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Космически Предизвикателства 2012“ с ново 
предизвикателство: Български студенти 

ще изстрелят научна апаратура на 30 км. в 
стратосферата!

Както всяка година, програмата „Космически Пре-
дизвикателства“ предоставя на участниците голя-
мо космическо предизвикателство. Задачата тази 
година е да проектират, изпълнят, изстрелят в 
стратосферата, и приберат метеорологичен балон 
с полезен товар, който да извърши научна и изследо-
вателска мисия. Само за два месеца, младите изсле-
дователи на Космоса, без предишен опит, ще трябва 
да подготвят полезен товар, който да добие цифро-
во изображение на България от височина над 30 км. 
(това е 10!!! километра по-високо от тавана на по-
лет на най-модерните изтребители в Света), както 
и да изпратят легонавт (човече от Лего) и да го вър-
нат невредим до Земята. Освен това, основната ми-
сия има изискване за поне един научен прибор, който 
ще трябва да измери състоянието на околната среда 
по време на полета. Това са минималните изисквания 
към мисията - студентите ще имат възможност да 
развихрят фантазиите си и изследователския си дух 
и да добавят вторични научни и изследователски ин-
струменти към техния изследователски кораб.

Повече -  по-долу!
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(Не)обикновените животни 
Чавдар Черников

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

Издателство “Българска Наука”

Поръчай

Книгата

Сега!

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

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.

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=13151
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НАУКА
Културно-историческите 
паметници на България

Тодор Влайков
Пирдоп

 Пътувайки по Подбалканския път, 
малко след град Златица, достигаме до 
град Пирдоп, в чийто център можем да 
открием паметника на Тодор Влайков. Този 
български писател, политик и общественик 
остава някак в сянката на десетките и дори 
стотици по-известни свои съотечественици, 
живели и работили в края на XIX и първата 
половина на ХХ век. Именно по тази причина 
ще си позволя накратко да представя някои 

от най-интересните моменти от неговата 
биография.

 Тодор Генчов Влайков е роден на 13 
февруари 1865 година в град Пирдоп и там 
получил началното си образование. След 
Освобождението постъпва като ученик 
в Софийската мъжка гимназия, където е 
запленен от литературата и прави първите си 
поетически опити, а от 1884 година насетне 
пише и няколко разказа. След завършването 
на гимназията Влайков продължава 
образованието си в Москва, където обаче 
прекарва само няколко месеца преди да се 
завърне в България, за да участва в Сръбско-
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НАУКА

българската война, обявена от коварните 
ни западни съседи след провъзгласяването 
на Съединението на Княжество България и 
Източна Румелия. След победата на България 
във войната, в която едни срещу други се 
изправят „великите и опитни” сръбски 
генерали и все още младите, но храбри и 
готови на всичко за Родината си, български 
капитани, Тодор Влайков се завръща в 
Русия, където продължава филологическото 
си образование в Московския университет. 
Там пише и може би най-известното си 
произведение, повестта „Дядо Славчовата 
унука”. През 1888 година Тодор Влайков 
напуска университета, разбрал че 
призванието му не е във филологическата 
наука. Младият българин решава да последва 
завета на великите ни възрожденци, че всеки 
българин трябва да допринесе с нещо за 
добруването на българския народ. 

 Завръщайки се в България, Влайков се 
прибира в родния си град, където скоро 

става главен учител в Пирдопското училище. 
Именно в даскалъка талантливият българин 
вижда в този момент най-добрата възможност 
да работи за благото на своя народ и да вложи 
уменията си в една народополезна дейност. 
След Пирдоп Тодор Влайков за кратко 
учителства и в Търновската гимназия, а след 
това става училищен инспектор в София. 
Мечтата му е да осъвремени българското 
училище и да допринесе за още по-високото 
ниво на преподаване във всички български 
школа. След малко повече от 2 години 
като училищен инспектор, отегчен от 
административната работа и разочарован 
от назначенията в образователната сфера, 
които са на политически принцип, Влайков 
напуска работата си като училищен 
инспектор и отново се връща към учителската 
професия. Но и това не трае дълго, тъй като 
вече в съзнанието му се е зародила една друга 
идея, идея, която не му дава мира денем и 
нощем. 
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че трябва да си помагаме, за да оцелеем сред 
бурите на живота. Писателят от Пирдоп, 
големият патриот и родолюбец и пламенен 
християнин напуска този свят на 28 април 
1943 година в София в разгара на Втората 
световна война.

 Паметникът на Тодор Влайков се 
намира в самия център на град Пирдоп 
в непосредствена близост до читалище 
„Напредък”. Представлява скулптура 
на писателя в цял ръст върху каменен 
постамент, като върху самия постамент са 
изписани годините на раждането и смъртта 
му. Влайков е облечен по последна мода и се 
подпира на бастун в дясната ръка, вперил 
строгия си, вечно търсещ поглед някъде в 
бъдното. Едно бъдеще, където България е 
силна и модерна държава, а българският 
народ е щастлив и благоденстващ. Бъдеще, 
за което през целия си живот по един или 
друг начин се бореше Тодор Влайков, чийто 
паметник днес може бъде посетен от всеки, 
който преминава през град Пирдоп. Смятам, 
че това е един от най-добрите начини да се 
отдаде почит на заслужилия пирдопчанин.

НАУКА

 Пирдопчанинът решава да изкорени 
проблемите, които според него не 
позволяват на българския народ да разгъне 
напълно потенциала си, а не да лекува 
симптомите им. По тази причина се впуска 
в политическия живот на Княжеството. 
По убеждения Влайков е бил най-близо 
до Демократическата партия на Петко 
Каравелов, но не приема политиканстването 
и партизанщината в българския 
политически живот, както и безпринципните 
компромиси, които политиците са склонни 
да правят, само и само да останат на власт. 
Странни аналогии изникват в съзнанието 
ми, като се замисля за днешното състояние 
на българския политически живот. Но 
да се върнем на Влайков и решението му 
да не се примирява с безпринципността. 
Заради това си решение той заедно с група 
млади идеалисти, повечето бивши членове 
на Демократическата партия, създава 
Радикалната партия и през 1902 година става 
редактор на обществено-политическия отдел 
на списание „Демократически преглед”, 
което се явява орган на партията. След 
повече от 2 десетилетия политическа кариера 
Влайков разбира, че няма как да промени 
ситуацията само със своя идеализъм, а и явно 
политическите му качества са отстъпвали 
значително на литературните и именно 
заради това след преврата от 9 юни 1923 
година той се връща към литературата. В това 
поле той се чувства най-щастлив и именно с 
литературното си творчество в най-голяма 
степен ще бъде запомнен от следващите 
поколения българи, а не с учителската или 
политическата си дейност. 

 Творбите на Влайков ни пренасят в света от 
неговото детство, свят на малкото българско 
градче, а понякога и на българското село. 
Изтънчената и човеколюбива душа на 
твореца вижда много често страданието у 
българския народ и може би именно заради 
това то е водещ мотив в неговото творчество. 
Почти всички главни герои на разказите 
и повестите му страдат и сякаш изкупват 
някаква вина, но често тази вина не е тяхна, 
персонална, а е на света, в който живеем. Свят, 
който често е несправедлив и кара хората да 
забравят за добрината и благородството. До 
края на живота си Влайков се опитва да убеди 
чрез творчеството си своите сънародници, че 
никога не бива да забравяме за човещината и 
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Сашо Сладура 
Пловдив

„Той бе наистина богоизбран,
превърна се приживе в митология.

Не бе разбран, уви, не бе разбран,
а раждаше за миг една рапсодия.”

Из „Аз, Сашо Сладура” на Радко Дишлиев

 

 В град Пловдив в пространството между 
Академията за музикално, танцово  и 
изобразително изкуство и Античния театър 
се намира един малък, но много  красив 
паметник, посветен на Сашо Сладура. Едва 
ли са много хората, особено сред по-младите, 
които знаят кой човек се крие зад това име и 
защо нему е посветен паметник, разположен 
на толкова знаково място в един от градовете 
– центрове на българската култура.

 Александър Николов, по-известен като 
Сашо Сладура, е роден през 1918 година 
в Плевен. Баща му е инж. Георги Николов, 
един от създателите на Борисовата градина 

НАУКА

в София и управител за известно време 
на Цар Симеоновата градина в Пловдив. 
Майка му е чехкиня. Александър завършва 
известния колеж в Пловдив „Сен Августин” 
и след това учи в Пражката консерватория и 
в Държавната музикална академия в София. 
След завършване на висшето си образование 
младият и много талантлив българин почти 
незабавно се присъединява към един от 
най-популярните и може би най-престижен 
за времето си оркестър, а именно Царския 
военен оркестър. В него Александър Николов 
е бил цигулар и за уменията му с цигулката 
се разказват стотици истории от живите 
свидетели на неговия талант. 

 След  идването на власт на комунистическата 
партия и разформироването на Царския  
военен оркестър Александър Николов става 
солист – цигулар в известния столичен 
ресторант „България” и там заради веселия 
си нрав и склонността си към шеги и закачки 
получава прякора Сашо Сладура. Макар част 
от комунистическата върхушка на държавата 
да се наслаждава на невероятния талант 
на цигуларя и да обича да слуша неговите 
изпълнения, това в крайна сметка не го 
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спасява от съдбата, която е споходила доста 
от инакомислещите интелектуалци по време 
на режима. Сашо Сладура освен невероятния 
си музикален талант притежавал още едно 
умение, което много се харесвало на новите 
комунистически господари на България – да 
разказва вицове. Легенди се носят за това как 
по време на сбирки и обикновени пиянски 
запои на върхушката Сашо Сладура е 
бил привикван, за да разказва вицове, но 
понякога пиперливият му език е засягал и 
самите властимащи. Разказва се например, 
че след като цяла вечер свирил на част от 
партийното ръководство, при него дошъл 
Вълко Червенков и му казал, че смятат да си 
ходят, а цигуларят отговорил: „Ако знаете 
откога ви чакаме да си ходите…”. Подобна 
история има и за Сашо Сладура и Тодор 
Живков. Държавният ръководител по време 
на един банкет след концерт запитал устатия 
цигулар кога той и останалите музиканти 
смятат да си ходят и Сашо Сладура му 
отговорил: „Ние след малко, а вие кога ще си 

ходите, другарю Живков?!”
. 
 По времето на комунистическия режим 
не се е гледало с добро око  на всяка проява 
на свободомислие и особено в моменти, 
когато Източният блок е бил поставен 
под напрежение. По тази причина след 
потушаването на Унгарското въстание през 
1956 година доста инакомислещи българи 
са пратени в лагерите, като сред тях е и 
Александър Николов, който е осъден на 1 
година, заради провеждане на идеологическа 
диверсия, или казано в прав текст за 
разказване на неудобни за властта вицове. 
Ето как чувството за хумор на един човек се 
превръща в изразител на дълбоката болка 
на целия български народ и се явява лъч 
надежда в сивото тоталитарно ежедневие. 
Не е имало как комунистическата партия да 
позволи подобни хора необезпокоявано да 
правят каквото си искат и по тази причина 
няколко години по-късно Сашо Сладура 
отново е арестуван. Арестът е във връзка 
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с изказване на Николов, че партийният 
дом прилича на изгорял цирк и се случва в 
началото на септември 1961 година в центъра 
на София. Със заповед № 234 от 15 септември 
1961 година на Мирчо Спасов1 е изпратен в 
трудовия концентрационен лагер в Ловеч, 
където издържа едва 11 дни и на 26 септември 
1961 година умира от зверските побоища, 
мъчения и издевателства на надзирателите2. 

