, визия и воля за промяна и развитие.
Това ни позвлява да посочим двата акцента от
тази проблематика – знанието като вид ресурс и
знанието като капитал, а не разход.
Целта е да се създаде Единен европейски
пазар на труда за изследователите, където знания,
изследователи и технологии могат да преминават
безпрепятствено границите, така както това
става за стоките, хората, услугите и капитала.
Това е т.нар. пета свобода — свободното
движение на знанието, където то е използвано и
развивано по най-добрия начин. Петата свобода е
задължителна, ако Европа иска да стане водеща
„икономика, базирана на знанието“ в света,
където знанията ще помогнат в устойчивото
развитие и конкурентоспособността и ще се
занимават с обществените предизвикателства,
които
тревожат
европейските
граждани.
Необходимо ни е да създадем атмосфера, в която
научните закони, научният начин на мислене
и научната мисъл са високо ценени, за да
построим общество, основано на науката, което
да отглежда талантливи свои членове, способни
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да произвеждат нови знания чрез действена
подкрепа за науката, позволяваща да се увеличи
националното научно образование, като основа
за процъфтяващата икономика на знанието.
Традиционен инструмент за планиране
на политиката за научни изследвания и
технологично развитие на Европейско ниво и
основен финансов инструмент за изграждане
на Европейското пространство за научни
изследвания и технологично развитие, е
предложена от ЕК и одобрена от Европейския
Съвет и Европейския Парламент - 7 рамкова
програма “7РП - Утрешните отговори
започват от днес” със срок на действие от 1
Януари 2007г. до 31 Декември 2013г.
Програмата “СИГУРНОСТ” на 7
РП с бюджет 1.3 млрд. евро (2007 - 2013 г.) е
насочена основно към Европейската сигурност
като основна предпоставка за просперитет
и свобода. Обръща се особено внимание
на необходимостта от подробна стратегия за
сигурност, която покрива мерките както за
гражданска, така и за отбранителна сигурност.
Защото за да са защитени нашите граждани от
заплахи като тероризъм, природни бедствия и
престъпност, трябва да се инвестира в знанието и
да се разработват нови технологии, като в същото
време се осигури защита на неприкосновеността
на личния живот и фундаменталните човешки
права.
В Седма рамкова програма (7РП)
изследователската дейност, финансирана от ЕС,
се занимава с теми, свързани с гражданската
сигурност (антитероризъм и управление на
кризи) и има принос към цял набор от политики
на Общността като транспорт, мобилност,
гражданска защита, енергетика, околна среда и
здравеопазване. Посредством обединяването и
координирането на усилията на европейско ниво,
ЕС придобива по-добро разбиране и реагира
по-адекватно на рисковете в един постоянно
променящ се свят.
Проучванията, свързани със сигурността,
генерират нови познания и насърчават
прилагането на нови технологии в областта на
гражданската сигурност. Изследванията в Седма
рамкова програма са съсредоточени в следните
области:
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•
Сигурност
за
гражданите
(технологични
решения
за
гражданска
защита, биологична сигурност, защита срещу
престъпността и тероризма);
• Сигурност на инфраструктурата
и комуналните системи (изследване и
обезопасяване на инфраструктурата в области
като информационни и комуникационни
технологии, транспорт, енергетика и услуги във
финансовата и административна сфера);
• Интелигентно наблюдение и сигурност
по
границите
(технологии,
оборудване,
инструменти и методи за защита на европейските
сухопътни и водни граници);
• Възстановяване на сигурността
и безопасността в кризисни ситуации
(технологии и комуникация,
координация
в подкрепа на граждански, хуманитарни и
спасителни дейности);
•
Интегриране
на
системите
за сигурност, взаимна обвързаност и
оперативна съвместимост (събиране на
информация за гражданската сигурност, защита
на поверителността и проследяемостта на
транзакциите);
• Сигурност и общество (приемане на
решенията в областта на сигурността, социалноикономически, политически и културни аспекти
на сигурността, етика и ценности, социална среда
и възприемането на сигурността);
• Координиране и структуриране
на научните изследвания в областта на
сигурността (координация между европейските
и международните изследователски усилия в
гражданската област, сигурността и отбраната).
Многоскоростна и многопрофилна в
своето развитие, Европа заяви своята готовност
да стане “най-конкурентната и динамична
икономика на знанието в света”, като увеличава
и поддържа лидерството в ключови области от
развитието на съвременното общество, чрез
публичните инвестиции във висшето образование
като първостепенен приоритет.
Целта е да се гарантира, че институциите
за висше образование разполагат с необходимите
ресурси, за да продължат да постигат своите цели
за създаване и поддържане на широка съвременна
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база на знанието и стимулиране на научните
изследвания и иновациите.
Болонският процес, който води до поголяма съвместимост и сравнимост на системите в
Европейското пространство за висше образование
се гарантира с реформи на националните системи
и политики за висше образование, основаващи се
на европейските ценности на институционалната
автономия и академичната свобода.
Една от основните теми в съвместните
научни изследвания е сигурността на обществото,
включена в част от специфичните програми на
7 РП, като общата визия предвижда създаване
на националните програми и национални
технологични платформи, за да се осигури пълно
осъществяване на националния и Европейския
научен потенциал чрез ефективно сътрудничество
между академичната наука и потребителите. Във
визията изрично е подчертано, че Националните
програми не могат да бъдат заместени от
Рамковите програми на ЕС, доколкото те са
инструменти за осъществяване на националните
стратегии и постигането на националните
приоритети.
Ускоряване
зараждането
на
ново
знание, иновации и издигане на научните
изследвания във високо технологични сектори
и стратегически технологии, водещи до
повишена производителност и укрепване на
конкурентноспособността е възможно да бъде
постигнато по пътя на:
•
-стратегическо и оперативно ръководство
за обновяване на образователните и
квалификационните системи и учебни
програми в ЕС;
•
дефиниране на образователни
и
квалификационни програми на бъдещето;
•
споделяне и трансфер на знания;
•
модернизиране
на
системите
за
образование и квалификация.
Основни
изисквания
към
научнообразователния процес в новите условия и в
духа на Болонската декларация са повишаването
на неговата ефективност при запазването на
равния достъп до образование, засилването
на връзката
с
партньори и заявители,
разгръщането на формите на учене през целия
живот, фундаментално необходими в условията

на непрестанно променящата се конкурентна
среда. За да се улесни преходът към общество
на знанието, Европейската комисия стимулира
установяването на стратегии за учене през
целия живот.
Тъй като знанието в областта на сигурността
е силно специализирано и разпръснато,
за
неговото
групиране,
съхранение,
разпространение и реализиране в практиката е
нужно изграждането на множество, предимно
хоризонтални връзки между хора, ведомства и
организации. Тези връзки трябва да обхващат
не само сферата на информационните и
комуникационните технологии, но и всички
останали – бизнеса, академичната общност,
правителството, обществото като цяло.
Обединяването на знанието създава огромен
потенциал, но това не е достатъчно то да се
превърне в полезно, използваемо знание.
Необходими са опит и умения, за да може то да се
обработи и използва. Световната банка доказва
връзката между икономическото развитие и
знанието и проследява процеса на превръщането
на едно откритие в продукт в своя аналитичен
модел за четирите стълба на икономиката на
знанието. Това са иновационната система,
която създава новото знание; институциите,
които го събират и превръщат в блага; добре
обучената работна сила и информационните
и комуникационните технологии, които го
съхраняват и разпространяват.
Способностите на отделните нации да създават,
абсорбират и овеществяват нови знания се
отразяват пряко върху тяхната икономическа
мощ и благосъстоянието на гражданите.
Това налага в теорията и практиката да се
използва и понятието “нова икономика”, за
която решаващият ресурс е именно знанието,
както и неговото управление, емкостта му
в пазарното общество. Наложително е да
се формира определено нова стратегия за
обществено развитие, основана на знанието,
чрез нарочно инвестиране в човешкия капитал
в образователната система и извън нея,
стимулиране на иновациите, акумулиране
на знанията в материалното и духовното
производство и в публичните блага. Защото
основна характерна черта на съвременното
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производство представлява наличието на
компонент на знанието във всяко благо (стока
или услуга), и това неизбежно се отразява на
структурата на стойността на всеки продукт,
предназначен за продажба.
Както пише Хенри Форд, “Невъзможно е да
бъде направено само това, за което липсват
все още необходимите знания”. Знанието е
това средство, което увеличава потенциала
на факторите на производството, в т.ч. и на
човешкия фактор.
В условията на бързо променящата се
икономическа среда знанието се превръща
в основен ресурс, определящ ефективното
функциониране на всички останали сфери.
В контекста на тази нова концепция и на
бъдещото си, България трябва да намери
механизма да се интегрира към най-бързо
развиващите се икономики в света. Това може
да стане само ако от страна на правителството,
бизнеса и обществото бъдат поети съответните
отговорности и мерки; за успешното развитие
на икономиката на знанието.
Висшето
образование
представлява
изключително богата и разнообразна научна
и културна придобивка и играе ключова роля
за развитие на общество ни по нелекия път за
реализиране на идеята за Европа на знанието.
Създаването на Националната стратегия за
научни изследвания в Република България
подпомага продължаването на традициите
за развитие на вековните ни национални
ценности – наука и образование, дълбоко
вкоренени в националния ни дух и култура и би
допринесла за интегрирането на България към
развитите европейски страни, където науката е
национална ценност, удовлетворяваща духовни
потребности на обществото и допринася за
увеличаване на благосъстоянието, сигурността
и устойчивото му развитие.
Решението на тази извънредно тежка задача
е невъзможно без наука и мисията на науката
ни в настоящия момент се състои в решението
именно на тази задача.
Според “Български синонимен речник” (с
автор Любен Нанов, издаден от издателство
“Наука и култура”, София, 1968 г.) “учението”
е, “просвета, наука, образование, обучение,
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доктрина, дисциплина, школа”, но учението е
и процес на разбиране, който води до промяна
в поведението (преди всичко в нагласите)
на индивида чрез придобиване на познания,
умения и ценности.
Съгласно тази дефинициия за учене, във
висшето учебно заведение би следвало да се
получат поне три резултата:
•
да се генерират съществени промени в
мисленето, във възприятията и в нагласите
на обучаемите, за което отговорността в
това отношение е изцяло на висшето учебно
заведение, тъй като то има социалното
задължение и социалната отговорност пред
обществото ни да обучава и възпитава. Ние
смятаме, на базата на досега постигнатите
резултати, че ВА “Г.С.Раковски” e Висшето
учебно заведение, в което младите хора се
възпитават и насочват за своето бъдеще чрез
придобитите в процеса на обучението си
ценности;
•
да “тече” постоянен процес на разбиране,
т.е. обучемият да може да си обяснява явленията
и фактите. Във ВА “Г.С.Раковски” не си
позволяваме създаването на Учебни планове на
специалности, които по-скоро “са скроени” по
мерките на самото ни висше учебно заведение
и на наличните към момента преподаватели в
него, отколкото по потребностите на реалния
живот. Убедени сме, че това е пътят срещу
досегашната практика на масово дипломиране
на млади хора, които никога не работят по
специалността си;
•
да се генерират постоянно познания
и умения, които се изразяват в определена
компетентност. За нас е особена гордост, че
нашите випускници с гордост носят името
на патрона ни, защото в процеса на тяхното
обучение, “ние не се опитвахме да ги лъжем,
че ги учим, а те самите да ни лъжат, че се учат”.
Ние като научно-образователна организация, не
си позволяваме да станем участници в процес
на надлъгване (в който няма победители)
на двете групи - едната Висшето училище и
преподавателите в него, а другата - нашите
обучаеми. За нас това би означавало отклонения
от философията на самото учене и “брак” в
крайния продукт на висшето ни училище,
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“рекламации” от страна на потребителите
на този продукт (сигурността , обществото),
неефективен обществен разход на ресурси
(пари, време и др.) и не на последно място –
нещастни, необразовани хора с дипломи, които
не съумяват да открият навреме достойното си
място в живота.
В общ енциклопедичен план знанието се
определя като система от съждения с принципна
и единна организация, основана на обективни
закономерности. От ЕС са разработени два
съставни индикатора за оценяване на напредъка
към икономика, базирана върху знания.
Първият от тях измерва усилията на всяка
страна за изграждане на икономика, базирана
върху знания, като се отчитат двата основни
аспекта на инвестициите в научните
изследвания: - създаване на нови знания и
разпространението на тези знания. За наше
съжаление от страна на България не са налице
достатъчно данни за оценяване на мястото й по
отношение на останалите европейски страни
и отговорът може би се намира в нежеланието
на администрациите на министерствата и
ведомствата да се занимават с научна дейност
и липсата на научни интереси в тях.
Вторият индикатор измерва постиженията на
всяка страна при изграждането на икономика,
базирана върху знания. Той включва: общата
производителност на труда (БВП на работен
час); постиженията в науката и технологиите
(патенти и публикации); използуването на
информационната инфраструктура (електронна
търговия); ефективността на образователната
система (успеваемостта в обучението).
Позицията на България, определена по този
индикатор, в сравнение със страните от ЕС и
присъединяващите се към него, показва не
просто ниско общо ниво, близко само до това
на Румъния и Турция, но и негативен растеж,
който води до тревожно увеличаване на
изоставането.
Не само делът на младите хора в третия цикъл
на обучение с докторски степени в България е
много малък - по този показател след България
са само Латвия и Кипър. Значително понеблагоприятно стоят нещата по отношение
на подготовката на млади учени чрез

докторантура. Данните показват, че не повече
от половината от приетите в докторантура
стигат до защита на дисертация. Това означава,
че организацията на тази дейност се нуждае
от много сериозно преосмисляне, за да не се
изразходват напразно значителни средства и
да се осигури възпроизводството на научен
потенциал. В противен случай България остава
извън борда при изграждането на общество,
основано на знанието - обявената обща цел на
ЕС.
Очевидно е, че България трябва да положи
значителни усилия за промяната на тази
ситуация, чрез повишаване на интереса към
научноизследователска дейност във висшите
училища, за създаване на условия за усвояване
не на какви да е, а на съвременни знания от
младото поколение и подготовка на новата
генерация учени.
Университетското
образование,
особено
в магистърските и докторски програми, е
немислимо без активна научноизследователска
дейност. Трябва да се стимулира въвеждането
на
нови
интердисциплинарни
научни
дисциплини, както и да се използува капацитетът
на
неуниверситетските изследователски
организации при подготовката на млади учени.
Съвременната инфраструктура, обслужваща
научната им дейност - библиотеките,
компютърните мрежи, центровете за обработка
на информация, изграждането и развитието
на национална информационна мрежа за
изследователската дейност, съвременните
комуникации, достъпът до научна информация
и възможностите за съвместни изследвания
са особено съществени за ефективна научна
дейност. Необходими са ни реални действия,
а не партийни заклинания от поредния
министерски съвет за създаване на европейски
условия за научното развитие и кариерното
израстване на учените в системата на висшите
училища и държавните изследователски
структури.
За оценка на постигнатите резултати се предлага
прилагането на следните индикатори, успешно
ползвани в добрите европейски практики:
•
съотношение на вложени средства към
реализирани научни продукти;
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•
брой регистрирани и поддържани патенти;
•
публикации;
•
преотстъпени лицензи;
•
брой на докторанти;
•
брой
на
поканени
чуждестранни
професори;
•
брой на новоизградени динамични научни
звена;
•
брой на допълнително квалифициран
административен и научен потенциал;
•
брой на успешни проекти в рамковите
и други международни научни програми с
национално участие;
•
степен на обновена инфраструктура;
•
мрежи, изградени между научни звена и
малки и средни предприятия;
•
брой на нови spin-off формирования;
•
степен на подобряване на възрастовия
профил на научния потенциал;
•
брой на призната научна периодика,
издавана у нас;
•
брой на създадени звена за трансфер на
научни знания.
Мисля, че внимателният самостоятелен прочит
на тези индикатори от всички ръководители
на Висши учебни заведения и представители
на министерства
и ведомства, носещи
непосредствена отговорност за успешна
национална образователно-научна политика,
позволява много точно и безпощадно ясно да
открием своето място и разминаването между
декларирани желания и постигнати резултати.
Науката, в най-общ смисъл, е система от
обективно знание. В по-тесен смисъл, науката
е знанието за възприемания свят, добито
чрез емпирични научни методи, основано на
наблюдаеми явления, което може да бъде както
потвърдено, така и отхвърлено.
Мисията на науката е в това да проправя
разумния път на практиката.
Ефектът на всяко или почти на всяко научно
знание се проявява преди всичко в това, че
то служи като предпоставка за откриване на
друго научно знание. Именно по този начин
съвкупността от знания се превръща в система,
всеки елемент, от която в някаква степен е
резултат от предшестващия и в някаква степен
- предпоставка за следващия.
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По тази сложна мрежа от връзки, ефектът от
едно научно откритие или научна теория минава
през по-малко или повече звена, „преработва се”
от етап към етап, докато се стигне до „крайния
продукт” на отворената система наука, т.е. до
такова знание, чийто непосредствен ефект
се състои във въздействието върху другите
системи от дейности в обществото, една, от
които е сигурността.
Научният метод е систематичен начин
за придобиване на знания. Той се
основава
на
наблюдения,
измервания,
предположения, експерименти и верификация.
Последователното прилагане на научния метод
е това, което различава науката от лъженауката
и другите форми за придобиване на знания.
Разграничението между наука и лъженаука е
общофилософски въпрос, известен ни като
“проблем на демаркацията”.
Лъженау̀ка или Псевдонау̀ка (на гръцки: ψευδής
- лъжлив, неверен + наука) е вид твърдение,
дейност, метод, практика или теория, които
твърдят, че са научни и които на пръв поглед
дори може да изглеждат научни, но на които
липсват някои от характерните за науката
изисквания като:
•
не използват научния метод;
•
не могат да представят разумни и
достоверни доказателства;
•
не отговарят на елементарни научни
критерии.
Разбира се, съществуват епистемологични
разногласия по отношение на научния метод
и използваните критерии за разграничаване
на науката от псевдонауката и по принцип за
намиране на обективен и надежден начин за
класифицирането им, но най-общо казано
псевдонауката се характеризира с неяснота,
непълнота, изопачаване или преувеличаване
на ефектите и обикновено липса на прогрес
в развитието на теорията и нежелание за
експериментална проверка. Характерните
отличителни черти на псевдонаучната теория
са:
•
игнориране или изкривяване на факти,
известни на автора на теоритичната разработка,
но противоречащи на неговите постановки;
•
отказване от опити да се сверят
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теоретичните изследвания и изчисления с
резултатите от изследванията при наличие
на такава възможност, замяна на проверките
с позоваване на “авторитетни в областта на
сигурността институции”; “интуицията на
самоопределилия се или самопроизвел се
експерт в областта на сигурността и отбраната”;
“здравия разум” или нечие “политически
авторитетно мнение”;
•
използване в основата на теорията на
недостоверни данни (т. е. данни, непотвърдени
от поредица независими експерименти или от
изследователи).
Псевдонауката игнорира най-важните елементи
на научния метод - експерименталната проверка
и поправянето на грешките. Отсъствието на
тази отрицателна обратна връзка лишава
псевдонауката от връзка c обекта на изследване
и я превръща в неуправляем процес, силно
подложен на натрупване на грешки, част от
които могат да бъдат и злоумишлени.
Съществуват и постоянно се появяват
множество теории и хипотези, които могат
да изглеждат псевдонаучни поради нов,
непривичен формализъм (език на теорията)
или отсъствие на информация или знания,
необходими за разбирането й. От друга страна,
“степента на налудничавост” на теорията или
нейното непризнаване все още не са достатъчен
признак за нейната новост и научност, въпреки
че много псевдоучени са склонни да апелират
за това, забравяйки, че научните знания в
сектора за сигурност и отбрана не трябва да се
отнасят към това, което поначало не е наука и е
свързано с други аспекти на живота, например
религия, спорт, театър, фолклор, психотерапия.
Естествено, не всички учени в сектора за
сигурност и отбрана работят по един и същ
начин при създаването на знания: някои учени
се доверяват на вдъхновение и прозрение, други
са много систематични в своите изследвания.
Точният начин, по който се извършва
научна работа не може да се разглежда
изолирано от дисциплината и (политическия)
контекст, в който тя се извършва, и най-вече
(икономическия) натиск върху учения.
Един вариант на точната интерпретация на
научния метод, който ви предлагаме, е да се