 След  смъртта на Александър Николов 
комунистическата власт чрез задружните 
усилия на милицията и Държавна сигурност, 
се опитва напълно да заличи всяка 
информация за неговото съществуване. 
Смъртта на Сашо Сладура обаче го 
превръща в легенда, в поредния герой, 
отказал да предаде или продаде същността 
си и разбиранията си.

 За жалост дълго време след рухването 
на комунистическия режим паметта 
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на Александър Николов не е почетена 
подобаващо, но през месец септември 
2002 година най-сетне е поставен негов 
паметник на посоченото по-горе място 
в Стария град на Пловдив. Автор на 
монумента е скулпторът Данко Данков, 
чието е и решението фигурата на Сашо 
Сладура да е седнала с цигулка в ръце, а не 
изправена, каквато е била първоначалната 
идея. Спонсор за създаването на паметника 
е д-р Георги Лазаров, бивш съученик на 
музиканта, който от дълги години живее 
в САЩ. Скулптурата на Сашо Сладура 
е изключително въздействаща, тъй като 
по-невероятен начин е успяла да улови 
цялата жизненост и веселие, характерни 
за този непокорен и горд българин, и да 
ги съчетае с един поглед, в който сякаш 
се открива частица тъга. Прекрасната 
фигура стои върху постамент, на който е 
изписано: „В памет на Сашо Сладура (1918 
– 1961) и дейците на културата, загинали от 
комунистическия режим (1944 – 1989)”. Това 
посвещение превръща паметника от място 
за поклонение пред един от българските 
интелектуалци, загинали заради 
свободомислието и непримиримостта си, 
в място, на което можем да почетем всички 
жертви на комунизма сред интелектуалния 
елит на държавата. Нека днес, когато се 
отправим към Античния театър в Пловдив, 
да свърнем съвсем малко от пътя си и да се 
поклоним пред Сашо Сладура, защото той 
го заслужава.

Паметен знак
село Сестримо

 Село  Сестримо се намира в област 
Пазарджик  и е част от община Белово, 
като населението му е малко над 1200 
души. Живописното село е разположено 
в подножието на Рила планина, съвсем 
близо до пътя, който свързва днес София 
и Пловдив. В миналото този път, свързващ 
Централна Европа и Константинопол, се е 
наричал Via Militaris (военен път) или Via 
Diagonalis (диагонален път). Ключовото 
местоположение на село Сестримо се допълва 
и от преминаването през неговото землище 
на железопътната линия София – Пловдив. 
В близост до ж.п. гарата е разположен един 
малко познат, но много интересен паметен 

1 Един от най-близките приближени на Тодор Живков. 
Заемал различни постове в БКП и НРБ.

2 Всъщност може да е умрял и по-рано. Знае се, че смърт-
ният акт е издаден на 26 септември.
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знак, напомнящ ни за една отдавна отминала 
епоха и за едно от последните усилия на 
католическа Европа да окаже помощ на 
своите православни братя срещу Османската 
империя.

 Паметният знак представлява висок 
дървен кръст,  до който е поставен камък 
с  три паметни плочи. Централната  плоча 
е на български език и  на нея е изписано: 
„До тук  достига „Дългия поход” от 1443 
г., ръководен от полско-унгарския  крал 
Владислав Ягело и унгарския  пълководец 
Янош Хуняди. Поклон на героичните 
участници в похода!”. От двете  страни са 
разположени още две  паметни плочи с 
надписи съответно на полски и унгарски 
език, които предават същата информация. 
Едва ли са много българите, които знаят 
някакви подробности за този поход, но той 
е бил изключително събитие за поробените 
ни сънародници, а и за всички останали 
балкански християни в средата на XV век. 

По тази причина тук накратко ще си позволя 
да припомня подвига на християнските 
войски от Полша, Литва, Унгария и техните 
съюзници, които участват в похода за 
освобождение на Балканския полуостров 
от властта на полумесеца. Неслучайно този 
поход е разглеждан от мнозина учени като 
продължение на Кръстоносните походи от 
предходните векове. 

 Владислав III Ягело е крал на Полша, велик 
княз на Литва и крал на Унгария. Бидейки 
едновременно владетел на двуединната 
Полско-литовска държава и на кралство 
Унгария, той се наема с разрешаването 
на един от най-сериозните проблеми на 
християнска Европа през XV век, а именно 
все по-засилващата се османска агресия 
на Стария континент и попадането на 
все повече християнски територии под 
властта на полумесеца. Когато започва 
подготовката за похода срещу Османската 
империя в началото на 1443 година, крал 
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Владислав III още не е навършил 19 години. 
В готвената акция решават да се включат 
не само подвластните на крал Владислав 
поляци, унгарци и литовци, но и бойци 
от Чехия, Влахия, Сърбия и Босна, както и 
западноевропейски рицари, най-вече от 
германските княжества и Австрия. Войските 
на тази разнородна коалиция наброяват 
около 30 000 души и са под генералното 
командване на младия крал и под 
тактическото ръководство на легендарния 
воевода Янош Хуняди, който се е прославил 
в предходните години с победите си над 
османците. Главната цел на християнската 
армия е да превземе османската столица 
Одрин3 и да изтласка турците от Европа. 

 Походът започва през лятото на 1443 година, 
като войските тръгват от южна Унгария. Там 
мнозина българи, избягали от Османската 
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империя и потърсили своето спасение в 
християнска Унгария, се присъединяват към 
кръстоносната войска. През есента войските 
вече са на Балканите, където към тях се 
присъединяват сръбски контингенти и още 
повече българи. Първото сериозно сражение 
между настъпващата кръстоносна армия и 

3 В този момент Константинопол още е в ръцете на 
загиващата Византийска империя и ще бъде превзет от 
османците едва на 29 май 1453 година.
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османците се разиграва между Алексинац 
и Ниш, като християнските войски печелят 
безапелационна победа, благодарение на 
помощта и на местното българско население. 
След превземането на Ниш и Пирот армията 
напредва към важния османски военен 
център – София. Виждайки че не могат да 
се противопоставят на тази силна армия, 
османците изгарят града и се оттеглят по 
посока на по-лесно защитимите проходи в 
Средна гора и Стара планина. Влизайки в 

града, младият крал възстановява превърната 
в джамия черква „Света София” и назначава 
за управител на града местния владика. Този 
акт на Владислав III кара още повече българи 
спонтанно да се присъединят към армията 
му и всеки да помогне според възможностите 
си за победата на християнската коалиция 
над османците. Кръстоносната армия 
продължава своя поход, като основната сила 
трябвало да премине през Средна гора, но 
там османците организират добра защита в 
един от проходите4 и в крайна сметка успяват 
да забавят християнските войски. Другият 
отряд поема директно през Тракия и именно 
негови бойци достигат до село Сестримо, до 
мястото, където днес се извисява кръстът в 
памет на тези Христови воини. Тези събития 
се разиграват през декември месец и поради 
опасения от тежката зима на Балканите 
и от невъзможността за осигуряване на 
достатъчно продоволствия Владислав III 
поема към Унгария, като близо до Ниш 
нанася ново тежко поражение на османските 
войски в региона. 

 След изтеглянето на кръстоносните 
войски от Балканите започва османското 
отмъщение и най-сериозният удар е срещу 
българите, които са подпомагали всячески 
християнските войски. Десетки български 
селища са опожарени, хиляди българи са 
избити, а владиката в София е обезглавен. 
Тежките удари, които понася българският 
народ, не го спират от участие и в следващия 
поход на полско-унгарския крал, който се 
състои на следната 1444 година и завършва 

4 Историците все още спорят къде точно се е разиграла 
тази важна битка.
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с поражение на кръстоносните войски и със 
смъртта на самия Владислав III в битката при 
Варна, но за нея ще Ви разкажем в някой от 
следващите броеве на списанието. 

 Участието на българското население 
в похода на Владислав III Ягело срещу 
османците е масово. Българите не само 
предоставят продоволствие на кръстоносната 
армия, като се лишават от собствения си 
хляб, за да нахранят войниците, тръгнали на 
свещена война срещу турците, но им показват 
най-преките и удобни пътища. Голяма част 
от българите, притежаващи някакво оръжие 
или коне, се включват директно към войските 
на кръстоносната коалиция, за да могат със 
собствените си ръце да извоюват свободата 
си или, ако не успеят, да умрат като герои, 
проливайки кръвта си в защита на рода си и 
бащината си земя. За жалост след оттеглянето 
на кръстоносците българите остават сами 
срещу фанатизираните османски пълчища 
и изходът на конфликта е пределно ясен. 
Страданията, унищожението и убийствата 
заливат като потоп българската земя, но 
българският дух не е сломен и продължава 
да чака удобен повод, за да надигне глава 
срещу Османска империя. Именно този дух, 
тази непреклонност позволяват на българите 
да се запазят като народ през мракобесните 
столетия на османското иго и в крайна 
сметка да извоюват Свободата си.

Добри Христов
Варна

 Добри Христов е един от най-известните 
български композитори. Смятан е за един 
от майсторите на първото поколение 
български композитори, творили след 
Освобождението на България от османско 
робство. Някои изследователи го определят 
като „най-крупната фигура в българската 
музика и музикална култура в първите две 
десетилетия на ХХ век”. Роденият във Варна 
на 14 декември 1875 година Добри Христов 
още от съвсем малък проявява силно 
влечение към музиката, която се оказва 
страстта на живота му. Голямо влияние 
върху него, докато е юноша, оказва музиката 
на военния духов оркестър, която младият 
Добри Христов се опитва да изпълнява 

първоначално с флейта. 

 В училище той проявява сериозен интерес 
към музиката и то не само като начин за 
забавление, а и като към сериозна наука. 
Занимава се с преписване на партитури 
и  изучаване на сериозни учебници по 
хармония. Скоро започва своите опити 
да създава оригинални произведения 
и с две хорови китки се опитва да си 
спечели стипендия за висше музикално 
образование в чужбина, но след като не е 
одобрен за държавната стипендия, неговите 
съграждани, разбирайки колко талантлив 
е този младеж, му осигуряват средства, 
за да замине за Австро-Унгария, където 
през 1900 година се записва в Пражката 
консерватория. След завръщането си в 
България, като повечето свои родолюбиви 
и високо образовани съвременници, първо 
се посвещава на учителското поприще, 
защото знае, че най-ценният капитал на 
една държава са нейните граждани и иска да 
възпита любов към музиката у българските 
деца. Огромният музикален талант при 
Добри Христов се съчетава по прекрасен 
начин с великолепни преподавателски 
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заложби и през 1912 година той е избран 
за преподавател в Държавното музикално 
училище в столицата на Царството. За 
няколко години софийската общественост си 
изгражда много високо мнение за варненеца 
и през 1918 година той е избран за Директор 
на Държавното музикално училище, което е 
невероятен успех за всеки преподавател по 
онова време. 

 Наред с преподавателската си дейност, 
Добри Христов е диригент, като през 1935 
година е избран за диригент на хора при 
храм-паметник „Свети Александър Невски”, 

една от най-високите диригентски позиции в 
Царство България. Освен това талантливият 
варненец се занимава и с научна дейност 
и от 1929 година е член на Българската 
академия на науките. Тези всестранни 
музикални занимания на Добри Христов 
обаче бледнеят пред неговите изследвания 

на българския фолклор. Христов е 
определян като един от най-големите 
познавачи на народната песен и през целия 
си живот е бил запленен от фолклора и се 
е прекланял пред народния гений, създал 
толкова много, толкова различни и толкова 
красиви музикални произведения. Адаптира 
множество фолклорни произведения за 
изпълнение от хорове, като прословут в тази 
насока остава сборникът му „Македонски 
песни” от 1923 година. След средата на 20-
те години интересът на големия композитор 
се пренасочва към друг етнографски 
дял на българския народ, а именно към 

родопчаните и техния фолклор. По-късно 
интерес за Добри Христов представлява и 
Шоплукът и най-вече песенният фолклор 
на София и близките села. Основополагащи 
са изследванията му върху българския 
фолклор, отразени в книгите: „Ритмичните 
основи на народната ни музика” и 
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„Техническият строеж на българската 
народна музика”. Наред с фолклорните си 
занимания, Христов композира и черковни 
песни, като ярки образци в тази насока са 
„Литургия на св. Йоан Златоуст”, „Святий 
Боже” и „Общодостъпна за хорово пение 
литургия”.

 Освен всичко изброено дотук, Добри 
Христов създава няколко оригинални 
симфонични произведения, стотици 
песни за детски хорове и училищно пеене, 
които залягат в основата на музикалното 
образование в българското училище, както 
и песни за различни хорове и отделни 
изпълнители. Трудно можем в настоящия 
кратък очерк да представим дори и в най-
общи линии всеобхватното творчество на 
Добри Христов. Най-важното, което всеки 
от нас трябва да разбере и да запомни, е 
заветът на великия композитор винаги да 
търсим стойностното сред нашето културно, 
духовно и фолклорно наследство и да не се 
притесняваме да черпим идеи от него, както 
и да се гордеем, че сме българи.

 Паметникът  на Добри Христов, за който Ви 
разказваме в настоящия брой, се намира пред 
Градската художествена галерия в Морската 
градина в родния град на композитора 
– Варна. Представлява висок каменен 
постамент, върху който е поставен негов 
бюст. Проектът за паметника е дело на арх. 
Камен Горанов, който възлага изработването 
на бюста на Мара Георгиева. Тя изработва 
гипсовия модел на бюста, а каменоделеца 
Кольо Брациклийски го изсича от камък. 
Паметникът е готов през 1961 година, но по 
различни причини е поставен 10 години по-
късно, а пък е официално открит чак на 1 юли 
1973 година по случай 50-тата годишнина на 
музикалния фестивал „Варненско лято”. По 
този начин чрез песните на изпълнителите 
на фестивала българският народ показва 
почитта си към великия композитор, чийто 
замислен лик можем и днес да зърнем в 
прекрасната Морска градина на град Варна 
и да му отдадем и своята почит.

НАУКА
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Борис Христов
София

  
 

Ние българите често, най-вече на маса, си 
говорим колко сме талантливи и надарени. 
В последните няколко  десетилетия все по-
усилено медиите, различни чуждестранни 
журналисти, „анализатори”  и всякакви 
подобни „специалисти”  се опитват да ни 
втълпят, че това не е истина и че едва ли 
не сме втора ръка хора. Истината е, че на 
Запад, а до голяма степен и на изток и юг 
от нашите географски ширини съществува 
един изключително отрицателен образ на 
България и българина, който няма нищо 
общо с действителността. Най-прясното 
доказателство е отказът на Холандия да 
позволи българското членство в Шенген, 
макар ние да сме много по-сигурна граница 
на общото пространство от Гърция или дори 
от самата Холандия. Но нека спрем дотук с 

политиката и да се върнем на основната ми 
мисъл, а тя е, че ние българите наистина 
сме талантлив народ и доказателства могат 
да бъдат намерени във всяка една сфера на 
живота. Един от безспорните примери за 
таланта на българите в сферата на музиката, 
наред с великия композитор Добри 
Христов, е оперният певец Борис Христов. 

 Макар фамилиите на двамата да са еднакви, 
те нямат роднинска връзка помежду си. 
Борис Христов е роден през 1914 година в 
Пловдив в семейството на Кирил Совичанов 
(Христов), чийто  род произхожда от 
Македония. Макар и преселил се в свободното 
Отечество, Кирил Христов не забравя своите 
сънародници, пъшкащи под османския ярем 
в Македония и Тракия и по тази причина се 
присъединява към Вътрешната Македоно-
одринска революционна организация. 
Освен това Кирил Христов е бил прекрасен 
тенор и е обичал да пее народни и 
църковни песни. Негови изпълнения на 
македонски песни са пускани по радио 
„София”. Майката на Борис Христов също 
е имала музиканти в рода си и е обожавала 
музиката. Така още от малък Борис Христов 
е възпитан в родолюбив и свободолюбив 
дух и е откърмен с любов към музиката. 

 При такова семейство изобщо не е 
изненадващо, че Борис Христов проявява 
невероятни певчески качества от съвсем 
малък. Като юноша пее в църковния хор  при 
храм-паметник „Свети Александър Невски”, 
където диригент е Добри Христов, който 
казва за Борис: „Велико бъдеще предстои 
на това момче”. Някак съдбата успява да 
събере, па макар и за малко, тези двама ярки 
български гения и тази среща оставя трайни 
отпечатъци и в единия и в другия. По-късно 
Борис Христов пее в хор „Гусла”, където често 
се изявява и като солист. Макар да е било 
ясно, че е предопределено да се занимава 
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с музика, майка му настоява да завърши 
право като по-големия си брат. Възпитан в 
патриархално семейство и в дух на уважение 
към родителите си, младежът се съгласява и 
само за няколко години успява да завърши 
Юридическия факултет на Софийския 
университет „Свети Климент Охридски”. 
След това обаче заради блестящите му 
изпълнения с хор „Гусла” ръководителят 
на хора проф. Ас. Димитров му съдейства 
за отпускане на правителствена стипендия 
за обучение в Италия. Това поставя Борис 
Христов пред голяма дилема. Младият 
българин решава, че трябва да послуша 
сърцето си и да сподели таланта си с целия 
свят, а не да седне зад някое бюро и да работи 
като юрист до края на живота си. Така през 
1942 година в разгара на Втората световна 
война Борис Христов се озовава в Рим в 

школата на прочутия Рикардо Страчари, 
където българският бас толкова впечатлява 
своя учител, че той му предрича най-бляскаво 
бъдеще. Само година по-късно заради 
военните действия, а и по други причини 
Христов се завръща в София и отново пее в 
хор „Гусла” и в радио „София”. Към края на 
1943 година Борис Христов отива в Австрия, 
където се надява да продължи музикалното 
си образование, но войната го съпътства и 
там. Към края на 1944 година талантливият 
българин се озовава в нещо като немски 
пленнически лагер, където работят руски 
младежи, заловени по време на войната. След 
края на войната френските окупационни 
власти се оказват благосклонни към бъдещия 
оперен певец, като дори организират 
негов концерт, на който българинът пее с 
благотворителна цел за Червения кръст. 

НАУКА
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 След края на Втората световна война Борис 
Христов най-сетне отново се завръща в 
Рим при маестро Страчари, за да довърши 
музикалното си образование. Следват 
няколко десетилетия на оперната сцена, 
десетки роли и също толкова награди. Може 
би най-известната роля на Борис Христов 
е превъплъщението му в Борис Годунов, 
като се смята, че той е един от най-добрите 
изпълнители на тази роля. Великият бас 
участва в представления във всички големи 
опери по света: „Ла Скала” в Милано, 
Римската опера, Метрополитън опера в 
Ню Йорк, операта в Рио де Жанейро и още 
десетки други. Талантът на Борис Христов 
е световно признат и всички почитатели 
на операта по света му се възхищават.

 За жалост обаче България понякога се 

отнася като мащеха към този свой талантлив 
син. Когато умира бащата на Борис 
Христов през 1961 година, той иска виза за 
България, за да присъства на погребението, 
но Българската комунистическа партия му 
отказва, тъй като го е смятала за представител 
на някаква мнима вражеска пропаганда. 
Няколко години по-късно Борис Христов все 
пак успява да получи виза и да присъства на 
погребението на майка си, която напуска този 
свят през 1967 година. Въпреки обтегнатите 
отношения с официалните български 
власти патриотизмът и родолюбието 
на Борис Христов не са накърнени по 
никакъв начин. През 1968 година той 
получава поканата да играе в операта 
„Самуил” на млад македонски композитор. 
След преглед на либретото и нотния 
материал, българският бас изпраща отказ 
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за участие до композитора поради неверни 
исторически факти, представени в операта.

 Макар да е далеч от България и да пее по 
големите световни сцени, Борис  Христов 
никога не престава да се интересува от 
Родината си и да работи за нейното благо. 
Не само чрез гласа си, но и като човек с 
възможности, оперният певец се стреми да 
изпълни дълга си на българин. Заради това 
той подарява на държавата семейната къща в 
София, като условието му е тя да се използва 
за музей. По-късно световноизвестният бас 
дарява на българската държава и къщата си в 
Рим, която е оценявана на 5,5 милиона щатски 
долара, като условието му е имотът да бъде 
център за творческо усъвършенстване на 
български таланти, да служи на българската 
културна пропаганда в Италия и да се 
използва при проучване на исторически 
и художествени извори и паметници от 

италианските архиви, библиотеки и музеи, 
свързани с културното ни минало. Там са 
отсядали не един и двама млади български 
таланти, университетски преподаватели и 
учени от БАН. Къщата на Борис Христов 
в Рим и до днес е в ръцете на българското 
министерство на културата и е едно малко 
българско островче във Вечния град. 

През 1988 година Борис Христов лично се 
заема да обучава няколко млади българи 
и да им дава насоки за усъвършенстване в 
оперното изкуство, но за жалост съвместните 
им занимания скоро са преустановени от 
влошеното му здравословно състояние. 
Последните няколко години от живота си 
големият бас не е в много добро здравословно 
състояние и си отива от този свят на 28 юни 
1993 година. Макар да умира в Рим, Борис 
Христов е погребан в България, каквото е било 
и последното му желание, като тленните му 
останки са положени за поклонение в храм-
паметника „Свети Александър Невски”, 
където хиляди българи се прощават с него. 

 Паметникът  на Борис Христов, който е тема 
на настоящия кратък очерк, неслучайно се 
намира точно срещу храм-паметника „Свети 
Александър Невски”. Както стана ясно от 
краткия ми очерк, това място е дълбоко 
свързано със самия него. Паметникът е 
изграден от общество „Борис Христов” 
с помощта на фонд „13 века България”, 
Фондация „Свободна и демократична 
България” и фондация „Отворено общество”. 
Създатели на монумента са скулпторът 
Георги Чапкънов и инж. Йордан Милков. 
Самият паметник представлява каменен 
постамент с бюст на Борис Христов върху 
него. Когато днес се разхождаме в центъра на 
София, можем да отдадем своята почит към 
този голям българин, който въпреки всички 
нещастия и удари на съдбата не престана 
да обича своя народ и своята Родина.
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главни мъжки роли и си създава хиляди 
почитатели.

 Много по-голяма популярност обаче му 
носи участието в киното. Апостол Карамитев 
се снима в над 10 филма, като всеки един 
от тях е класика на българското кино. Сред 
най-известните ленти, в които се снима, са: 
„Любимец 13”, „Под игото”, „Специалист по 
всичко” и „Рицар без броня”. В последните 
месеци от живота си участва в снимките 
на филма „Сватбите на цар Йоан Асен”, 
които обаче не успяват да приключат преди 
смъртта му и ролята е доиграна от Коста 
Цонев. 