каже, че той не служи за придобиване на знание,
а само за верификация на вече придобито
знание. Във всеки случай има съгласие за
това, че научният метод предлага начин да
се гарантира, че знанието не е изкривено от
субективни влияния и че грешките могат да
бъдат открити.
Непрекъснато
нарастват
опитите
в
съвременното стратегическо управление на
организациите (системите) знанието да се
вгражда и да съпътства всички дейности през
целия им жизнен цикъл, задължавайки ги
да се учат непрекъснато и превръщайки ги в
учещи се организации. Значимостта дори на
отделните управленски дейности за формиране
на основните характеристики на системите в
процеса на управлението им позволява всяка
от тях да бъде причислена към учещите се.
В обективен смисъл (т.е. като резултат от
определен познавателен процес) знанието се
противопоставя на заблуждението.
След като вземането на решение е знание,
тогава всички организации (системи) се учат
през цялото време на своето съществуване
и учещата се система за сигурност генерира
и управлява собственото си знание в
информационната епоха на знанието при
непрекъснато нарастваща потребност от
систематизиране на връзките (опериране) в
самата нея. В процеса на получаване на ново
знание, когато не се получават резултати
от прилаганите стратегии, обикновената
управленска практика използва само “първия
контур на учене”, който най-често променя
самата стратегия, с очакването същата рамка за
управление да стане работеща.
Алтернатива на подхода на получаването на
ново знание в системата за сигурност и отбрана
е подлагането на детайлна преоценка на набора
от съществуващи управляващи променливи,
проведена в резултат на неудовлетворение от
получените крайни резултати.
Преразглеждането на съществуващите и
предложение за нови променливи, изисква
промени в прилаганата стратегия, при което
търсенето и отстраняването на грешки
(ученето) в организацията (системата) се
заключава в “два контура на учене” – от промяна
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на управляемите променливи към избор на
подходяща стратегия и рамка за отчитане на
променливите. Първият контур на учене в
системата представлява ефективен механизъм
за постоянно повишаване на знанието в нея
(създаване на нови способности), а вторият
контур на учене представлява инструмент за
формиране на специфичното ново знание за
системата.
Научно обоснована и напълно естествена е
възможността за повишаване на контурите на
учене в системата за сигурност и отбрана с
появата на трети - “трансформационен контур
на учене”, насочен към промяната на контекста,
или гледната точка за системата чрез създаване
на фундаментална промяна.
В системата за национална сигурност и
отбрана (и във всяка от съставящите я)
процесът на учене в единичен контур протича
тогава, когато политиките, целите, ценностите,
нормативната уредба, мисиите, дизайнът,
управленските дейности и прилаганите
стратегии са относително статични величини
и тяхното формиране и реализация не са
налагали промени в достатъчно дълги периоди
от време. Тази рамка позволява основните
усилия на цялата система да са съсредоточени
към усъвършенстване на ефективността
на стратегиите за получаване на близки до
желаните резултати и формирането на знание
в обучаващата се система за национална
сигурност и отбрана да е насочено към
вътрешно усъвършенстване на експертизата
и повишаване на ефективността чрез
механизмите на прилаганата стратегия.
Многопосочните и скоротечни промени в
съвременната интегрирана среда за сигурност
и необходимостта от бързата и ефективна
реакция на системата за сигурност и отбрана,
налагат
структурирането
на
основния
процес на нейната дейност в двоен контур на
непрекъснато обучение. В него са задължителни
периодичните прегледи на набора от
управляеми променливи, формирането на нови
стратегии за тяхното управление и детайлното
отчитане на промените в последствията.
Това позволява на базата на информационно
осигурени и научно обосновани решения във
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втория контур, управлението на системата за
сигурност и отбрана да подходи по подходящ
начин в реакциите на системата на промените
в средата за сигурност.
Информационната епоха промени практиката на
съществуващите системи за сигурност, карайки
ги да оперират в наситена информационна
среда, създавайки и реализирайки множество
нови сложни политики, мисии и задачи,
акцентирайки върху нарастващата сложност на
управлението, като поставят на научни основи
усъвършенстването на организационните им
умения.
Управлението на промените в “Учещата се
система за сигурност и отбрана” задължително
следва да се структурира по траекторията
на третия- “трансформационния” контур
на получаването на знание. Това позволява
калкулираното в първите два контура знание
(насочено към усъвършенстване на вътрешната
оперативност на системата и към промяна на
оперативните й стратегии, да бъде акумулирано
като научно знание за необходимата и
очаквана реакция на значителните промени в
заобикалящата системата среда за сигурност
и отбрана, чрез подходящи механизми за
управление на знанието в нея, съвременни
инструменти за постигане на необходимите –
интеграция, гъвкавост, синергизъм, мотивация
и готовност за промени.
В институциите от сектора за сигурност и
отбрана се експонират моралните и волевите
качества на отделния човек и те със своите
структури до голяма степен отразяват
състоянието на обществото, държавата и дори
нацията.
След приемането на Европейската
стратегия за сигурност, страните-членки през май
2004 г. приеха план, наречен “Приоритетна цел
2010 г.”, който дефинира задачите за развитието
на Европейската политика за сигурност и отбрана.
Документът се основава на своя предшественик
“Приоритетна цел 2003 г.”, осъвременявайки
заложените в него цели, предвид развитието на
международната среда за сигурност и нарасналите
европейски амбиции за водеща световна роля.
Още в първото изречение проличават
тези амбиции: “Европейският съюз е глобален
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актьор, който е готов да сподели отговорностите
за глобалната сигурност”. Европейският съюз си
поставя като главна цел в случай на нужда да може
да отговори с бързо и решително действие в целия
спектър от операции за управление на кризи, които
са упоменати в Договора за Европейския съюз –
от хуманитарни и спасителни до мироналагащи.
Според Европейската стратегия за сигурност,
върху която се основава “Приоритетна цел 2010”,
към тези операции може да се включат също и
операции по разоръжаване, подкрепа за трети
страни в борбата с тероризма и реформи в сектора
за сигурност.
Отговорът на тази амбициозна задача за
реализация на промени във вид на начинания,
инициативи, иновации и дейности е много труден
след радикалните промени в обкръжаващата ни
среда, които обезцениха натрупаните национални
традиции, знание и опит през изминалия век. Днес
необходимостта от ново творческо поведение
в динамично променящата се хаотична околна
среда и от общ универсален подход за ефективни
и ефикасни промени е повече от наложителна.
Архитектурният подход, който може да
бъде дефиниран най-общо като съвкупност
от знания за успешна реализация на промени,
обединява знанията за стратегическите цели,
средствата за тяхното постигане, концепциите и
моделите за рационално поведение на обществото
и методологията за вземане на решения и
стратегическо ръководство. Той е инструмент
за ефективен баланс между упражняването на
власт и провеждането на национално отговорна
политика с цел ефективно управление на
иновационните процеси в рамките на трите
императива- ресурс, сила и знания.
Архитектурният подход се основава на
простата, но гениална идея за производство на
потребности от знания. Промените (иновациите),
в които се използват научноизследователските
продукти, се интерпретират като вторичен
продукт, затварящ положителната обратна връзка
в областта на науката след технологиите, които
движат общественото развитие. Научните му
тези са формулирани във вид на предпоставки,
включващи категории, понятия, хипотези и
принципи, а резултатите му представляват
синтезирани
концептуални
структурни

парадигми (архитектури), насочени във вид на
стратегически модели към практическия интерес
на обществото.
Архитектурният подход формира теоретичната
база на съвременната технология на промените
като наука, изучаваща структурата, методите и
свойствата на стратегическото поведение.
Знанието,
което
учените-изследователи
смятат за общоизвестно в своите научни среди и
придобилото публичност, са две доста различни
неща, защото като правило обещественото знание,
изостава от предните фронтове на научната мисъл
с години, в зависимост от зрелостта в развитието
на самото общество.
При
сегашното
състояние
на
възстановяващи се връзки между научните ни
общности, архитектурният подход е пътят за
справяне с кризите в развитието на обществото
чрез постиженията на отделните науки.
Под натиска на острата потребност от нови,
практически полезни наставления и ръководства
за реализация на ефикасни авангардни практики,
той като подход концентрира всички сили на
енергия, творчество и съзнание на ръководители,
научни специалисти и експерти за разработване
на инструменти за управление на инициативите.
Архитектурният подход обобщава в себе си
взаимодействието, интеграцията, командването
и управлението като осигурява синергизма,
свързвайки в едно блестящите научни идеи с
най-добрите практики в единно цяло. В една
нова епоха - в управлението на йерархичните
(т.е. с повече нива) и мрежовите структури- в
организационното поведение, в отношението към
целите и ресурсите на структурите от системата за
сигурност и отбрана вече се очертават следните
особености:
•
промяна на досега ресурсно ориентираните
ни стратегии - т.е. до сега разполагахме с ресурси,
умения, капацитет и на тази база определяхме
целите, задачите и проблемите които чрез тях
можем да реализираме;
•
наложително е
преминаването към
целево ориентирани стратегии – т.е. имаме ясно
и коректно определени целите които трябва
да се постигнат, задачите които трябва да се
реализират за това и проблемите чието решение
трябва да бъде намерено.
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Необходимо е да бъдат намерени пътищата за че националната сигурност представлява
създаване на тези ресурси, умения и капацитет, съвкупност от балансирани способности за
чрез които да реализираме тези цели, задачи, отбрана, вътрешна сигурност и обществен
проблеми, защото вече не може да се въоръжим ред, способстващи за реализиране на Съюзна
с определени от нас самите способности и да сигурност. Нарушението на приоритетите в този
си въобразяваме, че тези способности са ни крехък баланс, неминуемо ще превърне страната
достатъчни. Сигурността изисква непрекъснато ни в консуматор на сигурност по отделните
създаване и развитие на способности, а не секторни политики от ЕС.
удобни за докладите разчети, защото, вече Целта
Научните интереси към сигурността се свързват
определя Ресурсите, а не Ресурсите – Целта.
със системното мислене, подход и анализ на
Заставайки срещу проблемите трябва да една мултидисциплинарна теория, спред която
намерим решенията, а не да търсим проблеми, класическото схващане за сигурността се свежда
които да отговорят на нашите изисквания, до състояние на отсъстваща заплаха.
защото търсенето на научно обосновани
Предлагам за работно понятие, взаимствано
решения е възможно само ако работим не това, от Закона за защита на класифицираната
за което знаем, а знаем това, за което работим.
информация, където то за първи път получи
Съществуващият дефиниционен проблем правна дефиниция, да приемем определението,
за комлексното и сложно понятие сигурност, че: “Националната сигурност е състояние при
произтичащ от неговия прекалено широк обхват, което са защитени основните права и свободи
позволява различни интерпретации в зависимост на българските граждани, суверенитета,
от схващанията и интересите на засегнатите държавните граници, териториалната цялост и
участници. Понятието за “сигурност” e с независимост на страната, когато не съществува
няколко хилядолетия по-старо от държавите опасност от въоръжено нападение, насилствена
представители на новото демократично развитие, промяна на конституционно установения ред,
а концепцията за “национална сигурност” води политически диктат или икономическа принуда
своето начало още от Римската империя.
за държавата, и гражданските институции,
Според Ханс Моргентау - националната в резултат на което обществото и нацията
сигурност е “интегритет между националната запазват и увеличават своето благосъстояние
територия и нейните институции”. Тя и се развиват “. (p.s. Това определение съвсем
представлява “необходима система от мерки не означава, че “сигурност” e синоним на
за поддържане на оцеляването и просперитета представата ни за “щастие”, която според
на националната държава чрез упражняването Българския тълковен речник е и....“отсъствие
на икономическата, политическата и военната , липса на опасност”)
власт и дипломацията”.
Идеята за по пълното схващане на понятието
Съвременният прочит на понятието национална за сигурността в единство с несигурността като
сигурност, посочен в сайта на Белия дом полярни характеристики на баланса между
включва:
заплахи и противодействащи защитни фактори,
•
използване на дипломация за изолиране се определя под влиянието на ценностите на
на заплахите и организиране на съюзници;
самото ни общество. Поддържането на желания
•
поддържане на силна и добре въоръжена баланс е свързан с разрешаване на конфликти,
армия;
при които сигурността представлява реакция
•
прилагане на мерки за гражданска на обществото към заплашващите го фактори.
защита, включително и антитерористично Идеите за обществена сигурност силно
законодателство;
зависят от обществените идеи за ценностите и
•
поддържане на развита и устойчива интересите, които трябва да бъдат запазени и
инфраструктура.
защитавани.
Актуализирането на понятието за сигурност е повече
Част от експертните ни среди в сектора за
от
наложително,
защото обществената сигурност има
сигурност и отбрана поддържат мнението,
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не една, а нарастващ брой все повече допълващи
се същности, като старите и новите се кумулират в
различни последователни амалгами от значения.
Силната и жизнеспособната организираност
на обществото, способно да излъчи ефективна
армия, е класическото упование за сигурност.
В международен план съществуването
на международните правни договорености в
до сега съществуващата практика убедително
доказа слаба правна рамка, което в съчетание с
отсъстието на авторитет усложнява решенията
и често предизвиква употребата или заплахата
за употреба на сила като единственото успешно
средство за сигурност.
Самоцелното членството в отбранителни
съюзи само по себе си не е достатъчно силен фактор
на сигурността – алиансите са доста по-временни
от членуващите в тях общества и отмират както
поради засилващите се центробежни сили вътре,
така и поради неспособност да отговорят на всички
световни промени отвън. Има много фалшиви
рецепти за сигурност и опитът за лавиране между
различни лоялности е още по-обречен, скъп и
безперспективен от всякога преди в историята ни.
Без държавност с добро вътрешно управление –
симбиоза от стратегическо лидерство, качествена
администрация и жизнени граждански структури
- нищо не може да се счита за гарантирано отвън.
Увереността, че сигурността ни е
гарантирана когато е изцяло поверена в ръцете
на екипи от професионални експерти със
собствен жаргон, теории и дискретни институции
с размита отговорност, може да бъде подсилена
само ако те се докажат сред широка обществена
дискусия, легитимираща вземаните решения в
един интегрален национален сектор за сигурност
чрез консенсуса и активността на гражданското
ни общество.
Дебатът за качеството на решенията в един
интегрален национален сектор за сигурност
у нас трябва да навлезе в нова, много попрофесионална, и много по-продуктивна фаза.  В
годините на прехода до сега бяхме свидетели на:
• ниско качество на официалните ни
документи в сигурността – (Концепцията за
национална сигурност, опитът за Стратегия
за сигурност, Стратегическият преглед на
отбраната, Годишните доклади за състоянието

на националната сигурност, ЗОВС...), дължащо
се на влошаващо се качество на експертизата
в сектора, поради постоянна политизираност
на дискусиите по въпроси на националната
сигурност за сметка на професионализма и
липсата на научен анализ;
• банализиране и изпразване от модерни
знания и съвременни идеи на образованието и
научните изследвания в сектора за сигурност.
Сигурност започна да се изучава на много
места, но критериите за качество на предлагания
научен продукт, стандартите и новостта в
знанията в тях трудно се контролират;
• постоянен отказ в управлението на
системата за национална сигурност от
професионален дебат, експертна помощ и
научно обосноваване;
• управлението на системата за национална
сигурност не е поставено на системна основа –
концептуално, нормативно, ресурсно и кадрово,
а на принципа на пробите и грешките по метода
на импровизациите;
• цялата система и десетки хиляди
съдби в нея се тресат и преживяват какво ли
им носи поредната реформа. Закрити са с
Постановления на Министерския съвет Научни
институти и Висши военни училища без
кадровото и ресурсното осигуряване защитата
на професионалистите в тях.
• на приливи и отливи се осъзнават азбучни
истини, след което днес ние военните говорим за
отбрана, а политиците - за сигурност. Военните
свикнахме с мисълта, че отбраната не е само
военен въпрос, а все повече е политически
проблем, но дали политиците ни разбраха, че
ще трябва да гледат на военните не само като
на подчинени, а и като на партньори – всеки със
своите отговорности;
• демократичният контрол изостри сетивата
на обществото ни, напомня му, че институциите
от системата за сигурност запазват своята
ключова роля и затова обществото трябва да е
готово на ограничения, за да се запазва такова
ниво на ресурсите, че служителите в сектора за
сигурност да бъдат мотивирани, подготвени и
добре екипирани;
• на Балканите още дълго армиите ще
изпълняват ролята на сдържащ фактор и
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възпиращо средство и нека да бъдем сред
държавите, които определят армиите си според
заплахите, а не сред другите, които определят
заплахите според армиите си.
Предизвикателствата пред националната
политика
за
сигурност,
породени
от
съществуващите заплахи и рискове в новата среда
предполагат формулирането и приложението
на нова, базирана на научни знания политика
за сигурност и отбрана и стратегия за нейното
изпълнение . Сред причините за стартиране
процеса на формулиране на такъв документ
основно се открояват според нас следните три:
• промените в средата за сигурност
настъпили в десетгодишния период след
приемането на “Концепция за национална
сигурност на Република България “от 1999г.;
• пълноправното членство на България в
НАТО, което води до нуждата от формулиране
на национална политика за сигурност и отбрана
в рамките на военен съюз;
• необходимостта от промяна в националната
политика за сигурност от членството ни ЕС,
която да я направи адекватна на новата среда за
сигурност и достойното ни място в нея.
Очертаният обхват на сигурността неизбежно
изисква изясняване на източниците на заплахи
и
традиционно
защитните
институции
специализирани според вида на заплахата и
рисковете от нея. Националната сигурност е
поле на доминираща дейност и отговорност на
държавата. Тя е основно продукт на държавно
организирана, контролирана и регулирана
обществена дейност с възможности за
подпомагане от частния сектор. Институциите
на публичния сектор (специализираните
защитни организации на държавата) са
отговорни пред обществото за дейността
си по неговата защита и производството на
публичното благо “сигурност”.
Всяка организация в сектора за сигурност и
отбрана, независимо от това, какво е нейното
положение в националното пространство,
предназначението й и с какво се занимава,
целите, които преследва, за да съществува и се
развива, от една страна трябва по необходимост
да получава определени ресурси от външната
среда,
както и да доставя своя продукт
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(стока, услуга, публично благо или обществен
продукт) на външната среда, от друга страна организациите в публичния сектор предоставят
на гражданското общество търсените от него
публични блага. Именно произведените от
различните типове организации и предоставени
във външната среда стоки, услуги, публични
блага или продукти представляват онази
връзка на всяка от организациите с външната
им среда, която изразява смисъла на тяхното
съществуване.
Често анализатори на пазарното общество
твърдят, че на пазара купувачът приема ролята
на цар, защото купува само онова, което му
харесва, разбира се, доколкото може да си го
позволи в рамките на разполагаемия доход и в
зависимост от собствените предпочитания, вкус
и принадлежност към определена потребителска
култура. Освен това за всеки отделен купувач е
естествено да допуска грешки, да се заблуждава
в избора си на стока или услуга, доколкото не
е успял да намери точно стоката (услугата),
която най-добре отговаря на потребностите
или на дохода му, но в крайна сметка изборът е
неговото право на самостоятелен субект.
Ето защо в пазарното стопанство би следвало
да се произвеждат само продукти, за които има
купувачи. В този контекст е наложително да се
представи и анализира онова, за което купувачът
(гражданинът, гражданското общество) плаща,
тъй като именно продуктът-сигурност, е
изходната точка в определянето на стратегията
на организацията в интегрирания национален
сектор за сигурност.
С най-широко разпространение в мениджмънта
е разбирането за продукта като нещо, което
трябва да се произведе евтино, но да се продаде
по-скъпо,като е важен именно размерът на
разликата между евтиното производство и
скъпата продажба. В случая това представлява
симбиоза на гледната точка и разбирането
на икономиста и на производителя. От такава
позиция производството е най-важният отдел в
бизнес организацията.
Това е близко до разбирането за управлението
на организациите от сектора за сигурност
и отбрана и конкретно – на националната
армия: в случая конкретното „производство”
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на отбрана се осъществява от формированията
на националната армия. Но за разлика от
бизнес организациите в нашия случай
евтиното производство може да се представи
като достатъчно ефикасно въздействие
върху агресивен чужд субект чрез сдържане,
блокиране и отблъскване.
От друга страна, скъпата „продажба” или
доставка на публичното благо отбрана в
значителна степен е в резултат на дейността
на армейските формирования като преки
производители на отбрана да използват
евтини ресурси (силите, средствата и
методите, употребявани във въоръжената
борба). За армейските звена е важно преди
всички да постигат поставените задачи за
сломяване на определен противник, нерядко
въпреки значителни загуби на ресурси.
Разбирането за отбранителния продукт
може да се преформулира в контекста
на военната организация като
ефикасна
подготовка
(професионална,
материална,
управленска, образователно-квалификационна
и т.н.) и въздействие върху даден или вероятен
враждебен субект чрез достатъчно мощни
сили и средства. Непосредственото силово
въздействие върху враждебен субект изглежда
евтино в сравнение с поддържането на високо
равнище на готовност.
Но именно в това се състои основната
част от отбранителния продукт – анализ и
осмисляне на отбранителните потребности
в обществото, формиране и провеждане на
отбранително-военна политика, стратегически
мениджмънт
на
въоръжените
сили,
образователно-квалификационна подготовка на
гражданите, лицата в държавните структури и
организациите в сектора за сигурност и отбрана,
функциониране и развитие на националната
отбранителна
техносфера,
финансиране,
постоянна подготовка и развитие на сегментите
в сектора и т.н. Реалното и непосредственото
използване на военната мощ на страната е само
„върхът на айсберга” на отбранителния продукт.
От икономическа и производствена гледна
точка всички звена и дейности извън
производствените функционални отдели са
само обслужващи производството звена. При

това за тях се правят много и разнообразни
разходи, които обременяват производството.
Подобна гледна точка привнесена в рамките
на въоръжените сили, които пряко произвеждат
отбранителния продукт, се екстраполира
неблагоприятно, особено по отношение на
силно ограничените ресурси и условия за
функциониране и развитие на образователнонаучните звена. Там не само се произвеждат
необходимото образование и квалификация за
човешките ресурси в сектора за отбрана, но и
се формират научна продукция и експертиза,
които не биха могли да бъдат произведени в
„неакадемична” среда.
За разлика от бизнессферата, в сектора за
сигурност и отбрана продуктите не са твърде
разнообразни, напротив – по производственотехнологични причини и по начина на тяхното
колективно и дори обществено потребление
отбранителният продукт е общо взето хомогенен.
Но при отчитане на съвременната тенденция за
засилване на проявите на разнообразни заплахи,
включително на асиметричните, е наложително
отбранителният продукт вътрешно да се
преструктурира и усложнява, като се отчита,
че колективната му употреба се извършва при
различни обстоятелства.
С достатъчно основание може да се твърди,
че политиката за национална сигурност и
стратегическият мениджмънт на организациите
от сектора за сигурност и отбрана трябва
целенасочено да работят за адекватен и
социалноползотворен имидж на публичните
продукти, които предоставят на гражданското
общество.
В статичен план държавните структури (като
елементи на държавния монопол), които са
пряко отговорни за силовото гарантиране
на националната сигурност, не изглеждат
силно заинтересувани да градят в обществото
подходящия имидж на своите продукти.
Но в динамичен план – средносрочен в
рамките на политическия мандат, както и в
дългосрочен план, необходим за провеждането
на последователна политика за национална
сигурност и под въздействието и натиска
на гражданското общество за задоволяване
на потребностите от сигурност и отбрана –

http://nauka.bg

113

ВОЕННО ДЕЛО
организациите от този сектор би следвало да
са силно заинтересувани за формирането на
подходяща представа за публичния си продукт
сред гражданските и пазарните субекти.
Защото позитивната обществена представа
за публичното благо национална сигурност и
отбрана може да осигури повече ресурси и подобри условия за производството.
Високият положителен имидж е от значение и
за човешкия ресурс на организациите от сектора
за сигурност и отбрана, което от своя страна
е в състояние да ги мотивира допълнително
в характерната им дейност. Освен това би
нараснало като количество и качество и
предлагането на човешки ресурси за включване
в дейностите по сигурността и отбраната.
Привличането
и
използването
на
високообразовани,
силно
мотивирани,
загрижени и приели за свое призвание
националната сигурност граждани, е възможно
при условие, че съществува високо и адекватно
равнище на имиджа в сектора за сигурност
сред гражданското общество, защото “Хората в
сектора за сигурност –представляват приоритет
№ 1”.
В съвременните условия все още се
намираме в преходен етап за производството
на публичните продукти в сектора за сигурност
и отбрана. Сериозни са основанията ни да
твърдим, че обществените продукти сигурност
и отбрана все още са в нулева (подготовка,
анализи за разработване) и отчасти в първата
фаза от жизнения си цикъл. Това означава, че би
трябвало да започнат интензивни задълбочени
анализи на средата за сигурност, потребностите
и интересите на гражданското общество, за
преформулиране политиката и изграждане на
ново законодателство, формиране на условия за
провеждането на стратегически мениджмънт,
както и създаването на нови технологии за
производството на адекватни публични продукти
в сектора за сигурност и отбрана.
В такава мащабна и дълбоко аналитична
научна и организационна дейност следва да
се включат български експерти в специални
колективи, както и стратегически мениджъри в
иновационната област. Процесите и резултатите
от анализите, разработването на идеи за
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изграждането на адекватна ноосфера, техносфера
и човешки потенциал в сектора за сигурност и
отбрана трябва да са прозрачни за гражданското
общество. При такива подходящи условия то
ще е в състояние да направи своята поръчка
за съответната политика и публичното благо
сигурност и отбрана.
В първоначалния етап от жизнения цикъл на
публичните продукти е съществено важно да се
използва творческият потенциал на гражданското
общество и активното му въвличане в създаването
на идейните проекти на благата сигурност и
отбрана, предназначени за задоволяване именно на
своите потребности. Това обществено съучастие
в дейността на организациите от сектора за
сигурност и отбрана е важно и за привличане на
необходимите човешки, финансови и материални
ресурси за производствения процес на
съответните публични блага. Не по-маловажно е
използването на духовния потенциал на нацията,
защото усъвършенстването на съвременното
социално битие все повече зависи от равнището
и развитието на националната ноосфера.
В интегрираният национален сектор за
сигурност би следвало да се произвеждат такива
публични блага, които отговарят на потребностите
и интересите в гражданското общество от
отбрана и сигурност, т.е. секторът е отговорен за
поддържането на динамично равновесие между
съответните потребности и производство.
Стратегиите
на
организациите
от
интегрирания национален сектор за сигурност
в правен аспект произтичат от Конституцията
и законите на Република България. Защото в
нея, законодателно се уреждат обществените
отношения, които засягат силовото гарантиране
на националната ни сигурност.
Например актуалната стратегия, провеждана
в сектора за отбрана, представляваше т.н. “План
2015”, който по същество беше стратегическият
план за развитието на българските въоръжени
сили за десет годишния период от 2005 до 2015 г.
Този стратегически план е показателен за
новата позитивна практика у нас в съответствие
с промените в средата за сигурност, коренните и
динамични обществено-икономически изменения
в България и нейното реално включване във
военнополитическа коалиция (НАТО)
и
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интеграционна общност(ЕС). В определена степен
за създаването на плана са използвани съвременни
положения на стратегическия мениджмънт, но
са допуснати и съществени слабости. Планът е
естествен завършек на Стратегическия преглед
на отбраната в частта, касаеща Въоръжените
сили на Република България, от което следва,
че е допуснато създаване на стратегически план
за отбраната, без да е извършен комплексен
стратегически анализ (преглед) на системата на
националната сигурност, част от която е именно
отбраната на страната.
При тези условия на недостатъчно
обширни анализи и задълбочени научни
изследвания на всички основни аспекти и
фактори на националната сигурност е неизбежно
да се допуснат слабости и грешки по отношение
на отбраната като нейна съществена част.
Конкретните констатации за слабости и грешки
биха могли да се откроят едва след провеждането
именно на комплексен (не само за „частта”
отбрана) стратегически анализ на националната
сигурност.
Друга съществена слабост, особено
като се има предвид разгърнатият (неявният,
класифицираният) вариант на този стратегически
план е, че са допуснати твърде много
количествени измерения. А именно качествените,
не количествените характеристики отличават
стратегическото планиране в сравнение с
конкретните краткосрочни планове.
Съществена слабост е и липсата на
стратегическия контрол, или по-скоро реалната
възможност планът безпроблемно да се нарушава
без санкции или последици за субектите, които
го изпълняват. За разлика от практиката в бизнес
сферата контролът в публичния сектор и особено
в сектора за сигурност и отбрана е не само
вътрешноорганизационен, но и граждански,
парламентарен, демократичен и политически.
За съжаление, в днешната правна уредба на
българското общество гражданският контрол
е неуредена материя, защото в Конституцията
на Република България от 1991 г. понятието
„граждански контрол” отсъства, но затова пък
има държавен, парламентарен, на Сметната
палата, , административен и на централните
държавни органи. Затова е основателно

твърдението, че неслучайно е допуснато в Закона
за отбраната и Въоръжените сили на Република
България министърът на отбраната еднолично да
осъществява граждански контрол.
Липсата на
точно определен начин
за завършване на стратегическия контрол
и последващо провеждане на корекции и в
един бъдещ интегриран национален сектор за
сигурност, е предпоставка за неговата погрешна
организация, което може да доведе до затруднения
в дейността му и да нанесе вреди. Негативните
последици от погрешния стратегически контрол
водят до подмяна на целите и погрешна
ориентация в дейността. В случай че външният
контрол (обществен и институционален) не е
ефективен, не би следвало да се очаква, че и
вътрешният ще е ефикасен и в състояние да
подпомага изпълнението на стратегическия план.
Следователно провеждането на стратегия без
съответния контрол закономерно ще увеличава
рисковете в сектора.
Поддържането на желаното равнище на
сигурност или нейното повишаване неминуемо
изисква определени разходи и има своята цена ,
която обществото ни трябва да е готово да заплати.
При очертаващите се условия на неопределеност
и риск, гарантирането на приемлива сигурност
на обществото, трудно може да се постигне без
съществена промяна на защитните способности
на оторизираните от държавата институции и
организации.
Стратегията за национална сигурност,
базирана на знания, трябва да даде отговор на
предизвикателствата и да посочи възможностите
за реализация, като включва в себе си най-общо
следните елементи:
• определени
националните
цели
и интереси свързани със сигурността и
отбраната;
• определени
параметрите
на
международната и националната среда за
сигурност при идентифицирани
заплахи,
рискове, предизвикателства и възможности в
тази среда;
• определена политиката за постигане
на целите и интересите на нацията в
съществуващата среда за сигурност.
Но една е дейността по създаването на
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стратегия за развитие на дадена система в
Интегралният модел, ако бъде създаден
среда, в която действат закономерности, среда,
само на базата на интуицията и досегашен
в която е налице повторяемост на събития и
професионален опит на участниците в
процеси. Съвършено друго е да бъде създадена
разработката му, без научна обосновка и
стратегия в среда без закономерности, в среда,
аналитично обоснована технология, неминуемо
където отсъства повторяемост на събития и
ще доведе до интегрален риск от провал. Според
процеси, където водещи се оказват събитията и
А.Айнщайн “Не е възможно да се справите
процесите с непознато поведение, със скорост
с проблема, ползвайки същия тип мислене,
на развитие и сила на въздействие върху
който е докарал този проблем”. Защото в себе
съответната система, далеч превишаващи
си интегралният модел трябва да съдържа
скоростта, с която самата система може да
знанията и способностите на хора притежаващи
реагира на тези съвършено нови, на тези
интеграционно мислене, а не администратори,
съвършено непознати, с непознато поведение,
чиито математически познания са достигнали
напълно непредсказуеми събития и процеси,
до нивото на простите аритметични действия
раждани и развиващи се в обкръжението на
събиране и изваждане, гарантиращи им
съответната система и стоварващи върху нея
осигурено място в йерархията, при всичките
своите удари.
реформи и трансформации.
Когато става дума за стратегия на бъдещото
Националните цели и интереси свързани със
развитие на интегриран национален сектор
сигурността и отбраната изискват:
за сигурност, обезателно трябва да присъства
• създаване на устойчива и надеждна
изискване за създаване на изпълнима стратегия.
национална система за гарантиране на
Възниква въпросът какво следва да се разбира
суверенитета и териториалната цялост на
под изпълнима стратегия. Изпълнима стратегия
страната;
например, може да бъде тази, при която големият
• пълноценно участие в установяването и
въпрос не е в отговора на това, какво може да
поддържането на международен ред, при който
бъде възможното, т.е. изпълнимото развитие
чрез международните правила, стандарти и
на сектора в буквалния смисъл на думата,
институции се осигурява мир, стабилност и
ако се имат предвид унаследените условия и
предвидимост;
предпоставки за развитие. Големият въпрос
• пълноправна интеграция във всичките
е в това как необходимото и желано развитие
институции на евроатлантическата общност,
на сектора да се превърне във възможно за
без която постигането на национална сигурност
реализация бъдеще, което означава да се даде
е невъзможно;
отговор на въпроса: какво трябва да бъде
• устойчиво и конкурентно участие на
развитието на самите условия и предпоставки
България в световната икономическа система;
на развитието му, за да се направи възможно
• водещата роля на България в интеграция
(достижимо) реализирането на необходимото и
на региона в евроатлантическата общност
желано бъдеще за сектора.
и превръщането му в зона на сигурност и
Не е възможно да се разработи необходимата
сътрудничество. В новата международна
национална стратегия без наука и научни
среда, националната сигурност е трудно
изследвания. По същество процесът на
постижима, ако съседните на България
разработка на национална стратегия е
държави не се интегрират в тази общност,
фундаментален научен и изследователски
защото националната сигурност е до голяма
процес. И това се отнася, както за вярното
степен неделима от сигурността на съседните
определяне на изходната точка на стратегията,
ни държави.
за формиране целите на стратегията, така и за
Кои са параметрите на международната
извеждането на развитието на възможностите за и националната среда за сигурност?
развитие, без което не е възможна реализацията
Последствие
от
продължаващата
на целите на стратегията.
интеграция на България в евроатлантическата
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общност е неделимостта на националната ни
сигурност от тази на общността. Националният
анализ и оценка на средата за сигурност не
се различават от тези в останалите страни на
общността. Приетата Стратегия за сигурност
на Европейския съюз определя, рискове и
предизвикателства към сигурността, които са
приоритетни и за всички членове на общността.
Те включват: международния тероризъм;
разпространението на оръжие за масово
унищожение; регионалните конфликти; липсата
на демокрация и добро управление в отделни
части на континента; опасността от екологични
катастрофи;
организираната
престъпност;
наличието на държави с разпадаща се държавност.
Стратегията за сигурност основана
на знание, трябва да определи, кои от тези
заплахи имат по-голяма тежест от други и да
посочи връзката между външните и вътрешните
източници на заплахи към националната сигурност
и произхождащите от това предизвикателства
и последствия за националната политика за
сигурност. А политиката за постигане на целите и
интересите в съществуващата среда за сигурност
изисква:
• активно членство в евроатлантическите
структури за сигурност, включително НАТО,
оформящите се структури за отбрана и
сигурност на ЕС и тези на ОССЕ;
• активно участие в политиката на
евроатлантическата и международна общност
за утвърждаването на институционални и
многостранни решения на световните проблеми
и господството на международното право;
• активното участие чрез конкретно
политическо поведение, и изграждането на
структури и способности, които да направят
това активно участие реално. Това предполага
институциите в националния сектор за
сигурност да притежават способностите са
изпълняват политическите решения за активно
участие;
• по
нататъшно
координиране
на
националната политика за сигурност с тази на
държавите в евроатлантическата общност;
• изработване на стратегии и механизми за
участие в превантивни действия включително с
политически, икономически, разузнавателни и