 Макар да е бил изключително известен 
и дори да е смятан от някои свои 
съвременници за първата българска звезда, 
Апостол Карамитев винаги оставал твърдо 
стъпил на земята. Бидейки безспорно един 
от най-популярните родни актьори, той 
не се задоволява само с това и през 60-те 

Апостол Карамитев
Бургас

 

Апостол Карамитев е един от най-известните 
и обичани български актьори от 50-те и 60-те 
години на ХХ век. Роден  е на 17 октомври 
1923 година в град Бургас. Макар че е от 
бедно семейство, още от малък се захласва 
по театъра и по киното, което тогава е било 
изключително модерно. Върши различни 
дейности по поддръжката на театралния 
салон и киносалона, за да може да наблюдава 
представленията и прожекциите. Завършва 
италианско училище в Бургас и се насочва 
към актьорско образование. Записва се 
в класа на Стефан Сърчаджиев и оставя 
отлични впечатления у всички с таланта си. 
Още през 1947 година е назначен за стажант-
артист в Народния театър „Иван Вазов”, 
където работи до 1973 година. На сцената на 
този театър Карамитев многократно играе 

НАУКА
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години специализира режисура в Москва, 
Санкт Петербург, Прага и Варшава. От 1969 
година е доцент по актьорско майсторство 
и режисура във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов” 
и се опитва да предаде опита си на младата 
генерация талантливи българи, устремили 
се към театрална и филмова кариера. 
Повечето му възпитаници са били възхитени 
от работата си с него и остават с много добри 
чувства към Карамитев. За жалост смъртта 
твърде рано отнема този рядък талант, 
тази ярка индивидуалност от българските 
зрители и театрални любители. Апостол 
Карамитев умира на 9 ноември 1973 година, 
едва навършил 50 години. Оставя след себе 
си вдовица, две деца и десетки незабравими 
роли, стотици приятели и ученици и хиляди 
почитатели. 

 Днес всеки вдъхновен от ролите, 

пресъздадени от Апостол Карамитев, може 
да се преклони пред паметника на актьора 
в родния му град – Бургас. Монументът 
се намира в Морската градина пред входа 
на Летния театър, като това наистина е 
мястото, което в най-голяма степен му 
подхожда. Паметникът представлява 
каменен постамент с бюст на актьора, като на 
постамента е изписано името му и годините 
на живота и смъртта му. Паметникът е 
открит на 20 август 1999 година, а част от 
средствата са набрани чрез благотворителна 
изложба, специално организирана за случая. 
По този начин бургаската общественост и 
българският народ изразяват почитта си 
към големия актьор. Почит, която всеки 
талантлив българин, оставил толкова 
незаличим отпечатък върху народа ни като 
Апостол Карамитев, заслужава.

НАУКА
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Адам Мицкевич
Бургас

 Не са много чуждите поети, които имат 
паметници в България. Един от тях е Адам 
Мицкевич, чийто  паметник се намира в 

прекрасната Морска градина на град Бургас. 
Монументът представлява голям сиенитен 
блок, върху който е поставен бронзов 
барелеф с лика на Мицкевич, а под него в 
камъка е изсечен следният надпис: „Адам 
Мицкевич (1798 – 1855) Велик полски поет и 
революционер, борец за свобода и славянско 
братство. Живял в Бургас през 1855 (година)”. 
Създател на паметника е Георги Киселинчев, 
като официалното му откриване се е състояло 
през 1949 година. Този монумент разчупва 
канона на традиционните паметници-
бюстове и е изключително интересен 
като изпълнение, като въздействието му 
върху наблюдателя е доста силно, поради 

интересното съчетание на камък и метал и 
запазването на природните очертания на 
сиенитния блок. Приятното впечатление 
се допълва от добрата организация на 
околното пространство, като непосредствено 
до паметника има няколко красиви стари 
дървета и много зеленина.

 Но кой е бил Адам Мицкевич и защо нему 
е посветен паметник в Морската градина 
на Бургас? Сигурно този въпрос изплува в 
съзнанието на доста от нашите читатели 
и заради това ще си позволя накратко да 
представя значението на Адам Мицкевич 
за нас българите, а и за човечеството като 
цяло. Той е роден на Бъдни вечер през 
1798 година в село Заосие, тогава част от 
Руската империя. Семейството му е част от 
полската или полонизираната аристокрация 
в региона и по тази причина Мицкевич 
получава много добро образование, като 
първо учи в доминиканско училище, а после 
и в Императорския университет във Вилнюс. 
В университета започва да поддържа 
връзки с националистическите кръгове 
на полско-литовската общност и участва в 
организацията на филоматите, чиято цел е 
създаването на независима полска държава. 
След като общността на филоматите 
е предадена от Николай Новосилцев, 
Мицкевич е изпратен в Сибир, където 
прекарва по-малко от година, а след това 
е изпратен в изгнание в Литва. Малко по-
късно успява да си издейства освобождаване 
и годините между 1825 и 1829 прекарва 
в различни градове на Руската империя, 
най-вече в Петербург. Там се сближава с 
представителите на декабристкото движение 
и с велики творци като Пушкин, Антон 
Делвиг и Иван Киреевски. През 1829 година 
поетът, който вече се е прочул сред руските 
творчески кръгове с невероятния си талант и 
изключителното си умение да импровизира, 
получава разрешение от руските власти да 
излезе извън пределите на Империята. 
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 След като напуска Русия, Мицкевич живее в 
Германия, Швейцария, Италия и Франция и 
навсякъде, където отива, поддържа контакти 
с полско-литовската емиграция и всячески 
се опитва да помогне за извоюването на 
независимостта на Полша, като дори се 
включва в някои подготвяни въстанически 
акции. По този начин Адам Мицкевич 
доказва, че е готов на практика да защитава 
идеалите, които пропагандира чрез поезията 
си, идеали, станали основополагащи за 
новата полска литература, а и за цялото 
полско общество. Неслучайно Мицкевич 
е определян за един от тримата Велики 
поети на Полша наред с Юлиуш Словацки и 
Зигмунт Крашински. 

 В разгара на Кримската война (1853 – 1856) 

Мицкевич вижда удобен шанс да се нанесе 
решаващ удар срещу Руската империя и 
да се постигне освобождението на Полша 
и заради това се отправя  към столицата 
на Османската империя, където е имало 
голяма полска емигрантска колония. 
По пътя си към Истанбул полският поет 
преминава и през днешните български земи, 
където оказва влияние върху някои от най-
заможните българи, които осъзнават, че 
всеки народ може да се бори за свободата 
си, независимо колко могъща империя е 
изправена срещу него и го държи в робство. 
За известно време Мицкевич се задържа 
в Бургас, а през септември 1855 година 
продължава пътуването си към османската 
столица. Целта на поета е да създаде полски 
военни контингенти, които да се включат 
във войната срещу Русия и да съдействат 
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за извоюването на полската независимост. 
В Османската столица обаче се разболява 
тежко, най-вероятно от холера, и умира на 
26 ноември 1855 година. 

 В България Адам Мицкевич е известен най-
вече с епическата си поема „Пан Тадеуш. 
Последният шляхтишки съд в Литва”, която 
завършва през 1834 година. Поемата и до 
днес се смята за полска национална епопея и 
значението й за културата на полския народ 
е огромно. Освен това тя се характеризира 
с изключителна словесна живописност, 
която съперничи на най-добрите образци на 
романтизма в Европа. Други много обичани 
произведения на полския поет са поемите 
„Конрад Валенрод” и „Гражина”. Според 
някои изследователи Адам Мицкевич е 
съсредоточил в себе си духа на своя народ 
и пръв е дал основание на Запад да се 
чете полска поезия, като по този начин е 
подпомогнал и политическите борби на своя 
народ, в които дейно участва през целия си 

живот. 
 
Със своята борбеност, със своята вяра в успеха 
на полското националноосвободително  
движение, с непримиримостта си и с 
невероятния си талант Адам Мицкевич си 
спечелва уважението на българския народ, 
който в този момент също изнемогва под 
чуждо робство. Именно заради това, когато 
днес се разхождаме из тучната зеленина на 
бургаската Морска градина и преминем 
покрай паметника на поета можем да си 
спомним не само него и неговото творчество, 
но и саможертвата на всички герои, паднали 
в борбата за национално освобождение.

Фотография: Благой Анев
Текст: Антоан Тонев

Редактор: Венета Ангелкова

e-mail: bgmonuments@gmail.com
http://www.facebook.com/BulgarianMonuments
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От 1-ви април 2012  г. неформална 
група (НГ) „Български паметни-
ци“, с ръководител Благой Анев, 

стартира проект „Културно-историче-
ските паметници в област София-град“. 
Проектът е финансиран по програма 
„Младежта в действие“ и е с продължи-
телност една година.

Нашата столица има изключително бо-
гато културно-историческо наследство, 
което за жалост не винаги е добре експо-
нирано, а част от него дори е оставено 
на произвола на съдбата и не се полагат 
грижи за консервацията и реставраци-
ята на редица културно-исторически 
паметници. По тази причина и поради 
липсата на лесно достъпен регистър на 
паметниците, ние решихме да създадем 
каталог под формата на интернет стра-
ница, включващ възможно най-много 
културно-исторически монументи, в 
тесния смисъл на думата, мемориални 
композиции и сгради с историческа зна-

чимост в областта. Надяваме се това да 
бъде първа стъпка към осъществяването 
на далеч по-мащабния ни замисъл да 
създадем национален каталог.

Предвиждат се следните основни дей-
ности по проекта: заснемане на паметни-
ците в област София-град; създаване на 
кратки експозета за тях; създаването на 
интернет страница; популяризиране на 
по-слабо познатите паметници в социал-
ните мрежи и интернет пространството; 
почистване и облагородяване на най-
занемарените обекти и пространството 
около тях. 

По този начин ще дадем своята лепта за 
запазване на културно-историческото 
ни наследство и ще превърнем столица-
та си в едно по-приятно място за живее-
не. Наред с това очакваме инициативата 
ни да намери широк отзвук сред столич-
ната младеж и да ангажира част от нея с 
каузата. Тук ще намери място и сътруд-
ничеството ни със списание „Българска 
наука“, което ще допринесе за популя-
ризирането дейностите и представянето 
на резултатите от проекта. С превежда-
нето на каталога на четири европейски 
езика - български, английски, немски и 
испански се цели развитието на култур-
ния туризъм в област София-град и да 
се даде възможност на всички българи 
и на гостите ни от чужбина да се запоз-
наят с цялата пъстрота и многообразие 
на столичните културно-исторически 
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„Културно-историческите па-
метници в област София-град“
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паметници, а не да се ограничават само 
до най-популярните и разположени в 
центъра на града.

„Български паметници“ е сформира-
на от млади специалисти, реализирани 
в различни области на научната, сто-
панската и културната сфера. Ние сме 
обединени от идеята за съхранението на 
българските паметници и опознаването 
им като част от световното културно-ис-
торическо наследство. Мотивацията за 
настоящия проект е провокирана от об-
щата ни идея за популяризиране на мо-
нументите в област София-град заради 
значението, които те имат като обекти за 
преклонение пред българската история 
и за укрепване на международните от-
ношения. НГ „Български паметници“ са:
Благой Анев – ръководител, фотограф и 
графичен дизайнер на рекламните мате-
риали;
Антоан Тонев – историк, изготвя кратки 
експозета на паметниците, хроникьор;
Галина Михова – редактор на текстове-
те, превод на интернет страницата на 
английски език, технически сътрудник;
Калина Хицова – превод на интернет 
страницата на немски език, участва в 

дейностите по проекта, културолог с 
опит в провеждането на подобни иници-
ативи;
Любомира Георгиева – превод на ин-
тернет страницата на испански език, 
участва в други дейностите по проекта;
Спас Цветанов – организатор на добро-
волците;
Георги Стоичков – логистична под-
дръжка, събиране на GPS координати, 
организация на доброволците;
Милена Вукова – сътрудник при подго-
товка на историческите материали;
Евгения Грозданова – сътрудник при 
подготовка на историческите материа-
ли.
За контакти: 
bgmonuments@gmail.com, 
http://www.facebook.com/BulgarianMonuments

Този проект се реализира с финансовата 
подкрепа на програма “Младежта в дейст-
вие” на Европейската комисия, админи-
стрирана в България от Национален център 
„Европейски младежки програми и инициа-
тиви”. Съдържанието на настоящото изда-
ние не отразява позицията на Европейската 
общност, програма “Младежта в действие” 
или НЦЕМПИ.
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Както всяка година, програмата 
„Космически Предизвикател-
ства“ предоставя на участниците 

голямо космическо предизвикателство. 
Задачата тази година е да проектират, 
изпълнят, изстрелят в стратосферата, и 
приберат метеорологичен балон с поле-
зен товар, който да извърши научна и из-
следователска мисия. Само за два месеца, 

младите изследователи на Космоса, без 
предишен опит, ще трябва да подготвят 
полезен товар, който да добие цифрово 
изображение на България от височина 
над 30 км. (това е 10!!! километра по-ви-
соко от тавана на полет на най-модер-
ните изтребители в Света), както и да 
изпратят легонавт (човече от Лего) и да го 
върнат невредим до Земята. Освен това, 

„Космически Предизвикателства 2012“ с ново 
предизвикателство: 

Български студенти ще изстрелят научна 
апаратура на 30 км. в стратосферата!