военни средства;
• изграждането на военни способности за
участие във военните мисии на НАТО и ЕС,
като приоритетно се развият способностите за
участие извън пределите на страната;
• изграждането на интегриран национален
сектор за сигурност. Интеграцията цели не
само ясното определение на ролята на всяка
институция в сектора за сигурност, но и поефективното използване на скъпоструващи
способности;
• определяне на регионите и страните,
които представляват приоритетно значение
за сигурността на страната и се очертава
поведението и действията на България към тях;
• изграждане на системата за защита на
населението и критичната инфраструктура в
извънредни ситуации;
• доброто управление на сектора за
сигурност чрез ефективното използване
на
информационните
технологии,
при
ясно дефинирано мястото на електронното
правителство в управлението и функционирането
на сектора за сигурност и отбрана;
• разработване на насоки за развитието на
национална отбранителна индустрия и научно
- изследователска общност по проблемите на
сигурността и отбраната чрез усъвършенстване
на нормативната база за развитието.
Опорни стълбове за успешната реализация на
сигурност базирана на знания представляват:
• благоприятната среда и условията за
развитие;
• добре
развитата
информационна
структура;
• съзидателен и добре подготвен човешки
капитал;
• национална
иновационна
система,
способна да реализира “продукта- сигурност”.
Стратегията за национална сигурност
като документ трудно може се фокусира
изключително върху сферите директно
свързани със сигурността, при воденето на
една последователна и комплексна политика
за постигане на сигурност. Определянето на
структурата на сектора за сигурност зависи от
много фактори - текущо състояние, оценка на
рисковете и заплахите, разбиране в обществото,
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традиции, съюзнически измерения, ресурси
и най-вече от несъстоялия се до този момент
обществен дебат при активното участие на
научната ни общност.
Изработването и публикуването на национална
стратегия за сигурност е сравнително нова
практика, съществено различаваща се от
съзнателната политика на държавите до
неотдавна да държат засекретени целите си в
областта на сигурността и особено начините за
тяхното постигане. Дори днес много държави,
сред които Франция и Великобритания, които
определено имат традиции в демократичния
контрол на системата за сигурност, не
формулират подобен род документи. Въпреки
това тази практика, водеща до повече
прозрачност и възможност за граждански
контрол в областта на националната сигурност,
става особена популярна.
Първоначално се съставят и обявяват формални
документи в областта на сигурността под
названието концепции, стратегии или доктрини,
чиято главна цел предимно е да декларират
промяната
във
външнополитическата
ориентация на съответната страна и да
определят интеграцията в общността като
ключов национален приоритет. Приключващата
постепенна интеграция на страните от Източна
Европа в ЕС и НАТО изчерпи ролята на
стратегията за сигурност единствено като
политическо заявление и я превърна в ключов
по значение документ, посочващ конкретните
цели в областта на сигурността и начините за
тяхното постигане.
Стратегията за сигурност, базирана на знания,
трябва да предложи и очертае една от найважните политики в областта на сигурността,
а именно трансформацията на сектора за
сигурност, като се даде отговор за основните
принципи, подходи и механизми за интегрирано
функциониране на институциите ни в него.
Приоритетните заплахи изискват приоритетни
действия и приоритетни реформи в инвестиции,
касаещи приоритетни действия и политики
поради ограничеността и тенденцията към
намаляване на националните ресурси в дадени
области. Само научно обоснована стратегия
за сигурност може да бъде „основополагаща
118

http://nauka.bg

при разработването на секторните стратегии,
планове за действие и тактическите мерки“ в
институциите от един интегриран национален
сектор за сигурност.
Самата концепция за мрежово ориентиран
интегриран национален сектор за сигурност,
който може гъвкаво да се фокусира в
определена към даден момент проблемна
област на сигурността - външна политика,
отбрана, обществен ред, защита на населението
и инфраструктурата, като една институция от
сектора е водеща, но другите я подпомагат, така
че винаги се използва практически целия ресурс
заложен в сектора, беше предложен в научните
разработки на БАН още през 2007г.
Извършването на “Стратегически преглед
на сектора за сигурност” би трябвало да бъде
първата задължителна стъпка в очертаването
на актуалното му състояние, включително
неговите параметри, разпределението на
функциите между съставните му елементи,
целите и задачите на институциите му; мястото,
функциите и взаимовръзките на управленските
елементи, наличието и състоянието на
способностите и ресурсната му осигуреност.
Продължаващото третиране на сектора за
сигурност като набор от организации, а не като
система от институции, които би трябвало да
функционират интегрирано е една от главните
причини в управлението на сектора за сигурност
да липсва координация между неговите
институции, които определят стратегическите си
цели и краткосрочните си задачи самостоятелно,
поради липсата на държавен орган, който да
планира стратегически развитието на сектора
за сигурност като интегрирана система.
Професионалистите от сигурността и отбраната
се оказаха много по-умни и по-родолюбиви,
отколкото им предписваше бившата партийна
принадлежност, издържаха изпитанията от
най-трудните фази на преходния период, като
не само подкрепиха демократичните промени,
но станаха и техен гарант, не позволявайки да
бъдат въвлечени в драматичните политически
спорове и в съпътствуващата ги остра
поляризация и реваншизъм. Те приеха с разум и
с търпение намесата на политиците в дейността
им, нерядко непрофесионалния подход, честите
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“‘риформи” и трансформации(ликвидации) и
понякога несправедливите упреци и нападки.
Превръщането им от “личности” в “ресурси”
– (предишният „Личен състав”, намекващ поне
някак за работа с „личности”, се подмени с
„Човешки ресурси”), не промени изискването
и завишените стандарти за наличие на
образование и квалификация – защото
националната сигурност не е нещо, от което
разбират всички.
Националната сигурност трябва да се изучава,
а изучаващите я трябва да имат стимули да
го правят максимално задълбочено, защото
то си струва и се заплаща. Нужна е система
за изучаване на националната сигурност постоянно и „през целия живот”. В мрежовото
време за разлика от йерархичното, няма такова
понятие – “знам нещо веднъж завинаги и то ще
ми осигурява работа и служба през всичкото
време”. В стратегиите, базирани не на ресурси,
а на цели, вече не се търсят такива задачи,
които отговарят на нашите знания, а се търсят
такива знания, които отговарят на стоящите за
разрешаване задачи.  
Ако предложеният интегриран модел на
национален сектор за сигурност получи своя
шанс за публична и политическа апробация,
то в резултат на това несъмнено ще претърпи
корекции в резултат на своята верификация,
но накрая все пак ще имаме една схема,
достатъчно ясна за всички, преди да стартират
сложните правно-бюрократични процедури на
превръщане на визията в закони, стратегии,
структури и системи чрез умело и прозрачно
управление на огромни ресурси.
Липсата на такава единна визия до сега, води
до това, че в момента всяко ведомство в сектора
за сигурност води своите войни – по-старо
българско правило - първо с естествените си
съюзници, а после и непрестанно вътре със себе
си. В тези условия резултатите от “приятелския
огън” между тях са видими навсякъде с просто
око, и остава за обществото ни открит въпроса “А кой ще защити защитниците ни?”.
Интегрираният модел на национален сектор
за сигурност ще позволи да се направи
безпристрастна научно обоснована оценка на
различните програми за реформа и развитие

на сектора за сигурност и се намери отговор
на болезнените за нашето общество въпроси от
типа: какви институции се включват в сектора,
как са структурирани, каква е числеността
и бюджета им, как си взаимодействат, как
се управляват и контролират, как провеждат
операции, как си сътрудничат в международен
план и т.н. Всички тези въпроси трябва да имат
отговор - гарантираш прозрачност и отчетност
на изпълнението, конкретно разбираем за
данъкоплатеца - като форма на доброто
управление в сектора ни за сигурност и заявка за
достойно членство в структурите за сигурност
на НАТО и ЕС. Защото стратегическо ни
местоположение в съюза и континента трябва
успешно да бъде съчетано с разбирането, че за
сигурността се плаща чрез коректно изпълнение
на поетите задължения.
Безпристрастният научен анализ е едно от
най-важните изисквания, при провеждането на
такъв преглед, за да не продължат да се правят
промени в сектора за сигурност по познатия
ни начин - в отговор на възникнали кризи,
били те малки или големи, предсказуеми или
изненадващи. Добра илюстрация на този подход
е обявеното наскоро намерение да се направят
промени в Плана за развитие на въоръжените
сили, след като стана очевидно, че страната
не е в състояние да изпълни без затруднение
поети ангажименти като член на НАТО,
както и че не може да осигури средствата,
предвидени за закупуване на ново въоръжение.
А все пак става въпрос за институция (МО)
в сектора за сигурност, която има експертни
екипи претендиращи за дългогодишен опит
в стратегическото планиране. Затова не бива
да се учудваме защо останалите институции в
сектора за сигурност са в такова състояние.
В субективен смисъл знанието представлява
мнение, вяра, убеждение (по реални причини)
в истинността на наблюдението. Ние самите
не сме по различни в проблемите си спрямо
водещите страни и армии в НАТО за което
предлагам на Вашето внимание резултат
от проекта, публикуван в доклада „След
Голдуотър-Никълс: реформа на отбраната
в отговор на новата стратегическа ера „,
който представя постигнатите резултати от
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изследванията направени до момента, както
и препоръки за реформи в МО на САЩ от
месец март 2004 година. Екипа на проекта от
Центъра за стратегически и международни
изследвания - (ЦСИС) идентифицира следните
пет основни групи проблеми пред отбраната на
САЩ:
• организационни структури на МО в настоящата организационна структура
на родовете войски, обединения щаб и
администрацията на министъра на отбраната
има ненужно застъпване на функциите и твърд
голям състав, което води до, първо, ненужни
разходи за координиране на работата и, второ,
пречки пред извършването на нововъведения;
• съвместно осъществяване на командване
и управление - въоръжените сили на САЩ
участват във все повече и повече съвместни
бойни операции. Въпреки това, резултатите в
Ирак посочват, че МО на САЩ не успява все още
да развие адекватни способности за командване
и управление на съвместни операции.
• процес на разпределение на ресурсите процеса на разпределение на ресурсите в МО
възпира нововъведенията, като не позволява на
ръководните лица в отбраната да вземат важни
решения по време на мисии.
• цивилни професионалисти в отбраната
и националната сигурност - цивилните
професионалисти в Министерство на отбраната
и във агенциите по националната сигурност
все повече губят умението да осъществяват
стратегическо ръководство и надзор над
политиката по отбрана.
• отслабващият контрол от страна на
конгреса е основен проблем пред отбраната
на САЩ. Тъй като само чрез осъществявания
контрол от страна на конгреса могат да се
идентифицират и отстраняват съществуващи
или новопоявяващи се заплахи пред сигурността
на САЩ, то поддържането му е от изключително
значение за отбраната на САЩ.
Екипът на проекта «След Голдуотър-Никълс“
заключава, че националната сигурност на
Съединените щати изпитва необходимост от
значителни реформи, чрез които да отговори
на изискванията на „новата стратегическа
ера“. МО на САЩ трябва да се адаптира не
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само към средата за сигурност след Студената
война и 11 септември, но и трябва да се справи
със „скритите поражения“, които спъват
необходимите промени и са причина за
прахосването на критически важни ресурси,
като време и пари. Много от организационните
структури и процеси създадени да поддържат
суперсила в условията на Студената война и
индустриалната ера, се оказват неподходящи за
мисиите през 21 век и информационната ера.
Надявам се да споделите моето мнение, че
един безпристрастен преглед в националния
ни сектор отбрана и без наличието на
специалистите от ЦСИС ще ни даде без никакво
съмнение – посочените групи проблеми.
На заинтересованите от министерствата и
ведомствата в сектора за сигурност и отбрана за
разработения от ЦСИС набор от практически
мерки и препоръки за трансформиране на
отбраната на САЩ предлагам пълния текст
на
доклада
„След
Голдуотър-Никълс:
реформа на отбраната в отговор на новата
стратегическа ера - фаза 1“ на следния уеб
адрес: http://www.csis.org/isp/0403_BGN.pdf.
Съюзът в който членуваме сега се съсредоточава
основно върху реформата на отбранителните
институции и целта е алиансът да помогне на
страните да развият отбранителни сектори,
които са модерни, добре обучени и оборудвани
в съответствие с всички изисквания за
модерни въоръжени сили. През последните
години поради изискванията за борба с
тероризма препоръките на НАТО в областта
на реформите се разшириха и достигнаха до
области, различни от конкретните отбранителни
системи. Алиансът е решен да си сътрудничи с
други организации, за да гарантира максимални
ползи с минимално дублиране на усилията,
като ролята на НАТО в региона е да гарантира
сигурността и стабилността, а регионалното
сътрудничество е област, където НАТО намира
потенциал за растеж, превръщайки се в съюз с
глобални партньорства.
За съжаление досегашната ни дейност отново
потвърждава наличието на един стар проблем
в българския подход към промени в сектора
за сигурност и по конкретно в отбраната, при
което трансформацията на въоръжените сили
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чрез модернизация им се разглежда единствено
като закупуване на въоръжение. Дори от
формулираните «приоритетните проекти за
модернизация на въоръжените сили», без
участието на научно съпровождане може да
се заключи, че все още е водещ стремежът за
придобиване на платформи (самолети, кораби,
бронетранспортьори и системи за управление на
оръжията), а не на принципа на изграждането на
способности, т.е. трансформацията се разглежда
главно като модернизация на въоръжените сили
чрез придобиване на модерно въоръжение,
без обвързване с процесите на организацията,
стартегиите, доктрините и на първо място
човешките ресурси с техния научен потенциал.
Този подход, превърнал армията ни в
музей на собственото й оръжие, е на път
да я превърне в музей и на екзотично и
неизползваемо чуждо такова.
България продължава да изпитва затруднения
с осигуряването на средства за въвеждане
на ново въоръжение от многобройните
скъпи проекти за превъоръжаване, което е
свидетелство за неразбиране на концепцията
за модернизация и трансформация и още
веднъж показва острата необходимост от
сериозния дебат с пълноправното участие
на научната общност за модернизацията на
въоръжените сили, освободен от погрешното
разбиране, че единствено закупуването на ново
въоръжение прави една армия модерна, и да
се съсредоточи върху това как да се изгради
ефективна и боеспособна армия в условията
на съществуващите ограничени материални и
човешки ресурси.
Приносът на България към общия процес на
трансформация измерващ с активността при
разработване на Обобщения план за работа
през 2009 г. („Comprehensive Campaign Plan”)
на Съюзното командване по трансформация,
изготвен в рамките на Процеса за разработване
на концепции и провеждане на експерименти
(CD&E) по Програмата за провеждане на
експерименти (Experimentation Program of
Work 2009, EPOW 2009) е немислим, ако не
си дадем ясна сметка, че успехите се коренят
в създаването и развитието на такава система
за научно осигуряване на процесите на

трансформация на въоръжените ни сили, която
да позволява реализиране на комплексни научни
изследвания във военната област, свързани не
само с текущите и с бъдещите потребности на
армията.
Думата „стратегия” е старогръца и
има смисъла на „изкуството да се ръководи”.
В продължение на векове военноначалници и
командири от различен ранг са разчитали на
стратегията за спечелване на битки и воини –
за да защитят обществото си или да разширят
сферата му на влияние. Това е означавало не само
налагане на тяхната воля над тази на опонента,
но и разширяване на социалния и икономически
потенциал на обществото, което защитават.
Днес терминологията може да се
различава и въпреки, че унищожителната страна
на войната е същата, предизвикателствата са
много по-различни. Това е причината трактати,
документирали в една или друга форма натрупано
над 2500 години познание за прилагани
стратегии да са актуални и днес, способствайки
определянето на правилния курс за действие и
установяването на критериите за достигане на
крайната цел.
Процесът за вземане на дългосрочни
мащабни решения и тяхното успешно
осъществяване изисква разлагането им на
няколко части, всяка от които има своя фокус и
експертиза.
Стратегията се занимава с „голямата
игра върху голямата картина”, давайки отговор
на въпроса „Защо нещо се прави или трябва да
бъде направено?”. На оперативно ниво се уточява
–“Какво трябва да бъде направено?” и „Кой
трябва да го направи?”.Тактиката дава отговор
на въпросите „Как точно нещо трябва да бъде
извършено?” ”...
„Защо?”, „Какво и Кой?”, „Как?” –
всеки от тези въпроси има своята стойност,
но само отговора на един от тях осмисля всяко
последващо усилие или дейност.
Стратегията ( гръцки: στραγτηγία командване на войските; στρατός - войска и
ηγώ - ръководя) е система от научни знания
за явленията и закономерностите на войната
като борба . Явява се главната съставна част
на военното изкуство и обхваща теорията
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и практиката за осигуряване на военната
безопасност на държавата. Стратегията е област
на висшето държавно ръководство, върховното
командване и висшите щабове.
Строителството
на
въоръжени
сили е понятие, възникнало в модерната,
индустриалната епоха. Това е непрекъснат
процес на въздействие върху способностите на
формированията на Въоръжените сили с цел да
изпълняват ефективно задачите по защитата на
обществото. Този процес е в пряка зависимост
от степента на развитие на икономиката, науката
и технологиите, образователната система и
културата на обществото.
В условията на глобализацията в
постмодерната епоха върху строителството
на въоръжените сили оказва влияние нивото
на обвързаност на обществото (държавата)
в колективни и/или съюзни отношения с
други общества (държави). При непрекъснато
променящата се среда за сигурност при
използването на войските и силите все повече ще
се акцентира върху превенцията и проактивността.
В условията на глобалните рискове и
произтичащите от тях локални заплахи се променя
и разбирането на понятието «защита», използвано
в основните закони на почти всички национални
държави. Това е понятие, от което произтичат
основните мисии и задачи на националните
въоръжени сили. От основна мисия - защита на
национална територия, въоръжените сили все по
често ще се използват в мисии за гарантиране на
сигурност извън границите на държавите.
При строителството на съвременни
въоръжени сили в рамките на интегрирания
национален сектор за сигурност е необходимо
според нас да се приложат следните основни
принципи:
• Принцип на интеграцията – главен
организационен
принцип,
предполагащ
изграждането на облика на войските и силите
в органично единство с общата система за
сигурност. Нормативно се въвежда в стратегията
за сигурност, която ясно и точно разпределя
целите и задачите на различните компоненти на
сигурността. Военната стратегия, като част от
стратегията за национална сигурност, определя
характера на военните заплахи и военните
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конфликти, формите за използване на войски и
сили и направленията за развитието им;
• Принцип на достатъчността – свързан с
главния организационен принцип и изискващ
наличие на военна структура в обществото,
оптимална численост на войските и силите,
с която да се гарантира надеждна защита на
интересите му;
• Принцип на надграждането – определя
изискването за изграждане способности за
бързо нарастване, не само на бойния състав и
достигане на необходимото ниво на техническа
въоръженост и натренираност, но и за
формирането на способности за конфигуриране
на бойни, поддържащи и логистични
компоненти и комбинации от тях, адекватни
на динамиката на рисковете, заплахите и
негативните тенденции на предизвикателствата.
В съвременни условия ефективното прилагане
на този принцип е в изключителна зависимост
от бързината, с която се използват новите знания
върху “старото” познание; те ще променят в
много кратки срокове качествените показатели
на системите оръжия, оборудване и екипировка;
• Принцип на вариантността - в
строителството на въоръжените сили необходимостта за икономия на ресурси
предопределя необходимостта за количественокачествен анализ на състава на различните
родове и специални войски и сили, като при
еднаква ефективност да се предпочитат тези с
най-малки загуби;
• Принцип
на еволюционността необходимостта от неговото съблюдаване се
обяснява с високата цена и продължителните
срокове за експлоатация на голяма част от
въоръжението и техниката, а също така с
голямата инерционност в достигането на
необходимите качествени и количествени
показатели. Неговото игнориране може да
доведе до влошаване на критерия “ефективност
– цена”, т.е. към нарастване на разходи в сектора
за отбрана при едно и също равнище на бойни
способности на войските и силите.
Наличието или липсата на стратегия е
определящо за много екипи. Без стратегия
всяка политика за сигурност е мъртво родена,
а противоречията между отделните сектори
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неизбежно стават антагонистични. Тя определя
стила, който позволява да се направи правилен
избор и надлежно планиране на архитектурата,
която има ролята на скелет в конструкцията на
системата за сигурност, която се стремим да
построим. Стратегията е тази, която определя
посоката за развитие и формалното й създаване
без стиковане я превръща от съдействащ в
ограничаващ такъв.
Стратегията за сигурност не е постулат,
който подобно на 10-те Божи заповеди да се дава
еднократно и е за вечността. В този смисъл това
е жизненоважен момент, нуждаещ се от модерна
визия, от научен подход и от извънредно усилен
труд. И както казва Т.С. Елиот, “Само онези,
които рискуват да отидат твърде далече, могат
всъщност да разберат докъде са стигнали”.
Така че нека да се опитаме да разберем докъде
можем да стигнем, вдигайки своя кръгозор,
стъпили върху плещите на научното знание...
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ЕВРОПЕЙСКАТА АРХИТЕКТУРА НА
БЪЛГАРСКИЯ ГРАД В КРАЯ НА XIX
ВЕК. КУЛТУРНИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА
ЕДНА НОВА БАЛКАНСКА ИДЕНТИЧНОСТ

АВТОР: ХРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ

В

ъпросът за идентичността на Балканите през XIX век, в частност
на освободените след 1878 г. български земи, е деликатен и многопластов.
Той е свързан с политическото, социално
и културно развитие на обществото, с
влиянията, зависимостите и тенденциите, които го съпровождат и определят
пътя му. Идентичността, разглеждана в
своя европейски и културен контекст, е
приобщаване,интегриране, или „завръщане“
към традициите на Стария континент. В
духа на Просвещението и Френската революция се изграждат както културната,
така и политическата концепции за Европа – понятие, обединяващо демокрацията
и конституционализма с високата западна
култура и всичките нейни превъплъщения.
Обособява се понятието Запад – тъждествено с понятието Европа. Тези концеп-

ции представляват обществен и културен
идеал, който по презумпция се преследва от
новосъздаващите се елити на Балканите.

Координати на идентичността
Множество са факторите, които залагат
в генетичния код на развитие стремеж а
на Европейския Югоизток къмЗапада“
или опита на Запада да приобщи към
себе си Европейския Югоизток. Те са
добре познати на изследователи и изучаващи историята. Немаловажен аспект,
обаче който ще засегна, е именно културният – Ренесансът обръща поглед
към Античността, Европа припознава
Балканите, люлката на елинската държавна и културна традиция, като част от
своята история и цивилизация. Но дали
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това на практика се случва? Тази идея,
по-късно застъпена и от Просвещението,
се оказва свързващо звено между двете утвърдили се като противоположни
културно-географски и политически
измерения. Счита се, че понятието Европа се ражда именно на Балканите, с
тракийски или древногръцки произход,
и се е отнасяло до специфична обособена територия, която са населявали древните гърци. В хода на историята то обхваща целия континент и се утвърждава
като негово име. В този смисъл, може ли
да се каже, че понятието „Европа“ тръгва от Балканите, за да не се върне никога
повече там? Или напротив? В науката,
както и в мисленето на Европа и Балканите съществуват различни подходи
към този горещ въпрос. „Друга“ ли е
тази „Европа“, намираща се на югоизток
или, по – друг начин казано, идеята за
Запада като център, а за Балканите като
периферия.Това са именно проблеми на
идентичността, които поставят смисловите координати на себеосъзнаване.
							
		
Търсенето и намирането на
идентичността може да се окаже и процес на целенасочена или неосъзната митологизация. Европеизирането е тъждествено с освобождението в съзнанието на
балканския човек, но тези два процеса
не са напълно паралелни. Създаването
на принадлежност с европейски характеристики е пряко свързано с модернизация, съпътствана от културни влияния, която от своя страна започва още с
реформите на Танзимата в Османската
империя. Няма да се спирам на противоречията, свързани с този процес, а ще се
фокусирам върху естетическата му рефлексияв областта на градската култура,
що се отнася до архитектурата, чието
развитие е плод именно на търсенето на
идентификация между ориенталското
126
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и европейското. В началните си стъпки
това развитие е с поглед, обърнат строго
на Запад, отричащ азиатското минало.

Архитектурата
Градът, управленският, търговски, културен център – това е средата, в която
протича общественият живот, там се
раждат нагласи, маниери, политически
и социални течения, там рефлектират
проблемите на държавността, политиката, народа. Балканските градове от края
на XIXвек не правят изключение в това
отношение. От важно значение е градската среда, чието ядро е своеобразна
представителна извадка за ресурсите на
обществото и по-специално на неговия
новелит. За да пристъпя към разглеждане чертите на българския град, считам
за нужно първо да разгледам въпроса в
една по широка, балканска перспектива.

Балкански тенденции
За европейските влияния върху балканското жилище и средата като цяло, както и за въпроса за идентичността ще се
позова паралелно на две статии от сборника „Модерността вчера и днес“ под
редакцията на проф. Николай Аретов.
Времето между XVIII и XIX век е посочено като период на общо Възраждане за
балканските народи. Търговските взаимоотношения с Европа и обучението
на студенти във висшите училища на
Запад дават тласък на формирането на
културни центрове, пропити със западноевропейско влияние. Архитектурата
също започва да се изменя според западните стилови направления и идеи.
Този процес същностно се различава
в различните части на полуострова.
			
В началото на XVIII век
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навлизат влияния на западен барок в цялата Османска империя – силно изразени в Константинопол. В Атика, Гърция,
както е посочено в статията на Десислава Николаиду, се срещат примери на
класицизъм от периода преди гръцкото
въстание, докато в области под сюзеренитета на Венеция, Генуа и др. срещаме
италиански ренесанс. Възраждането на
античната традиция в този регион не
би трябвало да се възприема като чуждо
влияние или имитация, според автора,
а като завръщане към корените. Нужно е да се отбележи, че някои гръцки
острови никога не са губили връзките
си с Европа – остров Крит, Йонийските
острови, някои от които дори не са били
субект на Османското владичество. В
тези области европейската архитектура
е нещо обяснимо и естествено. Запазени
са примери от венецианската архитектура на Йонийските острови, отчасти на
Пелопонес. Можем да заключим, че за
определени, незасегнати от османското
завоевание територии, има приемственост в културната традиция, което ни
позволява отново да направим паралел
между политическо и културно развитие. 							
Желанието на поробения народ
да се противопостави и да се освободи
от всичко, свързано с поробителя, води
до засилване на стремежа към по-бързо
скъсване с ориенталския и възприемане на европейския начин на живот – до
ориентация към европейската мода,
култура, изкуство, архитектура. По този
начин преоткриването и връщането към
собствените традиции се облагородява
чрез модерната европейска интерпретация.Според Маргарита Коева, преподавател по История и теория на архитектурата в Националната художествена
академия, промяната в градската къща и
изявата й като част от гражданския прес-

тиж на собственика е плод на промяната
в социално-икономическата база. Това
явление, пише авторът, е характерно
за всяка една национална архитектура,
която преминава в епохата на Новото време. В Италия представителната
градска къща се появява през XV век, в
Нидерландия през XVI век, а в АвстроУнгария – през XVII век. На Балканите този процес е своеобразна реакция
срещу мюсюлманското отношение към
градската среда (Един мюсюлманин не се

стреми към лукс и показност в декорирането на
жилището си. Важна за мюсюлманина е свещената война. Това е причина турските градове да
изглеждат неугледно и неприветливо, а най-често с криви и задънени улици.). Всичко това

съдейства и за европеизация на бита,
начина и стила на живот, зараждане на
нови модни тенденции, пряко повлияни
от изкуствата и материалната култура
на Запада и пренесени от емигранти,
имигранти или местни търговци. Строежът на сградите вече цели изявяване
на престиж и положение в социалната
йерархия. Променя се и функцията на
определени части от жилището. За пример може да се даде чардакът – място за
вършене на всекидневната работа, който
е преобразуван в салон – представително
гостно помещение за приеми, вечеринки и балове. Богатството и социалното
положениена градския човек се изразява
в цялостната изработка и решение на
жилището – представителност на външния и вътрешен облик, елементи на
украса в интериор и екстериор. Създава
се един театрален декор, който афишира европейските стремежи и нагласи на
собственика. Зараждането на буржоазия,
състояща се от забогатели търговци с
европейско образование, способства за
разпространяването на тези тенденции
почти навсякъде на Балканите. 			
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Тук е мястото да се постави един контрапункт, който не отрича, а по-скоро
допълва списъка с предпоставки. На
идеята за идентичността като търсене на
Европа и отричане на Ориента в известна степен се противопоставя фактът,
че още в самата Османска империя от
втората половина на XIX век започва
един стремеж към европеизация както
на порядките, така и на градската среда.
Причина за това основно е нарастващата
зависимост , както и все-по интензивните контакти на Турция със западните
страни.
Що се отнася до градската среда и нейното възобновяване - ярък представител на тенденцията към европеизация
безспорно е управителят на Дунавския
вилает Ахмед Шефик Мидхат паша.
Изключително напредничав в идеите си,
той има възможността да посети Париж,
Лондон Брюксел, Виена и Берлин, където изучава структурата на тамошното
общество и култура. През 1864 г. Мидхат
е назначен за управител на новоучредения Дунавски вилает с център Русе.
Освен основните направления в дейността му като администратор, а именно
реорганизацията на данъчната система,
административния апарат и т.н., той
полага усилия да преустрои столицата
на вилаета, с идеята той да се превърне
в една витрина за преминаващите по
Дунава индустриалци, предприемачи и
търговци. Българският революционер
Никола Обретенов разказва в спомените си, че по времето на Мидхат паша е
бил съборен почти половината град, за
да се оправят „кривите сокаци“, изградени били широки улици, застлани с
калдъръм, били построени параходно
дружество, модерни хотели, печатница.
Българската авторка Милена Тафрова
отбелязва, че ако не е бил свален от поста си и впоследствие екзекутиран, Мид128
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хат паша е бил на път да превърне Русе в
европейски град, достоен да се сравнява
по красота с тези в Дунавската монархия.			
Тенденциите да се европеизира градската среда и култура на Балканите и по
българските земи, в частност, започва
още преди Освобождението, но истинският подем в този процес настъпва след
изтласкването на османците от европейските им територии. Да разгледаме
българския случай.

Българският град в края на XIX век
„Ние принадлежим по право към европейците, но в обичаите си сме ориенталци. И това е естествено, ние сме взели
много от обичаите на нашите тирани,
най-вече в градовете, където населението е смесено.“ Френският изследовател
Бернар Лори неслучайно е избрал да
цитира тази откровена констатация, направена във вестник „Марица“ през 1878
г. Във великолепното си произведение
„Съдбата на османското наследство“,
авторът поставя въпроса за европеизацията и „деосманизацията“ на градската
култура. Бай Ганьо смъква от себе си
„агарянския ямурлук“, намята „белгийска мантия“, за да стане „цял европеец“ по думите на Алеко Константинов.
Идентичността трябва да бъде разгледана като амалгама от бита, душевността,
нравитеи обичаите на един народ. С оглед поставената цел, а именно да попаднат българите сред европейските нации,
пътят, който те трябва да изминат е труден и противоречив. Градската среда е
един основен фактор, който Лори засяга
в книгата си. Той дава характеристиките
на типичния ориенталски град: липса на
план, тесни, криволичещи, често слепи
улици, покрити с отъпката пръст, мно-
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гобройни джамии, високи дувари, паянтови дървени постройки с неприветлив
вид. Вземайки впредвид тези обстоятелства, можем да стигнем до извода, че
новото градоустрояване е представлявало насъщна нужда, за да се създадат
условия за изграждане и укрепване на
обществото в новоосвободена България.
В статията си, отнасяща се до европейските културни влияния и въпроса за
етнокултурната идентичност на българите, Маргарита Харбова систематизира
пътищата, по които западните културни
влияния проникват и пускат корен в
българския град. Изтъкват се нуждите за
промяна в градската среда, както и пренасянето на видяното и изпитаното от
образованата в Европа българска интелигенция. В началото с подражание, а
след първите едно – две десетилетия - с
творчески нюх, младите български архитекти започват да изразяват новата,
европейска, градска идентичност.

Пловдивчани възприемат друг начин на
живот, култура на обитаване, обноски.
В своя град те отразяват новите си
възприятия в своите представителни
къщи. С рисувани живописни пейзажи,
изображения на птици и растителност,
декоративни прозорци и парапети
и много други гипсови орнаменти
е декорирана уникална обстановка,
възпроизвеждаща европейския град,
носеща духа на Виена, Прага. От друга
страна Пловдив е уникален с това, че
съхранява в сърцето си атмосферата
на своето минало – запазените тесни
чаршии демонстрират яркия градски
контраст, отразявайки нехомогенния
състав и същност на населението му.

Авторът посочва за добър пример
Пловдив, чийто елит има тесни връзки
с Виена – град силно вдъхновяващ
и даващ тласък в развитието на
градската култура в европейски дух.

http://nauka.bg

129

ХУМАНИТАРИСТИКА
В кратък очерк ще представя развитието на архитектурното дело в Софиядо
края на XIX и първите години на XX век,
дейността на по-бележитите архитекти
и творци, както и конкретни представителни сгради. Отделно ще обърна
поглед и към Княжевския дворец. Търсенето ми се изразява в опит за паралел
между развитието на градската среда и
културната идентификация, колкото и
да е условно подобно мислене. Бидейки
наясно, че движещи сили в обществото и в неговото определяне са неговият
политически живот, насъщните му материални потребности, както и зависимостите му от развитието на държавата, ще
засегна прякото или косвено влияние на
културните процеси.
Множество източници свидетелстват
за вида на българските градове под
османска власт, описанията на пътешественици от различни епохи(Стефан
Герлах, Ами Буе, Жером – Адолф
Бланки,Феликс Каниц) пресъздават образа на османския град. След Освобождението за столица на Княжество България е избрана София.
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Превръщайки се в център на новата българска държава, тя трябва да придобие
качествата на град – символ на нацията,
нейната свобода, държавност и култура.
Пo време на Освобождението София
има 11 694 жители, 2 училища, 7 църкви,
30 джамии и текета, 10 хана, 120 дюкяна,
62 механи, 19 фурни и 3306 къщи. По
думите на един чуждестранен пътешественик „градът като цяло надалече има
хубав изглед, ... но отблизо не струва, ...
зле съзидан по подобие на взички турски градове“. Това описание започва да
се променя в първите години след Освобождението. Населението масово разрушава старите изоставени турски къщи,
отваря се ново пространство за изграждане на централната част. Архитектите,
привлечени от Франция и Автро-Унгария започват работата си по проектиране на представителните обществени
и жилищни сгради. На 4 юли 1881 г. е
приет първият улично-регулационен
план на София, утвърден от княз Александър Батенберг. През 1882 г. се премахва разделянето на града на махали
по народности – скъсване с една основна
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характеристика на османското селище.
Решено е също така да се остави старата
част на града и да се изгради съвършено
нова. Пресушени са някои мочурища,
сложени са първите газени фенери. По
инициатива на кмета Иван Хаджиенов
са засадени и първите цветя и дървета
край Цариградското шосе, поставено е
началото на Княз-Борисовата градина
на мястото на бившия турски полигон.
Така нареченият „Батенгергов план“
прави първите стъпки в градоустройството на новата столица. През 1882 г. е
създадено първото Министерство на обществените сгради. Две години по-късно
по проект на виенския архитект от сръбски произход Константин Йованович е
завършена и открита тържествено на 25
ноември сградата на Народното събрание. Зданието, което трябва да символизира стремежа към национално единство, е изградено в неоренесансов стил
с вдъхващ респект интериор. В периода
1882 – 1884 г. е построена също сградата
на Държавната печатница, внушителна
с огромния си размер и оформление. 		
				