2012
http://spaceedu.net
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основната мисия има изискване за поне 
един научен прибор, който ще трябва да 
измери състоянието на околната среда 
по време на полета. Това са минимални-
те изисквания към мисията - студентите 
ще имат възможност да развихрят фанта-
зиите си и изследователския си дух и да 
добавят вторични научни и изследова-
телски инструменти към техния изследо-
вателски кораб. 
Четири отбора се състезават за най-добър 
цялостен проект, който да осъществят на 
два етапа. В първия етап всеки отбор под-
готвя документ, описващ в пълни под-
робности всички системи на мисията, от 
навигационната и комуникационна сис-
теми до административни подробности 
и връзки с обществеността. Във втория 

етап, участниците в „Космически Пре-
дизвикателства 2012“ ще построят своите 
изследователски кораби и ще ги изстре-
лят. Студентите сами ще навигират бало-
на, ще проследяват неговата траектория 
и ще трябва да локализират точката на 
приземяване. Всеки отбор има по един 
ментор-специалист в областта на кос-
мическите изследвания и технологии, а 
крайните проекти ще бъдат оценявани 
от външни съдии, експерти в подготовка-
та и управлението на реални космически 
мисии.

Екипът на „Космически Предизвикател-
ства“ е твърдо убеден, че най-добрият на-
чин студентите да вникнат в проблемите 
на Космоса - научни, технически, мени-
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Снимката е направена от Робърт Харисън на 38 г., който е използвал обикновена камера и балон, 
за да качи технологията на около 35 000 метра надморска височина. Цялото оборудване струва 

около 1000 лв.
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джърски, и административни, е да се из-
правят срещу тях директно. Участниците 
в програмата ще имат шанса да докажат, 
че Космосът съвсем не е недостъпен за ис-
кащите и можещите. Предизвикателство-
то тази година е само една малка стъпка 
към завръщането на България в „косми-
ческото семейство“ на Европа. То е и го-
лям шанс за студентите да работят в екип 
с други космически ентусиасти и да по-
кажат своите способности като участват в 
осъществяването на истински изследова-
телски проект от начало до край. Докато 
подготвят своите проекти,  участниците 
имат възможност да следят лекции от 
световни експерти в космическите науки 
и технологии, и да завържат трайни кон-
такти с тях.

Инициативата се подкрепя и от най-но-
вия член на екипа на „Космически пре-
дизвикателства“ - Камен Козарев, док-

торант по Астрономия в Бостънския 
Университет. Научната му работа е съ-
средоточена върху изследване на едро-
мащабни шокови вълни в короната на 
Слънцето, предизвиквани от коронални 
избухвания. Също така той използва ком-
пютърни модели, за да изчисли доколко 
тези шокови вълни могат да ускоряват 
протони до скорости близки до тази на 
светлината, чрез числено моделиране. 
Наскоро Камен спечели престижна сти-
пендия на НАСА за следдокторантски 
изследвания в областта на космическото 
време, и есента ще продължи работата 
си в Смитсонианската обсерватория към 
университета Харвард . Камен се занима-
ва с организацията на модула „Космиче-
ски науки“.

Екипът на „Космически Предизвикател-
ства“ е твърдо убеден, че най-добрият на-
чин студентите да вникнат в проблемите 
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на Космоса - научни, технически, мени-
джърски, и административни, е да се из-
правят срещу тях директно. Участниците 
в програмата ще имат шанса да докажат, 
че Космосът съвсем не е недостъпен за ис-
кащите и можещите. Предизвикателство-
то тази година е само една малка стъпка 
към завръщането на България в „косми-
ческото семейство“ на Европа. То е и го-
лям шанс за студентите да работят в екип 
с други космически ентусиасти и да по-
кажат своите способности като участват в 
осъществяването на истински изследова-
телски проект от начало до край. Докато 
подготвят своите проекти,  участниците 
имат възможност да следят лекции от 
световни експерти в космическите науки 
и технологии, и да завържат трайни кон-
такти с тях.

Инициативата се подкрепя и от най-но-
вия член на екипа на „Космически пре-

дизвикателства“ - Камен Козарев, док-
торант по Астрономия в Бостънския 
Университет. Научната му работа е съ-
средоточена върху изследване на едро-
мащабни шокови вълни в короната на 
Слънцето, предизвиквани от коронални 
избухвания. Също така той използва ком-
пютърни модели, за да изчисли доколко 
тези шокови вълни могат да ускоряват 
протони до скорости близки до тази на 
светлината, чрез числено моделиране. 
Наскоро Камен спечели престижна сти-
пендия на НАСА за следдокторантски 
изследвания в областта на космическото 
време, и есента ще продължи работата 
си в Смитсонианската обсерватория към 
университета Харвард . Камен се занима-
ва с организацията на модула „Космиче-
ски науки“.

Повече на: 

http://spaceedu.net/
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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/

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.

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=13151
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Фестивалът на българското обра-
зование е традиция започнала 
през 2006 г., която в известна сте-

пен наследява Панорамата на столични-
те училища, организирана преди това. 
Това е Фестивал за всички, които са част 
от образованието в неговите най-различ-
ни форми и са мотивирани постоянно 
да се развиват и да покоряват нови вър-
хове. Амбициозни ученици, студенти, 
учители и педагози вече седма поредна 
година ще представят себе си и институ-

циите, от които са част.
През 2011 г. във Фестивала се провежда 
под мотото „Лицата в образованието”. В 
него се включват над 120 образователни 
и институции, а посетителският поток 
надхвърля 10 000 души.
Тази година основната тема е „Парт-
ньорство и иновации в образованието” 
и в духа на този мотив Фестивала ще се 
проведе изцяло на открито пред и около 
Националния дворец на културата. От-
ворените шатри, в които са разположени 

Седми Фестивал на българското 
образование

20-22 април 2012
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участниците, ще бъдат пространство за 
срещи между формалното и неформал-
ното общуване и образование.
Основната цел на Фестивала на българ-
ското образование е да срещне всички 
заинтересовани страни – професионали-
сти, ученици, родители – всички, които 
са или искат да бъдат част от формални-
те и неформалните образователни про-
цеси.
По време на събитието образователни-
те институции ще имат възможността 
да представят публично своите стил и 
визия и да осъществят пряк контакт с 
минали, настоящи и бъдещи партньори 
от формалния и неформалния сектор. 
Педагозите ще могат да представят себе 
си, както чрез презентации, така и с 
участие на ръководени от тях творчески 
формации и екипи в някой от многото 
уъркшопове. Там, а и на откритата сцена 
в Лятното кино в парка на НДК, уче-
ниците също ще изявяват себе си и ще 
демонстрират своите таланти.
Всяка година Фестивала се превръща в 
генератор на идеи, чието начало бива 
поставено още по време на самото съби-
тие. И тази година ще се акцентира вър-
ху иновативните и кретивни хрумвания, 
които могат да се превърнат в реално 
работещи проекти с основна цел – обра-
зование, което не само дава знания, но 
изгражда умения и компетенции, които 
могат да бъдат прилагани на практика.

Справочник:  
http://edufest.info/docs/2012all.pdf

Повече за фестивала:
http://www.edufest.info/

НАУКА
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Когнитивна психология“ балансира 
достъпен начин на писане, 
практически приложения и 

изследователско майсторство, вплитайки 
биологията в целия текст. Отчитайки, 
че човешкото познание се е развивало през 
вековете като средство за адаптиране към 
средата, Робърт Дж. Стърнбърг изследва 
основите на когнитивната психология 

чрез разглеждане на когнитивната 
невронаука, вниманието и съзнанието, 
възприятието, паметта, представянето 
на познанието, езика, решаването на 
проблеми и творчеството, вземането на 
решения и разсъжденията, познавателното 
развитие и интелигентността. 
Стърнбърг осигурява най-всеобхватното 
разглеждане в сравнение с всички 
написани досега учебници по когнитивна 
психология. Подходът на книгата „от 
лабораторията към живота“ уместно 
представя теорията и лабораторните и 
полевите изследвания, като същевременно 
непрекъснато подчертава приложенията 
във всекидневието.

          - Рубриката „В лабораторията на...“ представя 
водещи когнитивни психолози, които описват 
изследванията със собствени думи. Във всяка 
глава има по един пример на „В лабораторията 
на...“.

           - Рубриката „Изследване на когнитивната 
психология“ представя бърз мини-експеримент 
или задача, които студентът може да изпълни 
във връзка със съдържанието на главата.

           - Всяка глава завършва с обобщението „Ключови 
теми“, както и с по-пълно обобщение, което 
е организирано като отговори на учебните 
цели от началото на главата. В края на всяка 
глава има „Въпроси за размисъл“, ключови 
термини и литература за конкретни „КогЛаб“ 
експерименти.

Когнитивна психология
Робърт Стърнбърг

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=37411
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Този оригинален дневник за 
Балканската война, писан на самия 
фронт от военния свещеник Иван 

Дочев, е на изключително жив и четивен 
език и е поднесен на читателя в неговия 
оригинален вид, без издателска намеса. 
Авторът е пряк участник във войната, 
а хроникираните от него събития са 
отбелязвани всеки ден, без изключение. 
Абсолютно автентични са описанията на 
села в Източна Тракия, които съдържат 
данни за броя на къщите, особеностите 
на обичаите и носиите, поведението 
на населението при навлизането на 
българските войски.Особено интересно 
е описанието на влизането в Одрин – 
отношението към чуждото културно 
наследство като джамията на Синан, 
поведението на турското и гръцкото 
население в града, срещите с руския консул 
и др. В издадената досега литература за 
Балканските войни няма подобен текст 
– повечето книги са спомени на военни 
с преднамерени становища, целящи да 
защитят определена стратегия.

Сага за Балканската война
Иван Дочев 

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=37223

http://iztok-zapad.eu
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Преживяванията на сетивността 
често остават непонятни за сло-
вото. Опитвали ли сте се да оп-

ишете дадена миризма, да я обрисувате 
в пълната ѝ  форма и детайл, да я раз-
кажете на свой познат? Когато говорим 
за миризмите, нашата лексика и способ-
ността ни да даваме на нещата имена ни 
предават, използваме мътни и отвлечени 
понятия, асоциации от целия ни житей-
ски опит, за да достигнем до описание, 
чрез което останалите да съпреживеят 
случващото се във вътрешния ни свят.
Причината се крие в човешката физи-
ология. Поради слабите физиологични 
връзки между обонятелните рецепторни 
неврони и мозъчните центрове на реч-
та, обонятелната информация остава 
вербално неосмислена. Обонятелният 
сигнал, за разлика от всички останали 
сетивни сигнали, постъпващи в мозъка, 
директно достига кората на крайния мо-
зък без да премине през таламуса, част 
от мозъка, която служи като кръстопът 
и разпределително звено, обединяващо 
информация от отдалечени мозъчни 
структури. 