През 1888 г. кметският пост е зает от
Димитър Петков, който енергично продължава започнатото дело. Прокарвани
са нови улици и канализация. По негово
време се оформят днешните булеварди „Дондуков“, „Фердинанд“ – сега
„Васил Левски“, и много други. Между
1895 – 1900 г. по проект на първия градски архитект Антон Колар е изграден
емблематичният Военен клуб. Сградата
е завършена изцяло през 1907 г. от българския архитект Никола Лазаров, като е
изградена в неоренесансов стил и до ден
днешен е един от културните символи
на града. По същото време са изградени
Италианското и Автро-унгарското представителства, сградата на Министерството на външните дела, където по-късно е

поместена Българската академия на науките. В същото десетилетие са изградени
ключовите за столицата Лъвов и Орлов
мост – лъвовете, поставени на западния
изход, където бива посрещнат първият
български княз, а орлите – на пътя за Цариград, откъдето пристигат бившите заточеници от Диарбекир. Прозира стремежът на тогавашните управници да се
пресъздаде духът на Виена и Париж в
столицата, като този дух се преплита с
преклонението към българското възрожденско минало и свободно настояще.
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Кооперативната банка

През 1912 година е завършен и символът
на столицата по проект на руския архитект Александър Померанцев – хрампаметникът „Св. Александър Невски“.
Храмът идва, за да утвърди принадлежността на българите към източноправославното християнство, с което сякаш
добива цялост формулата Православие
– Западноевропейска култура. Със своята противоречивост тази комбинация
от напредничави просвещенски идеи в
строителството и консервативно Православиесе подчертават основни специфики на раждащата се родна традиция.
По-късни сгради завършват окончателно
галерията от архитектурни бисери – Кооперативната банка, Чиновническото
застрахователно дружество, множество
частни къщи. В началото на XX век
София е малък оазис на европейската
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култура на Балканите, почти напълно
деосманизиран и успешно скъсал с „азиатското“ си минало град, поне на външен вид и то в самото ядро. Изпълнява
ролята си на притегателен център за
политически и културен живот в младото Княжество.
Една от емблематичните сгради, която
заслужава вниманието ни е къщата на
финансиста Димитър Яблански, привърженик на Народната партия и кмет
на София от 1897 до 1899 г. Неин автор е
бележитият виенски архитект Фридрих
Грюнангер. Грюнангер е може би най –
ярката фигура сред плеядата от сградостроители. Той е завършил Академията
за изящни изкуства във Виена, през 1879
г. пристига в България и впоследствие
става близък до Двореца и висшите кръгове. Грюнангер интерпретира виенски
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барок, ренесанс и неокласицизъм. Къщата е обсипана с изящна барокова украса.
Виждат се стилови заемки от самия Княжески дворец. 		
Първото десетилетие на XX век е увенчано с творбите на представителите на
така наречения Български романтичен
сецесион – течение в българската архитектура повлияно от общоевропейския
модернизъм. Най-общо казано това
есъчетаване на елементи от различни
предходни стилове и отхвърляне на
определени похвати. Това течение става
възможно и благодарение на навлизането в употреба на нови материали в
строителството като железобетона, който позволява издигането във височина.
Сграда – шедьовър от това време е бившият хотел Империал, в непосредствено
съседство до Президенството на улиците

„Съборна“ и „Леге“. Той е дело на българския архитект Кирил Маричков. Зданието е издигнато през 20 – те години и
по това време е едно от най - високите
в града. Стилът, в който е издържано е
тежък барок с много орнаменти и декорации. По онова време служи за хотел, в
който са били настанявани знатни гости
на Двореца.
Трудно е да се предполага какви са били
реакциите на местните жители по отношение на все по-крещящото чуждо влияние в градската среда, но със сигурност
прозира стратегията за облагородяване
и приобщаване към Запада. Не можем да
очакваме, че софийските шопи са били
напълно съпричастни с тези промени,
по – скоро елитарната прослойка е демонстрирала изтънчените си вкусове и
маниери. Очевидно е театралниченето,
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може би някои ще окачествят архитектурните тенденции от онова време като
тенденциозна превзетост, но това също е
отражение на социалното поведение на
тогавашния елит, което си заслужава да
се разгледа и изучи.
Българските изследователи на следосвобожденската архитектура считат, че в
края на XIX и началото на XX век новите
поколения български архитекти, усвоили европейските традиции, претворяват
наученото, за да положат основите на
българската традиция в сградостроенето. Родните творци не остават чужди на
процесите в Европа, където се отхвърлят
стари тенденции и изкуството навлиза
вепохата на Сецесиона. В бълграските
градове сепоявяват сгради, в които могат да се различат византийска, българ134
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ска средновековна и виенска барокова
или неоренесансова архитектура, което
прави уникални творбите на архитекти
като Петко Момчилов, Никола Лазаров,
Георги Фингов. Те създават и утвърждават модел, който започват да следват в
творчеството си дори и чуждестранните
строители като Фридрих Грюнангер,
който построява Софийската синагога,
повлиян от новата архитектурна вълна.
Няколко примера: сградата на Централна минерална баня е с типични източно
– православни византийски елементи и е
определяна като представителна за Българския сецесион, сградата на Светия
Синод, Духовната академия, Централните хали – паметници на културата,
построени в самото сърце на някогашната антична Сердика, в центъра на
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България. Управлявалата до 1946 г. династия на Кобургите донася със себе си
цялата пищност и парадност на европейските кралски дворове. На-края, но
може би на най-важно място, ще разгледам дворцовото строителство. Ще се позова на наскоро излязлата изключително
ценна книга на проф. Недю Недев „Цар
Борис III. Дворецът и тайният кабинет“,
в която са цитирани множество документи от времето на БорисIII, намираме
и любопитна информация за главните
доскорошния главен град на Софийския царски резиденции, за които ще стане
санджак. Те вече носят символиката на
дума по-долу.
Българското Ново време и могат да се
С жилището на монарха е свързана
възприемат като материална културпочти цялата история на Третата бълна рефлексия на уникалния синтез на
гарска държава. През 1879 г. е възложена
течения и възприятия, превърнали се в
задача на архитект Виктор Румпелмайер
черти на пъстрата новоизградена иденда преустрои стария турски конак във
тичност на града – европейска по дух, но владетелски дом . През 1887 г. княз Ферпропита с православни традиции.
динанд възлага задача на Грюнангер
да построи ново крило, където да бъдат
Дворци и резиденции
изградени спалните на царското семейство.
Водещ тон в архитектурните тенденции, Модерният дворец започва да се оформодни вкусове, модели на подражание
мя като приветливо и отговарящо на
дава чуждата немска аристокрацияв
изискванията място за живот. Източното
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крило е завършено през 1894 г. и съчетава в себе си вида на френските дворци от XVIII век и елементи от виенския
имперски барок. Зданието се превръща
в пример за подражание и действително
можем да забележим негови малки реплики в някои сгради на софийски богаташи.

нуждите на Негово Величество, изразяват пълнокръвно характеристиките на
новородената българска архитектурна
традиция и определено са знак за посоката, по която се стреми да поеме нацията. Те остават, за да напомнят за тази
посока, когато политическите реалии са
други. Дворецът в Евкиноград, постро-

Около двореца е създадена Александровската градина, която Константин
Иречек описва в своите „Пътувания по
България“. Особено след идването на
Фердинанд, известен с любовта си към
ботаниката, градината се превръща в
изискан парк с редки видове дървета,
храсти и растения, които обгръщат
дворцовата сграда в тайнственост.
Резиденциите, които се построяват за

ен на черноморското крайбрежие, със
своето бароково въздействие, елементи
на неоренесанс и френска архитектурна
традиция е дело на няколко архитекти,
сред които е и завършилият в Париж
Никола Лазаров. Намиращата се на десетина километра от центъра на столицата
Резиденция „Врана“, от своя страна, е
удивителна ботаническа градина, аранжирана, по думите на Стефан Груев,
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в по – голямата си част лично от Фердинанд. Сградата е уникална по рода
си, тъй като комбинира пловдивското
възрожденско архитектурно изкуство
с европейския модернизъм. Дело е на
Георги Фингов и Никола Лазаров, като
Лазаров интерпретира в творението си
византийска и възрожденско – манастирска архитектура.И наистина, вглеждайки се в манастирите от Света гора,
носещи духа на Византийското средновековие, както и във възрожденските
къщи в Пловдив, можем да открием спецификите на уникалната балканска архитектура, която умело бива претворена
от българските творци в своята европейска интерпретация. Трябва да се отбележи, че външните влияния са твърде силни, което довежда до известна загуба на
автентичността на региона и града, що
се отнася до османското наследство като
значителен културен пласт,чиято съдба
представлява интерес за не малко изследователи. До голяма степен ориенталските културни специфики на големите
градове по българските земи биват заличени от повратните нови тенденции.

Заключителни думи
Типично за народите на Балканите и
по-специално българския, е недоверието
към „Запада“ – европейците се считат
за натрапници и прелъстители, носещи
лоши нрави, врагове на патриархалността. Паралелно с това, обаче, всячески
прозира жаждата да се достигнат западните културни измерения. Подражавайки визуално на света на северозапад от
Дунав и Сава, лишените от държавност
за над 400 години народи се опитват да
запълнят духовно – материалния вакуум
в обществото си. По думите на Николай
Аретов, да се открие противопоставяне
на „Запада“ в сферата на културата би
означавало „по – малко цивилизация“.
Дискусионен е въпросът за идентичността, тя винаги е условна и се влияе
от социалните процеси, светоусещането, както и от историческата наука. В
бъдещето, пред българите като част от
Европейския югоизток стои въпросът
да намерят решение за своите комплекси, което би се осъществило само посредством образование, култура и не
на последно място – вяра в собствените
възможности.
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Архитектурата е част едновременно от
духовната и материална култура и в
нейното развитие винаги намират израз
обществените изменения. Промените
в социума се отразяват в общественото
строителство, което посреща неговите
потребности. По думите на Маргарита
Коева „устройството на селищата е зрима,
пространствена форма на структурата
на обществото, което го създава“. Така
можем да възприемем архитектурата
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НАШЕСТВИЕТО НА ХЕРМЕНЕВТИКАТА
ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА И ИКОНОМИКАТА

АВТОР: МЪРИ Н. РОТБАРД
ПРЕВОД: КАЛОЯН АНДОНОВ

НАСТОЯЩАТА СТАТИЯ Е ПУБЛИКУВАНА ЗА ПЪРВИ ПЪТ В REVIEW OF AUSTRIAN ECONOMICS 3 (1989): 45–59.

П

рез последните години икономистите нахлуват в други интелектуални дисциплини със съмнителното оправдание, че това се извършва
в името на „науката” и използват смайващо опростени предположения, за да
направят радикални и предизвикателни
заключения по отношение на области,
за които знаят много малко. Това е съвременна форма на „икономически империализъм” в интелектуалната сфера.
Склонността на този икономически империализъм е била почти винаги изчислителна и косвено следваща учението на
Бентам1, където поезията и кабарчето са
сведени до едно и също ниво, и което достатъчно оправдава насмешката на Оскар
Уайълд, че те (икономистите) знаят цената на всичко и стойността на нищо.
Последиците от този икономически империализъм са изключително комични в
1
Джеръми Бентам (1748-1832) – английски
философ, юрист и социален реформатор;
радикален утилитарист, предшественик на Кейнс
в много от етатическите си идеи за икономиката;
създател на идеята за затвор паноптикон. В друго
есе Ротбард силно критукава Бентам и приноса
му към икономиката, вж. „Jeremy Bentham: The
Utilitarian as Big Brother“ in: Murray N. Rothbard
Classical Economics. An Austrian Perspective on the history of
economic thought. Vol II. (2006), pp. 47-68 (бел. прев.)

изследването на пола, семейството и образованието.
Защо тогава настоящият автор, непоследвател на Бентам, сега има неблагоразумието да се захване с една област
толкова потайна, неясна, метафизическа
и привидно несвързана с икономиката
като херменевтиката? Тук моят повод
е винаги справедливият такъв, с цел защита. Дисциплина след дисциплина –
от литературознание през политическа
теория и философия до история – биват
нападани от банда арогантни хеременевтици и понастоящем дори икономиката
е под щурм. Затова настоящата статия е
по характер контра-атака.
Поначало в речниковото си определение
„херменевтика”е посочена като многовековна дисциплина за тълкуването на
Библията. До 20-те и 30-те години на 20
век херменевтиката действително е била
ограничена до теолозите и факултетите
по богословие. Нещата въпреки това се
променят с идването на съмнителните
немски доктрини на Мартин Хайдегер,
основателя на съвременната хеременевтика. С кончината на Хайдегер, апостолическото наследство за глава на херменевтическото движение бе предадено на
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ученика му, Ханс-Георг Гадамер, който деконстукционистите и херменевтиците,
все още носи тази мантия.
разбира се, не са способни да отговорят.
Според тяхното открито изявление, е неНай-големият успех на херменевтическо- възможно за деконструкционистите да
то движение бе постигнат в рамките на разберат литературни текстове или, напоследните десетилетия с началото на пример, за Гадамер да разбере Аристотясно свързаното движение на „декон- тел, за когото той, въпреки това, е писал
струкционизма” в литературната крити- най-подробно. Както английският фика. Оглавявано от френските теоретици лософ Джонатан Барнс посочва в своята
Мишел Фуко, Пол Рико и Жак Дерида, бляскава и остроумна критика на хермедеконструкционизмът в Западното полу- невтиката, Гадамер без да има какво да
кълбо е воден от страховития факултет каже за Аристотел и неговите трудове е
на университета Йеил, от където се е раз- сведен до изложение на своите собствепространил, за да завоюва повечето фа- ни субективни приумици – своего рода
култети по английска литература в Съе- отчет за „това, което Аристотел означава
динените щати и Канада. Същественото за мен”. Оставяйки настрана херменевпослание на деконструкционизма и хер- тическия проблем дали изобщо Гадамер
меневтиката може да бъде разностранно може да знае какво Аристотел означава за
обобщено като нихилизъм, релативизъм него, нека да изведем проблема на друго
и солипсизъм. С други думи, или не съ- равнище. Именно, защо изобщо някой
ществува обективна истина, или – ако освен Гадамер (с изключение вероятно
същестувува – то не можем да я открием. на майка му и съпругата му) трябва да
За нито един човек, привързан към свои- се интересува от въпроса какво означава
те субективни възгледи, чувства, история Аристотел за него? А дори в малко верои пр., не съществува метод за откриване ятния случай, когато се интересуваме от
на обективната истина. В литературозна- този земетръсен въпрос, ние ще бъдем
нието, най-елементарната процедура на при всички случаи възпрепятствани от
литературната критика (т.е., стремежът принципите на херменевтиката да разбеда се разбере какво даден автор иска да рем отговора на Гадамер.
каже) се превръща в невъзможна. Общуването между писател и читател по схо- Деконстуркцията и херменевтиката са
ден начин става безнадежно. Освен това, очевидно самоопровергаващи се на мноне само че читателят не може да разбере го нива. Ако не можем да разберем смикакво даден автор иска да каже, но и са- съла на какъвто и да било текст, тогава
мият автор не знае и не разбира какво защо изобщо си правим труда да се опииска да каже – тъй разкъсван, смутен и таме да разберем или вземем на сериозно
нестабилен е всеки индивид! И така, след работите и доктрините на автори, които
като е невъзможно да разберем какво са агресивно заявяват своята собствена наимали предвид Шекспир, Конрад, Пла- разбираемост?
тон, Аристотел или Макиавели, какво се
случва със смисъла на четенето или писа- Неразбираемостта
нето на литературна и философска кри- Всъщност решаваща точка за херменевтика?
тиците е, че за тях неразбираемостта е
Това е интересен въпрос и такъв, на който самоизпълващо се пророчество. Както
един мой колега унило ми каза: „Прочел
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съм всичко, до което мога да се докосна
за херменевтиката и я разбирам не повече отколкото, когато започнах да чета.”
Дори във философията като професия
– не дотам известна със своята брилянтност и разбираемост, едно от най-забележителните качества на херменевтиците
е техният ужасен и безподобно смътен
стил. Сталактитите и сталагмити от жаргонни думи биват натрупвани една върху друга в същински кьокенмединг� от
притъпяваща и безсмислена проза. Херменевтиците изглежда са неспособни да
напишат ясно изречение на английски
и дори немски език. Критиците на херменевтиката – като Джонатан Барнс или
Дейвид Гордън � - разбираемо подхождат
със сатира, с излагане или цитиране на
трактати от херменевтиката и впоследствие, с прилагане на техни „преводи”
на чист английски, с които те неминуемо
биват разкрити като банални или идиотски.
В началото смятах, че тези немски херменевтици просто биват зле обслужени
от техните преводачи на английски, но
моите приятели от Германия ме увериха,
че Хайдегер, Гадамер и др. са също толкова неразбираеми в оригинал. В едно
скорошно преведено есе, Ерик Вьогелин,
философ който обикновено не се поддава на оживено остроумие, бе подтикнат
да осмива езика на Хайдегер. Разглеждайки голямата творба на Хайдегер, Sein
und Zeit (Битие и време), Вьогелин ни насочва към безсмисленото, но постоянно повторение на същински философски лексикон от изрази като Anwesen des
Answesenden(„присъствието на пръсъстващото“), Dingen des Dings („нещуването на
нещата”), Nichten des Nichts (“нищуването
на нищото”) zeigenden Zeichen des Zeigzeugs
(„посочващият знак на посочващото
приспособлениe”), като целият този сло-

весен арсенал е замислен, твърди Вьогелин, за да подкара читателя към теглещо
извън реалноста състояние на лингвистичен делириум.�
За Гадамер и херменевтиците Джонатан
Барс пише:
Какви тогава са характерните черти на херменевтическата философия? Нейните врагове ще нагазят
сред прилагателни като празна,
блудкава, смътна, замазана и риторическа. Самият Гадамер разказва една необичайна история.
В края на един семинар посветен
на Каетан, Хайдегер веднъж смаял
своята вярна публика като поставил въпроса: „Какво е битието?”.
„Ние седяхме облещени и поклащахме главите си над абсурдността на този въпрос.” И съвсем правилно, казват критиците на херменевтиката: въпросът е съвършено абсурден. Все пак Гадамер има
само слабо усещане за абсурда, а
неговите читатели трябва да реагират тъй както той самият веднъж – но, уви, само веднъж, е реагирал спрямо Хайдегер.
Барнс продължава коментара си, като посочва, че Гадамер признава, че „неговата
мисъл [на Хайдегер – бел. прев.] понякога
не бе съвсем бистра”. По-нататък цитира
Гадамер да казва:
„Със сигурност аз понякога говорех над главите на учениците
ми и поставях прекалено много
усложнения в моя ред на мисли.
Дори приятелите ми от детството бяха измислили нова научна
мярка, „Гад”, която обозначаваше
определен размер на ненужни усложнения.”