По странен и примитивен механизъм 
нервните импулси, които възникват в 
обонятелните неврони, се предават по 
аксоните им до обонятелните луковици 
(bulbi olfactorii), две издадени напред 
мозъчни образувания, толкова причу-
дливи, колкото и еволюционно древни 
(фиг.1). Оттам обонятелната информа-
ция поема по пътищата на лимбичната 
система, група от примитивни мозъчни 
структури, за които се предполага, че 
освен с обонянието са свързани с емо-
циите и спомените. Нервните импулси 
достигат първичната обонятелна кора, 
където се превеждат на древния език на 
миризмите, за да намерят своя собствен 
смисъл, неописан с човешки думи и не-
разтълкуван. Този донякъде примитивен 
механизъм разказва историята на отми-
нали епохи в зората на еволюцията, на 
време, когато мисленето, такова каквото 
го познаваме днес, все още не е същест-
вувало, а мозъкът се е лутал в тъмнината 
на един непознат свят, с обонянието 
като единствена ръководна светлина. То-
гава животинските организми са разчи-
тали на друга форма на мислене, обоня-

МЕДИЦИНА

Езикът на нямото сетиво
Статия от конкурса „Обясни Науката“  Автор: Бранимир Руменов Велинов
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телното мислене и следвайки химичната 
логика на това сетиво успешно са общу-
вали със заобикалящата ги среда, за да се 
приспособят и да оцелеят. 
Обонянието е част от инстинктивното 

ни и несъзнателно осмисляне на света, 
спомен от еволюционните уроци, които 
видът ни е усвоявал в продължение на 
хилядолетия. То разширява хоризонтите 
ни за познание: носи ни ценна инфор-
мация за условията на средата и наличи-
ето на храна, алармира ни за опасност. 
Често обаче ни ограничава - живеем в 
затвора на собствените си възприятия. 
Спомнете си за половите феромони, 
доказани при редица безгръбначни и 
гръбначни животни, особено застъпени 
при насекомите. Езикът на половите фе-
ромони не оставя място за колебание – 
той заставя,  ефективно предизвиквайки 
желания изход – намирането на полов 

партньор и успешното възпроизвежда-
не на вида. Използването на подобна 
химична комуникация със сигурност 
е ключовo за огромния еволюционния 
успех на насекомите. 
А дали съществуват човешки полови 
феромони? Въпреки опитите на редица 
парфюмерийни компании да продават 
предполагаеми феромони, съвремен-
ната наука не е достигнала до изолира-
нето и охарактеризирането им. Опити 
са правени – учените са си задавали 
въпроса за феромоните при хората и са 
достигали до разкриване на някои от 
тайните на човешкото обоняние. Линда 
Бък и Ричард Аксълѝ, носители на Но-
беловата награда за медицина за 2004 г., 
правят едни от най-значимите открития 
за обонятелната система. Дали открива-
нето на човешки полови феромони крие 
опасността да ни превърне в роби на 
собствената ни физиология, да ни лиши 
от право на избор, мога да запитам, 
илюстрирайки много характерна човеш-
ка черта – страха от неизвестното.
Много са загадките относно обонятел-
ната рецепция, но неоспорима остава 
значимостта ѝ като огромно еволюцион-
но предимство. Ако цветното зрението, 
друга важна еволюционна придобивка, 
може в редица случаи ефективно да оп-
редели годността на храната за консума-
ция (зрелите плодове най-често са ярко 
оцветени) , то обонянието може твърдо 
да се произнесе по въпроса, различа-
вайки класове от химични съединения 
(въглеводороди, алдехиди, карбоксилни 
киселини и много други). Миризмите не 
могат да бъдат описани с думи, но могат 
да бъдат категоризирани. Еволюцията 
на вида ни, индивидуалното ни разви-
тие, както и рекламният бизнес дълго 
са отговаряли на въпроса кое мирише 
хубаво и кое лошо, поставяйки много от 
естествените миризми, които тялото ни 

Фиг.1 Организация на обонятелната система 
при човека. Обонятелните неврони (Recep-
tor cells) взаимодействат с летливи вещества и 
предават сигнала на обонятелните луковици в 
мозъка. (Principles of Human Physiology with Inter-
active Physiology, 4e (1))
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излъчва, в категорията на неприятните.
Други аромати, например уханията на 
редица цветя са желани и търсени, пре-
дизвикват естетическо удоволствие, а 
често дори искаме да миришем на тях, 
т.е. ние се идентифицираме с тях. Като 
цветове на роза, ванилия или хелиотроп 
ухаят много от половите феромони на 
насекомите, предимно при пеперуди-
те. Разсъждавайки върху този факт от 
еволюционна гледна точка, можем със 
същата увереност да кажем, че розите 
миришат на феромони на пеперуди: в 
продължение на хиляди години, цвето-
вите ухания на растенията и феромо-
ните на насекомите са коеволюирали 
в стремежа на  висшите растения да 
привлекат опрашители. Парадоксално, 
миризмите, излъчвани от собствените 
ни тела ни отблъскват, но харесваме 
уханието на веществата, които насе-
комите използват, за да намерят полов 
партньор. Биохимичното и молекулярно 
познание относно обонянието крие тай-
ните на непознати страни от същността 
ни, показва ни, че в природата абсолют-
ните стойности са рядкост и всичко е 
относително, въпрос на отправна точка 
и индивидуално усещане. 
Хеморецепцията, механизмът за детек-
ция на химически вещества е възникнал 
рано в еволюцията, а степента в която е 
останал непроменен е изумителна: чо-
векът, гръбначните и безгръбначните 
животни демонстрират изключително 
сходство в биохимичните основи на про-
цеса. Обонятелните неврони при човека 
(фиг.2), разположени в горната част на 
лигавицата на носа, имат издължени 
клетъчни тела, завършващи с издължен 
израстък – аксон. В предния си край тези 
клетки имат множество реснички, по-
добно на морски главоноги, чийто пи-
пала се извиват се и протягат се в океана 
на заобикалящата ни атмосфера, жадно 

търсещи контакт с подходящата химич-
на молекула, която ще отключи усеща-
нето на дадена миризма. 
В клетъчната мембрана на тези реснич-
ки са включени детекторите на всяка 
една миризма – молекулите на обоня-
телни рецепторни белтъци от семейство-
то на G белтък-асоциираните рецептори 
(GPCR) 1.  При човека са открити гени за 
повече от хиляда обонятелни рецептoра, 
като се смята, че само около 350 от тях 
са функционални. Линда Бък и Ричард 
Аксъл доказват, че всеки обонятелен не-
врон има в мембраната си само един вид 
обонятелни рецептори, а изходящата 
информация от всички неврони, съдър-
жащи даден рецептор, се получава от 
една-единствена обонятелна гломерула 
в обонятелната луковица (фиг.1). 

1  Нобеловата награда за физиология или 
медицина за 2004 г. е присъдена на Ричард Аксъл 
(Richard Axel) и Линда Бък (Linda B. Buck) „ 
за откриването на обонятелните рецептори и 
организацията на обонятелната система „.

Фиг.2 Обонятелната лигавица при човека. 
Обонятелните неврони имат издължени клетъчни 
тела с множество реснички в горния край. (Basic 
Histology: Text & Atlas,11e (2))

МЕДИЦИНА



 http://nauka.bg 42

Неизвестни остават точните триизмерни 
структури на обонятелните рецептори. 
Като съставна част на мембраната, те не 
са водоразтворими, което затруднява 
кристализирането им, необходимо за 
структурно изследване чрез рентгено-
графски анализ. Обонятелните рецеп-
торни белтъци и останалите белтъци от 
семейството на G белтък-асоциираните 
рецептори имат изключително сходни 
аминокиселинни секвенции ѝ, а следо-
вателно и подобни триизмерни струк-
тури.  Затова можем да визуализираме 
тяхната приблизителна молекулярна 
архитектура чрез разглеждане на изя-
снените архитектури на техни хомолози. 
На фиг.3 е представена структурата на 
родопсина от зрителната система, хомо-
лог на обонятелните рецептори.
Полипептидната верига на G белтък-асо-
циираните рецептори, подобно на из-
виващото се тяло на змия, седемкратно 
пронизва мембранния бислой, откъдето 

идва и другото име за този вид рецепто-
ри – серпентинни рецептори. По този 
начин молекулата на рецепторния бел-
тък образува дълбоко в мембраната ка-
нал за взаимодействие с други молекули 
(одоранти), всяка с ярко изявена химич-
на индивидуалност, кодирана в опреде-
лена структура, функционални групи и 
химичен афинитет. Всеки одорант пред-
ставлява малка летлива органична мо-
лекула и участва в предизвикването на 
определено обонятелното възприятие. 
Механизмът на взаимодействие между 
обонятелните рецептори и одорантите 
е неизяснен. Методите за компютърно 
(хомоложно) моделиране се основават 
на структурното сходство между обоня-
телните рецептори и техните хомолози 
и имат известен успех в обясняването на 
свързването между обонятелен рецептор 
и одорант (фиг. 4). 

Линда Бък и Ричард Аксъл демонстри-
рат, че обонятелните рецептори показ-
ват групова специфичност по отноше-
ние на определен диапазон от одоранти: 
те доказват, че един одорант може да се 
свързва с различни обонятелни рецепто-
ри с различен афинитет. Според Бък и 
Аксъл различните миризми се кодират 
от различна комбинация от активира-
ни рецепторни белтъци, т.е., обонятел-
ната система използва комбинаторна 
кодираща система, за да различава 
обонятелните профили на веществата. 
Способността ни да различаваме ми-
ризми произтича от факта, че мозъкът 
интегрира входящата информация от 
различни видове обонятелни рецепто-
ри, за да разпознае „хибриден” профил, 
разширявайки диапазона на детекция 
отвъд броя на рецепторите. Интегрира-
нето и комбинирането на информация-
та се извършва от гломерулите на обоня-
телните луковици, митралните клетки и 

Фиг.3 Структура на родопсина и асоциирания 
с него G белтък. Родопсинът има характерна GPCR 
архитектура със седем трансмембранни α-спирали. 
(Lehninger Principles of Biochemistry, 5е (3)) 

МЕДИЦИНА
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други отдели на главния мозък (фиг.1).
Свързването на подходящ одорант пре-
дизвиква промяна на молекулната кон-
формация на обонятелния рецептор 
(ОR) и задейства каскада от биохимични 
превръщания (фиг.5). Променил форма-
та си, рецепторният белтък взаимодейст-
ва със следващия елемент от веригата 
– близко разположен G белтък 2, сходен 
по структура с G белтъка от зрителната 
система (фиг.3). Това взаимодействие, 
непонятно като механизъм за съвремен-
ната наука, предизвиква дисоциацията 
на α-субединицата на G белтъка и свърз-
ването на богатия на енергия гуанозин 
трифосфат (GTP). Освободена от белтъ-
ка, α-субединицата остава ограничена 
само от хидрофобна палмитоилна гру-
па, с която е „закотвена” към мембра-
ната. α-Субединицата дифундира във 
вътреклетъчната среда, плъзгайки се по 
мембраната. Достига ензима аденилил 

2  G protein-coupled receptors

циклаза (AC) и го активира. Активира-
ната аденилил циклаза синтезира ци-
кличен аденозин монофосфат (cAMP), 
вторичен посредник с разнообразни 
функции и огромно значение за живота 
на клетъчно ниво. 

В мембраната на обонятелния неврон 
cAMP-регулирани катионни канали 
реагират на увеличената концентрация 
на cAMP, като се отварят. През тях на-
влизат калциеви йони (Ca2+). При по-
кой, мембраната на обонятелния неврон 
е заредена, защото съдържа излишък 
на отрицателни заряди от вътрешната 
(цитозолната) страна. При навлизането 
на калциеви йони, носещи положителен 
заряд, потенциалната разлика от двете 
страни на мембраната се намалява, т.е. 
мембраната се деполяризира. Увеличе-
ната концентрация на калциеви йони 
действа като активатор на Ca2+-регули-
рани хлоридни (Cl-) анионни канали, 

Фиг.4 Компютърен модел на взаимодействие между обонятелен рецепторен белтък (сиво) 
и одорант (оранжево). Визуализирани са аминокиселинните остатъци (синьо) в свързващото място на 
молекулата на белтъка. (Prediction of a ligand-binding niche within a human olfactory receptor by combining site-
directed mutagenesis with dynamic homology modeling, Gelis et al. (4)) 
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през които хлоридни йони (носещи 
отрицателен заряд), напускат клетката и 
допълнително деполяризират мембра-
ната ѝ. Деполяризацията на мембраната 
на неврона е електрохимичен сигнал, 
който достигнал критична стойност се 
предава на следващите неврони във ве-
ригата като потенциал на действие – от 
обонятелния неврон до кората на край-
ния мозък, предизвиквайки усещането 
на дадена миризма.
Познанието за обонятелната рецеп-
ция остава незавършено: неизвестни са 

структурите на обонятелните рецеп-
торни белтъци, механизмите на взаимо-
действието между одорант и обонятелен 
рецептор, а съответно и механизмите за 
различаване на разнообразни миризми. 
В бъдещите изследвания е надеждата за 
по-голямо себепознание,  за разкриване 
на молекулярната логика на важна част 
от същността ни,  за разгадаване на ези-
ка на нямото сетиво.

Фиг.5 Молекулярен механизъм на обонянието. 1.) Одорантът (О) се свързва директно с 
обонятелния рецептор (ОR) или със свързващ белтък (BP), който го пренася до рецептора. 2.) Активираният 
OR предизвиква дисоциация на α-субединицата на G белтъка. 3.) α -Субединицата активира ензима аденилил 
циклаза (АC), който синтезира цикличен аденозин монофосфат (cAMP). 4.) Увеличената концентрация на 
cAMP предизвиква отваряне на катионни канали, през които навлизат калциеви йони (Ca2+) и деполяризират 
клетъчната мембрана. 5.) Калциевите  йони отварят хлоридни канали. Навлезлите хлоридни йони (Cl-) 
деполяризират мембраната допълнително, задействайки изпращането на електрохимичен сигнал в мозъка. 
(Lehninger Principles of Biochemistry, 5е (3))

МЕДИЦИНА
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Семейство Енотови (Procyonidae) са 
малки и средни хищници, характерни 
за Западното полукълбо. Обитават 
всякакъв вид гористи местности, а 
някой видове се срещат в градските 
зони. Последните проучвания разделят 
семейството на 6 рода, 11 вида и най-
малко 78 подвида. Един вид е Критично 
застрашен (Козумелски енот -Procyon 
pygmaeus), няма изчезнали видове от 
1600г. насам, а новооткрития през 2006 
г. Андски олинго, все още не е описан 
от науката. В последните години 
таксономията на Procyonidae претърпя 
драматични промени. Малката 
панда, доскоро част от Procyonidae 
беше отделена в самостоятелно 
семейство Ailuridae (в недалечното 
минало Голямата панда също беше 
причислявана към Енотовите). От 
общо 7 вида еноти (Procyon), четирите 
населяващи отделни Карибски острови 
– Бахамски енот (Procyon lotor maynardi), 
Гваделупски енот (Procyon lotor minor), 
Трес-Марийски енот (Procyon lotor 

insularis) и вече изчезналият Барбадоски 
енот (Procyon lotor gloveralleni) – бяха 
върнати като подвидове на Същинския 
енот (Procyon lotor). Така, вместо на 
ценни ендемични видове, на тях вече 
се гледа като на привнесени вредители, 
нанасящи непоправими щети на 
островната фауна. Единствено по-
дребния Козумелски енот (Procyon 
pygmaeus) запази предишния си статус. 
Подобна съдба претърпяха и петте вида 
Олинго, обединени в два пълноценни 
вида, а разделянето на Западно и 
Източно Планинско коати, все още не е 
потвърдено. 

 Енотовите са всеядни животни, и в 
менюто им присъства най-малко месо, 
в сравнение с другите им събратя от 
разред Хищници. Панамския подвид 
на Кинкажу (Potus flavus megalotus) 
например може да претендира за най-
плодоядния бозайник, след като до 99% 
от диетата му е съставена от плодове. По 
тази причина, не се смятат за вредители 

БИОЛОГИЯ

Семейство Енотови (Procyonidae)
Малки панди (Ailuridae)
Повече тук - http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12129

Нова рубрика, в която ще ви запознаем с бозайниците.
Автор: Константин Йорданов
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и са приемани добре от хората с 
изключение на Северноамериканския 
енот (Procyon lotor), който има 
репутацията на преносител на сериозни 
болести, като туларемия, лептоспироза 
и бяс. Последният е преследван и заради 
ценната козина, като през 1977 г. на 
американския пазар са били продадени 
3 832 802 кожи. 

Олинго на Ален (Bassaricyon alleni) Рингтейл (Bassariscus astutus)

Северно олинго (Bassaricyon gabbii)

БИОЛОГИЯ
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Какаомицли (Bassariscus astutus) Белоносо коати (Nasua narica)

Южноамериканско коати (Nasua nasua)

Повече тук:
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12129

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

Орехче -Troglodytes troglo-
dytes (ДТ 9,5 см).
Една от нашите най-дребни птици. Среща 
се през цялата година. Обитава подлеса на 
планински гори, а през зимата се среща в 
равнини, селища и паркове. Мъжкият често 
строи по няколко гнезда, като женската си 
избира едно от тях. Гнездото е с кълбовидна 
форма със страничен отвор. 

БИОЛОГИЯ
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Земноводно рибарче -Alcedo atthis (ДТ 16,5 см).
 Издълбава дълбоки гнездови дупки в песъчливи и глинести брегове. 
Гмурка се от кацнало положение или пърха над водата, за да хване 
рибка със специално приспособения си клюн. Лети ниско и с голяма 
бързина. Най-често се среща покрай сладководни водоеми или по 
морското крайбрежие.

БИОЛОГИЯ
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Обикновен пчелояд - Merops apiaster (ДТ 28 см). 

Често може да се види кацнал по жици и по върхове на храсти, 
дебнейки летящи насекоми (водни кончета, оси, пчели), с които се 
храни. Гнездовите си дупки, подобно на земеродното рибарче, прави б 
отвесни песъчливи или льосови брегове в открити местности. 

БИОЛОГИЯ
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Синявица, или синя гарга - Coracias garrulus 
(ДТ 31 см). 
Ярко оцветена враноподобна птица. Храни се главно с бръмбари, 
гущери и други дребни животни по земята. Гнезди в хралупи. Прелетен 
вид. По време на миграцията през България преминават и птици от по-
северните части на Европа. 

БИОЛОГИЯ
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Папуняк - Upupa epops 
(ДТ 28 см). 

Храни се главно със скакалци и гущери. Есенно 
време отлита на юг. Обитава равнинни гори и 
открити пространства, паркове, градини, лозя 
и др. Гнезди в хралупи на дървета и дупки в 
отвесни земни брегове.

БИОЛОГИЯ
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Всред записаното от Васил Левски в 
личния му бележник, на с. 68 фи-
гурира: „1871. От ноемврий 25-ий 

захващам да водя точна сметка от дека 
какво зимам и за какво ги давам” (по-
сочена е номерацията на страниците, 
направена от Д. Страшимиров с червен 
молив). Очевидно това не е инцидентно 
хрумване на притежателя на тефтерче-
то. Той от средата на 1870 г. е в Бълга-
рия, защо едва година и нещо по-късно 
е решил да почне да си води сметка за 
получените и похарчените пари?

Можем да отчетем, че действието из-
глежда донякъде позакъсняло, но едва 
в началото на есента на 1871 г. револю-
ционната организация на Васил Левски 
всъщност започва да придобива по-от-
четливи контури. В края на септември 

тя вече има установено име: Централен 
български революционен комитет. Има 
и устав, който определя организацион-
ната й структура и задълженията на 
участниците в нея. 

И все пак, защо паричният отчет е запо-
чнат от Левски, не, да речем, от послед-
ните дни на септември 1871 г., когато в 
лозята край Ловеч е проведено голямо 
събрание, на което е учреден самият 
комитет, одобрен е уставът на организа-
цията, избран е Централен комитет? 

Възможно обяснение може да ни даде 
обстоятелството, че в края на ноември 
1871 г. в Ловеч е проведено отново съ-
брание на Централния комитет. Ос-
новна точка в него е разглеждането на 
дейността на дошлите в България по-

ИСТОРИЯ

Финансов отчет на БРЦК в 1872 г.
Направен от Васил Левски
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11782	 Автор:	К.	Гербов
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мощници на Васил Левски - Димитър 
Общи и Ангел Кънчев, които искали да 
работят самостоятелно, а не да обикалят 
заедно с Апостола. Съгласно сведение-
то на присъствалия на това събрание 
Анастас поп Хинов, решило се тримата 
да обикалят поотделно, а други двама 
членове на комитета - Сава Младенов и 
Васил Йонков - Гложенецът, да обикалят 
заедно.

Виждаме, че в тефтерчето на Левски 
са отбелязани пари, дадени именно на 
споменатите членове на комитета, като 
често се посочва и името на Димитър 
(Дидьо) Пеев от Голям Извор (Сюлейма-
ноглу Дауд), наричан Пощата. За него 
собственикът на бележника на с. 64 е за-
писал: „1872 ян[уари] от 16 влиза в рабо-
та Димит[ъ]р от Сюл[ейманоглу] Дау[д], 
оставям го за другар при мене.” Такъв 
помощник е бил и Стоян Костов Панду-
рина, който по-начало бил изпратен от 
Тетевенския революционен комитет за 
телохранител на Левски и сметките по 
това е поел самият комитет. От тефтер-
чето се вижда, обаче, че за изпълнението 
на някои поръчки му е плащал и сам 
Апостолът. 

Едно разминаване на сведенията не ни 
дава възможност категорично да кажем, 
че на същия 25 ноември 1871 г., когато 
Левски започва да записва какво взема 
и какво дава, е проведено и въпросното 
събрание за приемане на решение за 
самостоятелната дейност на ръководите-
ля на ЦБРК и помощниците му. Но пък 
има податки, че е възможно решението 
за записване на сметките, да е инспири-
рано от събранието.

Нека да обърнем внимание на по-ва-
жните сведения. В бележника си на с. 68 
веднага след отбелязването, че „от ноем-

врий 25-ий захващам да водя точна смет-
ка...”, Левски е записал, че на същия ден 
в Ловеч „от Ангела... коги да отиде в[ъв] 
Влашко” е получил 235 гроша. Пак на 25 
ноември 1872 г. Левски е написал и пис-
мо, което се отнася именно до заминава-
нето на Ангел Кънчев за Букурещ. Спо-
ред протоколите на турския съд Анастас 
поп Хинов на два пъти казал при разпи-
тите, че за събранието, където било взето 
решението за самостоятелна дейност на 
Общи и Кънчев, бил извикан от Плевен 
в Ловеч лично от Ангел Кънчев, който 
обаче не присъствал на самото събрание, 
защото бил изпратен „отсреща”. 