http://nauka.bg

141

ХУМАНИТАРИСТИКА
Барнс добавя, че:
Вместо тази самопоздравителна
историйка някои може да предпочетат нещо, което Гадамер отбелязва за себе като по-млад: „
Въпреки докторската ми титла, аз
бях все пак едно 22-годишно момче, което мислеше по по-скоро
смътен начин, и което все още наистина не знаеше какво се случва.
Барнс добавя: „Дали момчето някога е
порастнало?“ �
В този случай може да се позовем на сър
Карл Попър относно Г.В.Ф. Хегел, който
заедно с Фридрих Шлайермахер и считан поне за прародител на херменевтиката. Това, което липсва на Попър като
дарба за сатира, е компенсирано с остротата на презрението, което той сипе
върху цял легион от негови философски
врагове, истински и въображаеми. След
като отхвърля Хегеловите „високопарни
безсмислици” и „слабоумни хрумвания”,
Попър цитира с очевидно задоволство
нападка срещу Хегел от неговия съвременник Шопенхауер като:

Защо е тази възторженост и оказвано
влияние чрез озадачаващи безсмислици?
В допълнение на това, че са разработени
в интерес на Пруската държава, Попър
предлага следното обяснение:
„По някаква причина философите са задържали около себе си,
дори и в наши дни, нещо като атмосфера на магьосници. Философията се счита за нещо странно и
непонятно, третиращо мистериите, с които се занимава и религията, но не по начин, който може да
бъде „разкрит на пеленачетата”
или на обикновените хора; тя е
смятана за прекалено дълбока за
това, и за религията и богословието на интелектуалците, на учените и мъдрите.”�

Като последен цитат относно неразбираемостта на херменевтиката, нека се обърнем към остроумното и унищожително
разгромяване на Торстийн Веблен, друг
ранен протохерменевтик и институционалист, противник на идеята за закони
в икономиката, от Хенри Луис Менкен.
В своето есе, включващо и „превод” на
„плоскоглав, блудкав, причиня- английски на неразгадаемата Вебленова
ващ погнуса и неграмотен шар- проза, Менкен пише, че наистина забелелатанин, който достигна върха жителното в идеите на Веблен:
на дебелоочието в драскачество„...беше техният поразително
то си и поднасянето на най-умограндиозен и рококо стил на излапомрачителните
озадачаващи
гане, почти невероятната тягостбезсмислици. Тези безсмислици
ност и бомбастичност на прозата
бяха шумно обявявани за вечна
на надарен училищен директор,
мъдрост от користолюбивите му
неговата безпрецедентна дарба да
следовници и охотно приемани
не казва нищо по височайш и геза такава от всички глупци, които
роичен начин...
чрез това се присъединиха в един
толкова добре завършен напев от
Маркс, смея да твърдя, бе казал
възхищение, какъвто никой не бе
много повече много от това преди
2
чувал преди.”
него, и това, което Маркс е недог-

2

„Кьокенмединг” - (археол.) струпване на
черупки, животински кости и други натрупани останки
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ледал е било казано много пъти от
неговите наследници и правоприемници. Маркс обаче в това отношение се е трудил усърдно с една
техническа пречка– пишел е на
немски, език който той всъщност
е разбирал. Професор Веблен не
търпи подобна спънка. Въпреки че е роден, вярвам, в Щатите,
и тукашен жител през целия си
живот, той е постигнал ефекта,
навярно без да използва средствата, на това да мисли на някакъв
странен език – да речем суахили,
шумерски или старобългарски, и
в последствие болезнено да улови
мислите си в рамките на изобилния и несигурен, но академичен
английски. Резултатът от това бе
вид стил, който засяга по-високите центрове на главния мозък
като постоянното движение на
експресните влаковете в метрото.
Вторият резултат пък бе зашеметяваща вцепененост на сетивата,
сякаш пред някое баснословно и
неземно чудо. И третият резултат,
ако не греша, бе славата на професора като Голям Мислител.” 3
Колективизмът
Маркс, всъщност е бил акламиран от херменевтиците като един от прародителите на движението. През 1985 г., например, на годишната среща на Западната
Асоциация на политолозите (Western
Political Science Association) в Лас Вегас,
фактически всеки предложен реферат
по политическа теория бе херменевтически. Достойно за подражание, образцово
заглавие би било: „Политическият живот
3
Barnes, „A Kind of Integrity“; и
David Gordon, „Hermeneutics versus Austrian
Economics“ (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises
Institute, 1986).

като текст: Херменевтиката и интерпретацията при Маркс, Хайдегер, Гадамер и
Фуко” (заместете свободно също с имена
като Рико и Дерида, с почитание понякога и към Хабермас).
Не смятам за случайно, че Маркс е считан за един от великите херменевтици.
Този век засвидетелства серия от разрушителни пречки за марксизма, за неговите претенции за „научна истина”, и за теоретичните му основни положения, както и емпирическите становища и предсказания. Ако марксизмът е бил осеян
от куршуми и на теория и на практика,
на какво тогава ще се опрат последователите на марксисткия култ? Изглежда,
че херменевтика се вписва доста добре
в ерата, която можем – следвайки марксистката маневра спрямо капитализма –
да наречем „късен марксизъм” или марксизъм-в-упадък. Марксизмът не е верен и
не е наука, но какво от това? Херемневтиците ни казват, че няма нищо обективно
истинно, затова всички наши възгледи и
становища са субективни и относителни
до прищявките и желанията на всеки индивид.
Така, че защо Марксистките блянове да
не бъдат еднакво валидни като тези на
всеки друг? Чрез херменевтиката тези
бленувания не могат да станат обект на
опровержение. И тъй като не съществува
обективна реалност, а реалността е създавана от субективните интерпретации на
всеки човек, всички социални проблеми
с това биват сведени до лични и нерационални вкусове. Ако, тогава, херменевтическите марксисти намират капитализма
за грозен и непривлекателен, а социализма за красив, защо да не опитат да приложат в действие своите естестически
предпочитания? Ако чувстват, че социализмът е красив, какво може да ги спре,
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особено след като уж не същестуват закони на икономиката или истини в политическата философия, които да поставят
пречки на пътя им?
Не е случайност, че с изключение на шепа
от съвременните икономисти – които ще
бъдат засегнати по-натътък – всеки един
херменевтик, минал или настоящ, е бил
заклет колективист, или от лявата или от
дясната разновидност, и понякога обръщащи се от един колективизъм към друг
в съгласие с властовите реалности. Маркс,
Веблен, Шмолер и Немската историческа
школа са добре известни. А що се отнася
до сървеменните херменевтици, за Хайдегер е било доста лесно да се превърне
в страстен нацист, когато бива установен нацисткия режим. Гадамер пък нямал каквото и да било затруднение да се
адаптира към нацисткия режим (където
се знаело, че имал „неопределена симпатия” с Третия Райх) или към съветската
окупация в Източна Германия (където,
по неговите думи, той спечелил „специална почит от руските културни власти”
за това че изпълнявал „нарежданията
им точно, дори и против собствените си
убеждения”). 4
”Отвореността” и поддържането на
„разговора”
Тука трябва да отбележим два варианта
на общата херменевтическа тематика. От
една страна същестуват откровени релативисти и нихилисти, които твърдят с
непоследователно абсолютистка ярост,
че не същестува истина. Те поддържат
небезизвестната крилата фраза на епистемологичения анархист Паул Файерабенд�, че „всичко се случва”. Всичко, неза4
Eric Voegelin, „The German University and
the Order of German Society: A Reconsideration of
the Nazi Era,“ Intercollegiate Review 20 (Spring/
Summer 1985): 11
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висимо дали е астрономия или асторология, има еднаква валидност или, по-скоро, еднаква невалидност. Единствената
възможна добродетел на доктрината, че
„всичко се случва” е тази, че поне всеки
може да изостави научното или философско занимание и да отиде за риба или
да се напие. Тази добродетел, обаче, бива
отричана от основното течение в херменевтиката, защото слага край на техния
обичан и нескончаем разговор.
Накратко основното течение херменевтици не харесват крилатата фраза „всичко се случва”, понеже вместо да бъдат
епистемологични анархисти, те са епистеломогична напаст. Те настояват, че ние
всички трябва, въпреки че е невъзможно да се достигне обективна истина или
дори въсщност да се разберат другите
теоретици и учени, да имаме дълбокото морално задължение да се впускаме в
безкраен диалог или, както те го наричат,
„разговор”, за да се опитаме да достигнем
някаква непостоянна полу-истина. За
херменевтика, истината е плаващи пясъци от субективен релативизъм, основан
на краткотраен „консенсус” между субективните умове ангажирани в безкрайния разговор. Все пак, най-лошото е, че
херменевтиците твърдят, че не съществува обективен начин, чрез емпирическо
наблюдение или логическо съждение, да
се предоставят каквито и да било критерии за подобен консенсус.
След като не същестуват рационални
критерии за съгласие, какъвто и да било
консенсус е обезателно своеволен, основаващ се на Бог-знае-каква лична прищявка или харизма на един или повече
от нашите конверзационалисти, или
вероятно чрез отявлена сила и заплаха.
Тъй като няма рационални критерии за
съгласие, консенсусът е подложен на мо-
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ментална и бърза промяна, в зависимост
от произволната нагласа на участниците
и разбира се, от промяната в хората, съставляващи вечния разговор.
Нова група от икономисти херменевтици, жадуващи да намерят критерии за
консенсус, са се залепили за подобната
на гещалт� фраза на покойния икономист Фриц Махлуп, вероятно използвайки името му напразно. Те наричат този
критерий „аха! принцип”, който означава, че истината на дадено твърдение се
състои във възклицанието „аха!”, което
дадено твърдение може да предизвика в
нечий гръден кош. Както Дон Лавойе и
Джак Хай го излагат: „Познаваме доброто
обяснение, когато го видим и ни накара
да кажем аха.” � Някак не намирам този
критерий за истина, или дори за консенсус, много убедителен. Много от нас, например, биха сметнали възможността да
се намерят лице в лице с избора да се ангажират в безкраен и задължително безполезен разговор с хора, непоспособни
да напишат ясно изречение или да изразят ясна мисъл, за морален еквивалент на
Сартъровия Без Изход.

ност е наше задължение да поддържаме
процес, които донася подобни слаби и
мимолетни резултати. Херменевтиците,
поддържайки мнимата добродетел, яростно и догматично се противопоставят
на „догматизма” и провъзгласяват върховната важност да останем безкрайно
„отворени” към всеки в диалога. Гадамер
е обявил за най-висш принцип на херменевтическата философия „задържането
на себе си отворен в разговора”, което
означава винаги да се признае „предварително, възможната правдивост и дори
превъзходство на позицията на събеседника.” Все пак, както Барнс посочва, едно
е да си скромно скпетичен спрямо нечия
позиция, а е съвсем друго да отказваш да
отхвърлиш каквато и да е друга позиция
като грешна или злонамерена. Барнс посочва, че скромният скептик:
„...осъзнава, че той самият може
винаги да е в грешка. „Отвореният” философ на Гадамер позволява на опонента си винаги да
бъде прав. Скромният скептик
днес може... наистина, по негов
скромен начин, да счита историята на философията за неспирен
поход, белязан от чести разгроми
и откъслечни победи, срещу все
по-могъщите сили на заблудата и
лъжата...с някои противници, той
не ще бъде „отворен”; ще бъде
съвсем сигурен, че грешат.” 5

Освен това, аз лично подозирам, че ако
някой бе излязал с предложението: „Би
било чудесно да дадем на тези хора доза
обективна реалност върху главата”, или
най-малкото поне да затръшнем вратата
на техния разговор, това ще предизвика
много повече пламтящи „аха!”-та отколкото смътните твърдения на самите хер- Най-важният философ на херменевтиката в Съединените щати е Ричард Рорти,
меневтици.
който, в своята знаменита книга, „ФилоОсновното морално задължение провъз- софията и огледалото на природата”, посгласено от херменевтиците е, че трябва вещава значително място на основната
по всяко време да поддържаме разгово- важност да се „поддържа разговора”. В
ра. Тъй като това задължение е косве- своята блестяща критика на Рорти, Хено, никога не е открито защитивано и нри Вийч посочва, че на основия въпрос
по този начин ние се проваляме в опита за това как можем ние конверзационаси да бъдем инструктирани защо всъщ- 5
Barnes, „A Kind of Integrity,“ p. 13.
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листите� да узнаем кои идеали или „културни постулати” (на Рортиевия език)
са по-добри от други, „Рорти не може да
отговори, разбира се, че изобщо съществува нещо като познание относно подобни неща.” По този начин, ако не съществува познание и следователно, никакви
обективни критерии за изграждането на
позиции, трябва да заключим, по думите на Вийч, че „въпреки че Аристотел е
смятал, че „философията започва с учудването”....днешната фисолофия може
да завърши само в пълна концептуална
и интелектуална слободия.”6 На кратко,
завършваме с Файерабендовото „всичко се случва” или, за да използваме възхитетелния израз на Артър Данто в неговото обобщение на Ницше, „всичко е
възможно”7. Или, с една дума, пълна „отвореност”.
Все пак, ако всички неща са отворени и
няма критерии, които да направляват
конверзационалистите към каквито и да
било заключения, как тогава подобни заключения ще бъдат достигнати? Струва
ми се, следвайки Вийч, че тези решения
ще бъдат взети от онези с висшата „воля
за власт”. И тъй не е случайно, че водещите херменевтици са намерили себе си
гъвкави и „отворени” в отговор на суровите изисквания на държавната власт. В
крайна сметка, ако Сталин, Хитлер или
Пол Пот влезнат в „разговарящия” кръг,
те не могат да бъдат незабавно отречени, понеже те също може да предложат
по-висш начин на консенсус. Ако нищо
не е погрешно и всички неща са „отворени”, какво друго можем да очакваме?
Кой знае, може би дори тези владетели,
6
Karl R. Popper, The Open Society and its
Enemies, 4th ed. (New York: Harper & Row, 1962),
2, p. 33.
7
Пак там, p. 30.

146

http://nauka.bg

в язвителен изблик на Маркузиевата „потисническа толерантност”, ще решат да
поддържат някакъв Оруелов „разговор”
сред всемирен Гулаг.
Сред всичките тези бръщолевици за отвореност си спомням за лекция, изнесена
от професор Марджори Хоуп Никълсън
в Колумбийския университет през 1942г.
Като критика на схващането за отворения ум, тя предупреди: „Не дръжте ума
си толкова отворен, че всичко влизащо в
него да изпада.”
Има друг самообслужващ се аспект в
херменевтическите изисквания за универсална отвореност. Понеже, ако нищо
– никоя позиция, никоя доктрина – не
може да бъде премахнато без заобиколки
като погрешно или зловредно или като
слабоумна безсмислица, тогава на нашите херменевтици също трябва да им бъде
спестено подобно отхвърляне. Поддържането на разговора на всяка цена означава, че тези хора трябва вечно да бъдат
включванив диалога. А това навярно е
най-нелюбезния удар от всички.
Ако някой чете херменевтиците също
така му става съвсем ясно, че по типичен
начин нито едно изречение не следва
от предходното. С други думи, не само
че стилът е противен, но и липсва разсъждение в подкрепа на заключенията.
След като логиката и разсъждението не
се считат за валидни от херменевтиците,
тази процедура не е изненадваща. Вместо това херменевтиците заместват разсъждението с дузини или купища книги,
които биват цитирани доста обширно в
напрактика всеки абзац. За да подкрепят
своите твърдения херменевтиците вписват многократно всяка книга, която може
да се отнася или смътно се отнася до темата. Накратко, техният единствен аргумент е от авторитет, древно философско
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заблуждение, което изглежда те са съживили тържествуващо. Понеже действително, ако не съществува истина за реалноста, ако трябва логиката и опитът
да бъда заменени с плаващия консенсус
на субективните прищевки, чувства или
игри за власт на разни конверзационалисти, то тогава какво друго ни остава
освен да съберем възможно най-много
конверзационалисти като наши предполагаеми авторитети? �
Следователно, въоръжени с техния специален метод, херменевтиците са способни да отблъснат всички атаки към себе си,
без значение колко са възприемчиви или
проницателни, като „неакадемични”.
Това извисено опровержение произлиза
от уникалното определение за „академичен”, което за тях означава тромаво и
обскурантистко хлевоустие, обградено с
неразбория от широко цитиране на съвсем неподходящи книги и статии.

по този начин в свят, в който прекалено
много интелектуалци изглежда са загубили своята вградена способност да засичат превзетото празнословие. �
Херменевтическата икономика
Икономистите обичат да мислят за своята дисциплина като „най-трудната” сред
социалните науки и затова не е изненадващо, че херменевтиците – макар и завоювали областта на литературата и извършили тежки набези във философията,
политологията и историята –са извършили малък пробив в икономиката. Въпреки това икономиката като дисциплина бе в състояние на методологически
безпорядък за повече от десетилетие, и в
настоящата кризисна ситуация малцинствените методологии, сега включващи и
херменевтиката, започнаха да предлагат
своите дарове и в професията на икономистите; разбира се, практикуващите
долу в окопите неточно размишляват
над, или всъщност проявяват слаб интерес към малък брой методологически
разсъждения в горните етажи на кулите
от слонова кост на интелектуалците.

Защо тогава изтъкнатите критици на
херменевтиката не са заиграли играта на
терена на своите противници, а се валят
сред планини и океани от безсмислици
цитирайки и опровергавайки търпеливо
херменевтиците точка по точка и статия Все пак тези привидно отдалечени филопо статия? Да зададем този въпрос всъщ- софски мисли имат важно дългосрочно
влияние върху водещите теории и посоност е да отговорим на него.
ката на дисциплината. За около две десеВсъщност, ние зададохме този въпрос на тилетия, заслужено популярната книга
някои от критиците и те отговориха не- на Лайнъл Робинс, Характерът и значезабавно по сърдечен начин, че не пред- нието на икономическата наука (The Nature
лагат никому да посвети остатъка от жи- and Significance of Economics science), бе вовота си на валяне в тази миазма от неле- дещият методологически труд за профепости. Още повече да направим това и да сията на икономистите, представящ разиграем по правилата на херменевтиците редена версия на праксиологическия меби било да им отдадем прекалено много тод на Лудвиг фон Мизес. Робинс е бил
чест. Това несправедливо би предпола- ученик в прословутия privatseminar� на
гало, че те са достойни участници в на- Мизес във Виена, и неговото първо издашия разговор. Това, което те заслужават ние (1932) подчертава икономиката като
в замяна е презрение и отхвърляне. За дедуктивна дисциплина основана на лосъжаление те не биват третирани често гическите импликации на универсални
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факти за човешкото действие (например
хората се опитват да постигат цели като
използват задължително оскъдни средства). В по-известното второ издание на
труда на Робинс (1935г.), влиянието на
Мизес е разредено и съчетано с дребни
подмятания на нео-класически формализъм, който ще порази икономиката по
време на Втората световна война.8 След
войната, по-старата икономика бе залята
с изплуващия формалистки и математически неокласически синтез от Валрасиеви9 уравнения, покриващи микроикономиката, и Кейнсианска геометрия – макроикономиката
Подпомагаща и подбуждащата към завладяването на икономиката от новия
нео-класически синтез бе популярната статия на Милтън Фрийдман от 1953
„Методологията на позитивната икономика”, която бързо си проправи път и помете безцеремонно Робинсовият „Характер и значение” на боклука на историята.
8

Задължен съм за тази теза на Шелдън Ричман от
Института за хуманитарни изследвания към университета
„Джордж Мейсън”.
9
В една остроумна и проницателна статия,
изтъкнатият професор от Йеил, Хари Франкфурт нарича
този феномен „бръщолевене на глупости” (bullshit),
което, той твърди, е по-голям враг на истината отколкото
безочливата лъжа, понеже лъжецът приема, че престъпва
срещу истината, докато бръщолевищият глупости
(bullshitter) – не. Франкфурт пише:
„Съвременното
разпространение
на
бръщолевенето на глупости (bullshit) също
има по-дълбок източник, в различни форми на
скептицизма, който отрича, че имаме някакъв
изпитан достъп до обективната реалност , и който
следователно може да отрече възможността за
познание на това как нещата наистина стоят.
Тези „антиреалностни” докрини подкопават
доверието в стойноста на безпристрастните
усилия да се определи какво е вярно и какво
грешно, и дори в понятността на схващането за
обективно изследване.”
Виж Harry Frankfurt, “On Bullshit,” Raritan 6 (Fall 1986):
99–100.
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За три десетилетия, подсигурена и неоспорена, статията на Фрийдман остана
като единственото писмено изображение
на официалната методология за съвременната икономика.
10

Трябва да се отбележи, че както при триумфа на Кейнсианската революция и
на много други завоевания на различни
школи в икономиката, статията на Фрийдман не спечели сърцата и умовете по
модел на това, което може да се нарече
теория на Вигите (либералите) за историята на науката: чрез търпеливо опровергаване на несъвместими и доминиращи доктрини. Както в случая на теорията за бизнес цикъла на Мизес и Хайек,
доминираща преди Общата теория на
Кейнс, книгата на Робинс не бе оборена;
тя просто бе захвърлена и забравена. Тук
теорията на Томас Кун11 за последователните парадигми е точна спрямо социологията или процеса в развитието на икономическата мисъл, колкото и плачевна
да е иначе за развитието на науката като
цяло. Прекалено често във философията
или социалните науки въобще, школите
се онаследяват една друга като прищявка
или като мода, тъй както се сменя стилът
в подгъвите при женските облекла. Разбира се, в икономиката, както и в другите
науки на човешкото действие, далеч позлокобни сили като политиката и подтикът към власт често пъти целенасочено
изопачават писъците на модата в своя
10
„Privatseminar” (нем.) - малка група
напреднали студенти, бакалаври или магистри,
участващи в изследване или интензивно
изучаване на определена тематика под
ръководството на професор, който се среща
редовно с тях, за да обсъжда докладите и
резултатите им; на бълг. близко до „Кръжок с
напреднали студенти“ (бел.прев.)
11
Lionel Robbins, An Essay on the Nature and

Significance of Economic Science (London: Macmillan, [1932]
1935).
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полза.
Това, което Милтън Фрийдман извърши,
бе да внесе в икономиката доктрината,
която бе властвала над философията над
десетилетие, а именно- логическият позитивизъм. По ирония, Фрийдман внесе
логическия позитивизъм точно във времето, когато железния контрол над професията на философите в САЩ вече бе
преминал върха си. За три десетилетия
трябваше да понесем самодоволното настояване над жизнената важност на емпирическото подлагане на изпитание на дедукции от хипотезите като оправдание за
доминирането на иконометрически модели и прогнози, както и универсалното
оправдание на теория, основаваща се по
всеобщо мнение на грешки и дивно нереалистични хипотези. Понеже неокласическата теория видимо се опира на абсурдно нереалистични основни положения като пълно познание, продължаващо
съществуване на общото равновесие без
печалби, загуби и без променливост и с
човешкото действие, обградено с употребата на висша математика, която приема
като предпоставка безкрайно намаляващи малки промени в нашите възприятия
и избор.

ва” правилно. През началните си години в началото на 30-те години на 20 век,
Иконометрическото общество изрисува
върху щита на герба си мотото „Науката
е прогнозиране”, и това беше същността
на извлечената от Фрийдман защита на
неокласическата теория. Представители на австрийската школа като Мизес и
Хайек отговориха, че дисциплините на
човешкото действие не са природни науки. В човешките дела не съществуват
лаборатории, където променливите да
бъдат контролирани и теориите подложени на изпитание, докато (за разлика
от природните науки) не съществуват
изчислителни константи в свят, в който
има съзнание, свободна воля и свобода
да въприемем ценности и цели и да ги
променим след това. Тази словесна борба
на „австрийците”12 бе отхвърлена от неокласическите икономисти просто като
поставяща по-голяма степен на трудност
при достигането до хуманитарните науки, но не и като посочваща обезпокоителна разлика.
Неокласическият синтез все пак започна в началото на 70-те години да губи
своята сила да разбира или да предсказва какво се случваше в икономиката. Инфлационната рецесия, която се появи по
драматичен начин за първи път по време
на свиването през 1973-74 г. сложи край
на тридесет и пет годишна арогантна и
неоспорвана хегемония на Кейнсианското крило на неокласическия синтез, тъй
като Кейнсианската теория и политика
се опираше на важната предпоставка, че
инфлационна рецесия никога не може
да се случи. В този момент, Фрийдмано-

Накратко, този страховит апарат от неокласическа математическа икономическа теория и иконометрически модели,
всичко това се опира, от гледна точка на
последователите на Мизес, на ненадежден плаващ пясък от погрешни и дори
абсурдни основни положения. Това обвинение за погрешност и нереалистичност, отправяно от Австрийската школа, ако бе забелязано въобще, бе надменОтнася се до практиката да се изразяват теории в
но опровергавано като се посочваше в 12
макроикономиката с математически уравнения, въведена
статията на Фрийдман и се твърдеше, че
от швейцарския икономист Леон Валрас (1834-1810)
погрешността на предпоставките няма - баща на теорията за общото икономическо равновесие
значение, доколкото теорията „предсказ- (бел.прев);
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вия монетаризъм дойде на преден план,
но сега монетаризмът се е сгромолясал
след като направи бърза серия от погубно грешни прогнози от началото на ерата на Рейгън до настоящия момент. Този,
който живее чрез прогнози, е предопределен да загине чрез прогнози.
В допълнение на тези провали на Кейнсианството и монетаризма, гафовете и
грешките на иконометрическото прогностициране станаха прекалено всеизвестни, за да бъдат пренебрегнати и богатата и изключително надменна професия,
използваща все повече високоскоростни
компютърни модели, изглежда се радва на все по-малко способност да предсказва дори непосредственото бъдеще.
Дори правителствата, въпреки усърдното внимание и помощ на неокласическите икономисти и прогностици, изглежда изпитват големи затруднения с това
да предсказват собствените си разходи,
още по-малко собствените си приходи, а
какво остава за доходите и разходите на
всички останали.
Сред тези провали се наблюдава изоставяне на неокласическия формализъм на
Валрасиевата микроикономика, понякога от разочарованите водачи, опрериращи в рамките на властващата парадигма.

ро се появиха пет или шест магистърски
програми или центрове по австрийска
икономическа теория в САЩ.
В кризисна ситуация, разбира се, лошото
избутва хубавото в новата атмосфера на
епистемологично и субстантивно разнообразие. Никой никога не е гарантирал,
че ако стотина последователи процъфтяват, те ще бъдат целия преминаващ
панаир. В лявото пространство, антитеорията на институционализма вече е
направила кратко завръщане, избутвано
от „пост-кейнсианците” (вдъхновени от
Джоан Робинсън) и „хуманистичните”
нео-марксисти, които заместват строгостта на трудовата теория за стойността с
беглата привързаност към „децентрализация” и защита на всички животински
и растителни форми на живот. Което ни
води отново при херменевтиката.
В този вид атмосфера, дори подземния
свят на херменевтиката ще се бори да
излезне на яве в своя ден. Навярно найбележитият икономист херменевтик в
Съединените Щати е Доналд Макклоски, който зове своето гледище „риторическо” и чиито нападения срещу истината се случват в името на риториката
и на вечния херменевтически разговор.
�
Макклоски, за съжаление, следва съвременния път на риториката, обезумял
и отделил се от здравите котви на истината, като пренебрегва Аристотеловата
традиция на „благородната риторика”
като най-ефективен способ за убеждаване на хората в правилни и вярни твърдения. За последователите на Аристотел
само „низшата” риторика е отделена от
истинските принципи. 13 Макклоски към
момента организира център за риторически изследвания към университета в

В резултат на тези проблеми и провали,
последните десет или петнадесет години
засвидетелствуваха развитието на класическата Кунова „кризистна ситуация” в
областа на икономиката. С позитивистката неокласическа догма започваща своя
разпад, изплуват встъпващи в конфликт
парадигми. Разпалена от получаване на
Нобелова награда от Хайек през 1974г.,
австрийската и мизесовата икономика
оттогава се радва на възраждане с множе13
Milton Friedman, „The Methodology of Positive
ство „австрийци” преподаващи в колежи Economics,“ in Friedman, Essays in Positive Economics
в САЩ и Великобритания. Съвсем наско- (Chicago: University of Chicago Press, 1953).
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Айова, който ще произведе томове рито- организирал Обществото за интерпрерика по редица различни дисциплини.
тативна икономика (интерпретация е
кодова дума за херменевтиката), за да
Колкото да не одобрявам херменевтика- разпространи новото евангелие и имаше
та, имам известна доза симпатия спрямо безочливоста да поднесе доклад озаглаМакклоски, историк на икономическата вен „Мизес и Гадамер върху теорията и
мисъл, който трябваше да претърпи го- историята”, който е – както един мой кодини като инструктор по строева подго- лега предположи – моралния еквивалент
товка и кадрови лидер в позитивиските на това аз да напиша доклад, озаглавен
ранкове на доминираната от учението „Лавойе и Хитлер за характера на свона Фрийдман-Стиглър Чикагска школа. бодата.” Когато Лавойе и неговите колеМакклоски реагира срещу десетилетия ги откриха Хайдегер и Гадамер, Лахман
от надменна позитивистка хегемония, поде новата вяра през 1986 на първата (и
на мнимото „подлагане на изпитание” ако имаме късмет последната) годишна
на икономическата теория, което никога конференция на Обществото за Интервсъщност не се случва и за високопарни- претативна икономика към университете твърдения на позитивистите, че „не та „Джордж Мейсън”.
разбирам какво вие имате предвид”, когато те разбират много добре, но не са съ- Трябва да се отбележи обаче, че нихигласни с него и който използва тесните лизмът се бе вкопчил в модерната мисъл
критерии за смисъла за да обори техния на австрийската школа преди Лавойе и
аргумент. По този начин, позитивистите неговите колеги от Центъра за пазарни
за дълго време бяха способни да изхвър- процеси да го приемат с такъв ентусиалят всички важни философски въпроси зъм. Всичко това започна, когато Лудвиг
и да ги изпратят в презрените факулте- М. Лахман, бивш ученик на Хайек през
ти по религия и белетристика. В известен 30-те години в Англия и автор на вещ
смисъл, подемът на херменевтиката е от- австрийски труд от 50-те, озаглавен „Камъщението на тези факултети като реп- питалът и неговата структура”, бе нересивен отговор, че ако „науката” бива надейно присвоен от методологията на
само изчислителна и „подлагаема на из- английския икономист Джордж Шакъл�
питание”, то тогава трябва да ви затрупа- през 60-те години.� От средата на 70-те,
ме с наистина безсмислени неща.
преподавайки в Ню Йоркския университет през части от всяка година, ЛахПо-трудно обаче е да оправдаем пътя, ман бе въвлечен в кръстоносен поход за
пропътуван от главната група херменев- довеждането на благословията на статици в икономиката – група от дезерти- тистическата произволност и на занемарали бивши последователи на австрий- ряването на теорията на австрийската
ската школа и екс-Мизесианци събрани школа. Истинното кредо на Мизес обаче
в Центъра за пазарни процеси (Center все още процъфтява в Института Лудвиг
for Market Processes) към университета фон Мизес към университета Обърн и
„Джордж Мейсън”. Духовният глава на публикациите му: Свободният пазар (The
тази групичка, Дон Лавойе е достигнал Free Market), Австрийски икономически бювърха чрез публикувана своя снимка в летин (Austrian Economic Newsletter), и Пресписанието си „Пазарен процес”, къде- глед на Австрийската икономика (Review of
то говори с великия Гадамер.� Лавойе е Austrian Economics), последният от които
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в първото си издание включи критика на
квази-херменевтическата книга от двама
бивши последователи на Мизес, които
твърдят, че са открили ключа към икономиката в работите на Анри Бергсон.� 14
Една от главните мотивации на бившите
последователи на Мизес превърнали се в
херменевтици е техният ужас от математиката, спрямо която те реагират както
към главата на Медуза и която ги кара
да приемат почти всякакви съюзници в
борбата им срещу позитивизма и неокласическия формализъм. И тъй те откриват, че – о чудо – институционалистите,
марксистите и херменевтиците също
малко използват математиката. Но преди
напълно да са приели отчаяното кредо,
че врагът на моя враг е обезателно мой
приятел, нашите херменевтици от „Пазарен процес” трябва да бъдат предупредени на първо място, че може да има много
по-лоши неща на света от математиката
и дори позитивизма. А на второ място, че
освен нацизма и марксизма, едно от тези
неща може да бъде херменевтиката.
Както историята на професор Макклоски може да послужи като частично смекчаващо вината обстоятелство за приемането на херменевтиката, така може да
стигнем и по-далеч и да смекчим греховете на логическите позитивисти. Понеже колкото и неохотно да го признаят,
позивитистите не са се спуснали към нас
от планината Олимп. Те са израстнали
в старата Виена и са се намирали в немския свят на протохерменевтически учения като хегелиансвото и също така това
на младият Хайдегер, който дори тогава
14
Томас Кун (1922-1996) – американски
историк и философ на науката, известен
с теорията си за „смяна на парадигмите”,
развита в книгата от 1962г. Структурата на на
научните революции [The Structure of Scientific
Revolutions] (бел.прев.)
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е оставял своя почерк. След като са чели
и слушали диалектика и херменевтика
ден след ден и след като са били потопени с години в безсмислици, за които им
е било казвано, че представляват философия, чудно ли е въобще, че те – включително за нашата цел Попър, както и
Карнап, Райхенбах, Шлик и др.- трябва
най-накрая да се изтръгнат и да възкликнат, че всичко е било безсмислено? Или
че трябва да изискват точност и яснота в
езика? Изненада ли е също, че зараждащите се позитивисти като Макклоски,
половин век по-късно трябва да стигнат
толкова далеч и да изхвърлят философското бебе заедно с нео-Хегелианската
мръсна вода от коритото?

Мъри Н. Ротбард (1926-1995) е бил ръководител на австрийската икономическа школа в САЩ в продължение на десетилетия и
основен теоретик на анархо-капитализма.
Автор на множество книги и хиляди статии, Ротбард е определян като икономист,
историк, икономически историк и либертариански политически философ. Настоящата статия е издадена за първи път в Преглед на Австрийската Икономика (Review of
Austrian Economics 3 (1989): 45–59 (достъпна на PDF) и е била адаптирана от доклад
изнесен на конференция посветена на съвременните течения в социалните науки, организирана от Лондонския фонд за научни
и културни ресурси (London Academic and
Cultural Resources Fund) и Института по
философия на Ягелонския Краковски университет в Краков Полша, през април 1987г.
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Навършват се сто години от Балканската война.

Нашите прадядовци се изправиха срещу старата
империя и направиха всичко по силите си, за да се
съберат в едно Отечество. Не се посрамиха по бойните
полета из Тракия, превзеха уж непревземаемата
Одринска крепост и изненадаха света. Може би щяха
дори да влязат в Цариград, ако съдбата беше на тяхна
страна. Който от тях не загина при Одрин и Чаталджа,
скоро след това отиде да се сражава при Дойран.
Поколението от 1912 изкара седем години почти
непрестанна война в името на... нас. Те се биха заради
нас.
Мина век. Светът е друг, ние сме други. Има ли
причина да откажем почитта си на онези железни мъже,
захвърлили рало и писалка, нива и книга, които изгазиха
калните пътища на Балканите, биха се като лъвове и
вярваха колкото в Бога, толкова и в своите офицери.
Списание “Българска наука” , “Красива Европа”, Клуб
“Военна История” и др. сметнаха за подобаващо
да посветят един документален филм на славната
войнишка памет. Това е най-малкото, което можем да
направим дори не толкова за войниците, колкото за
собствените си съвести. Искаме да припомним и да си
припомним обикновените хора във войната - тези иначе
мирни селяни и чиновници, които се оказаха принудени
да се сражават, не се уплашиха и доблестно извършиха
своето.
154

http://nauka.bg

Български войник и загинал боен другар, някъде около Айваз баба, 1912 г.
Снимката е от Изгубената България.- http://www.lostbulgaria.com/