Според двете сведения излиза, че събра-
нието за решаване на съдбата на Общи 
и Кънчев е станало след заминаването 
на последния, т. е. след 25 ноември 1872 
г. Димитър Общи, обаче, обяснява пред 
турския съд, че на събранието, на което 
се взело решение той и Кънчев да рабо-
тят поотделно от Левски, Кънчев не само 
че присъствал, но и той самият повдиг-
нал въпроса. Това поставя под съмнение 
сведенията, дадени от Анастас поп Хи-
нов. Вероятно той греши. Все пак не е 
логично Кънчев да го извика, пък да не 
присъства на събранието? Нали на това 
събрание се е решавал негов, на Кънчев 
въпрос. 

Логиката ни насочва към вероятност-
та на 25 ноември 1875 г., когато Ангел 
Кънчев е заминавал за среща с Любен 
Каравелов в Букурещ, да е проведено и 
събранието, на което се е изяснила бъде-
щата дейност на основните функционе-
ри в ЦБРК и това е накарало Апостолът 
да започне да води финансов отчет на 
организацията.
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В архива на Васил Левски има няколко 
сметки, които съпоставени със съдържа-
нието на личния му бележник, сочат, че 
ръководителят на ЦБРК е направил под-
робен финансов отчет за дейността на 
организацията за времето от 25 ноември 
1871 г. до 6 април 1872 г. 

От бележника се вижда, че Апостолът 
е сборувал отделните сведения (пера) 
за разходваните пари, записани след с. 
68, на която е отбелязано: „от ноемврий 
25-ий захващам да водя точна сметка...” 
Сборът от с. 69 нараства на всяка следва-
ща страница, като на с. 84 завършва с ци-
фрата 8256 гроша. Към нея са прибавени 
още 2148:20 гроша, за които е обяснено, 
че са: „от отзад записаните дето съм 
давал”. Това са сумите отбелязани на с. 
61, 62, 64, 66 и 67. Така е получен сбора 
от 10404:20 гроша. На страницата преди 
тази сума, която е с. 83, е записано: „6 
апр[ил] тръгвам за във Влаш[ко]”. 

Посочените обстоятелства дават осно-
вание да се приеме, че в бележника на 
Васил Левски от с. 69 до с. 84, както и на 
посочените с. 61, 62, 64, 66 и 67, са запи-
сани разходите, които той е направил за 
периода от 25 ноември 1871 до 6 април 
1872 г.

Същите сведения за разходите намираме 
отбелязани и в три сметки, от които най-
обобщена, но всъщност и най-стегната, 
както и най-показателна за оформяне 
на крайния финансов баланс на ЦБРК, 
е тази, носеща номер 75 в изданието с 
документите на Васил Левски от 2000 г. 
Останалите две сметки, които са доку-
менти № 43 и № 48, са предварителни.

Отделните позиции, изброени на 
първата страница на документ № 75, 
са:

„42 на Стоян Войвода
126 на Стоян Войвода и на Д. Пеев: от 
Царацово до Карлово, защото ги пратих с 
кираджия
162 на Сюлейманоглу Даудовата Поща: кога 

Сметки на разходите и приходите 
за времето от 25 ноември 1871 г. 

до 6 април 1872 г., по записките в 
личния бележник

Личен бележник на Васил Левски, отляво-надясно: с. 68, 69, 83, 84.
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докараха конете, донесоха и законите
464:20 на В. Йонкова
294 на Д. Пеев Поща
624 на С. М[ладенов] и В. Йонко[в]
515 за осигурявание тайни къщи
182:20 разноски в тайните къщи
55 за облекло на Д. Общ[и]
744 на Д. Общий
296 на Д. Общий: кога доде от Влашко; освен 
другите, тия съм земал на заем, и платих 
ги. 
70 мое за обувки от 1870 вехт борч 
668 мое за облекло
158 на Ан. Кън[чев] за шаяк за пан[талони] 
и чорапи
210 на Васил тетевенецът 
38 за тескерета
262 на С. Млад[енов]
211 такъми за конете 
125 на Тракийската Поща
65 на троица от Сюлейманооглу Дауд: 

виках ги за работа 
3150 купих хатът 
210 револвер 
54 изгубих 
200 купих шишене
63:50 за барут, цици, ключ, книги и пликове
140 за пощите кога да свикат 
предста[вителите]
40 за каик през Влашко.”

Очевидно това са сумите, които 
Васил Левски е дал по съответното 
перо (извършване на дейност или 
закупуване на предмет), като някои от 
разноските са обединени. Например, 
в „за облекло” са включени отделно 
записаните в бележника: „една 
антерия”, „чифте копчета за риза” и 
пр. След изброяването на по-крупните 
разходи, Левски ги е събрал и е 
получил сумата 9162:50 гроша. Към тях 

Документ № 75
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е добавил 1235:30 гроша, които отново 
са сбор от по-дребни суми, и включват: 
„разноски с конят заедно кога с двама, 
кога с трима - сами не съм бил; с други 
дребни разноски”. Крайният сбор на 
разходваните пари е 10404:35 гроша. 

На гърба на листа със сметката от 
документ № 75 Апостолът е направил 
още един сбор: „6306 + 3243 + 1358 от 
Ваня [Драсов] тук + 427 Саву [ви] и 
В[асилеви] + 235 А[нгел] К[ънчев] + 
1054 от Ваня [Драсов] тук +10570:20 
в[ъв] Влашко = 23193:20 гроша”. От 
тази сума е извадил 1560 гроша за 
вестници и получения резултат е 
записал така: „21633 гр[оша] внесени 
в ръцете ми”. Отстрани на гърба има 
допълнителна сметка, от която се вижда, 
че отбелязаната в сбора сума „10570:20 
във Влашко” са всъщност парите, които 
Левски е имал в наличност и е взел за 
във Влашко, за да покрива паричните 
разноски по време на престоя си в 
Букурещ през април-юни 1872 г. 

Останалите числа във втория сбор 
са суми, които ръководителят на 
ЦБРК е получил по различно време 
и от различни хора. Откриваме ги 
отбелязани в предварителните сметки, 
като най-ясно те личат в документ № 48. 
Там се вижда, че Сава Младенов и Васил 
Йонков са предали на Левски 427 гр., 
касиерът в Ловеч - 1358 гр., пощата Д. 
Пеев - 3243 гр. и Ангел Кънчев - 235 гр. 
Сумата от 6306 гр. са пари, които Левски 
е получил лично, направо от частните 
комитети. 

От с. 93 в бележника на Левски става 
ясно, че парите, възлизащи общо на 
6306 гроша, той е получил основно 
от революционните комитети в 
Етрополе, София, Тетевен, Осиковица 

и Гложене, като към тях са прибавени 
(„приведени”) парите от комитетите във 
Видраре и Голям Извор, записани на 
с. 96. Пак там е отбелязано, че 3243 гр. 
Апостолът е получил на 18 февруари 
1872 г. от „пощата” Д. Пеев. На с. 68 пък 
е записано, че 235 гроша Ангел Кънчев 
е предал на 25 ноември 1872 г. (както 
бе казано вече). При отчитането на 
последната сума от 235 г., като че ли има 
грешка, защото тези пари са отбелязани 
два пъти: самостоятелно и включени в 
сумата 6306.

Нито една от трите сметки от документи 
№ 43, 48 и 75 не е датирана. Но едва 
ли подробностите около датата на 
съставяне на тези сметки са толкова 
съществени. По важна е констатацията, 
че те се отнасят за времето от деня, 
когато са определени функциите на 
основните функционери на ЦБРК - 
до заминаването на Васил Левски за 
участие в общото събрание на БРЦК в 
Букурещ през1872 г. Възможно е първите 
две или и трите сметки да са правени 
с оглед оповестяването им на общото 
събрание в Букурещ, което може и да е 
произтекло. 

Интерес в горната информация 
предизвиква констатирането на 
любопитния факт, че касиер на 
„комитета” е бил Иван Драсов. Това 
се вижда от двата текста за получена 
сумата от 1358 гроша. В единият случай 
четем „от Ваня тук”, в другия - „дава 
ми касиеринът в Ловеч”. В случая явно 
става дума за Ловешкия революционен 
комитет, чиито основни функционери 
са били формално считани и за членове 
на Централния комитет (самия ЦБРК). 

Събраните от частните комитети 
пари, Левски е предавал на касиера на 

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 59

Ловешкия комитет и от него е получавал 
суми, когато е трябвало да заплаща 
направените разходи. Това се вижда от 
две бележки в тефтерчето. „Предавам 
на Алилаа Селевли [комитета в Ловеч] 
пари гр. 2443:1/2”, четем на с. 57. Сумата 
се равнява на около 22 турски лири. 
Какви са били точно парите, откъде са 
получени, както и разчетите, довели до 
крайната цифра, може да се видят на 
втория форзац на бележника (с.1а). На 
с. 58, пък е отбелязано разходването на 
част от внесените пари. Бележката там 
е: „От Алилаа Селевли зимам от 105 ли. 
тур. - 6: л / от 91 наполеона - 8”. Т. е. 
Левски е взел от касиера 6 турски лири, 
всяка равняваща се на 105 гроша, и 8 
наполеона - всеки от 91 гроша. На с. 94 
виждаме същите пари записани като: 
„взел съм от касиерът 6 л[ири] т[урски] 
- 630 и пак 8 напол[еона] - 728”. Сборът 
на тези числа дава точно 1358 - сумата 
записана като „от Ваня тук”. 

В документ № 75 виждаме, че Левски 
е получил от „касиерина” Иван 
Драсов освен тези 1358 гр., които са 
отбелязани също в документи № 43 
и 48, още 1054 гр., които са записани 
само в документ № 75. Което оправдава 
предположението, че сметката в този 
документ има заключителен характер. 
Интересното е, че тези 1054 гр. плюс 
другите 1358, взети пак „от Ваня”, дават 
приблизително сумата, записана на с. 57 
като „предавам на Алилаа Селевли”. 

Сметката от документ № 75 можем да 
обобщим така: от 25 ноември 1871 г. до 
6 април 1872 г. Васил Левски е направил 
разходи за себе си и своите помощници 
в размер на 10404:35 гроша. И е имал 
в наличност пари (турски лири, бели 
меджидиета и др.) на обща стойност 
10570:20 гроша, които е взел със себе 

си за разходване във Влашко. Сборът 
на двете суми дава право на Левски да 
запише, че през ръцете му са преминали 
21633 гроша, които той приема като: 
„внесени в ръцете ми”. 

Докато парите, предназначени за 
общото събрание, са били реални, 
разходваните суми едва ли са били 
съвсем точни. Апостолът в последният 
момент е натъкмявал някои сметки в 
личния си бележник: нещо е задраскано, 
друго добавено, трето преместено 
(например, сумите записани на с. 97-98 и 
101-106 са отчетени към тези, от с. 69-84). 
Всичко това е направено с мастило, също 
както бележката - „6 април тръгвам за 
във Влашко”, на с. 83. Сумирането на 
отделните разходи в тефтерчето е пак 
с мастило, докато правените по-ранни 
бележки са записани с молив. 

Както бе отбелязано, получената сума 
от сборуването в бележника, направена 
след поправянето с мастило и записана 
на с. 84, е 10404:20 гроша. Вижда се, 
че разликата от двата разчета - в 
бележника и направената в документ 
№ 75 - е само 15 пари. Което дава 
основание да приемем, че това са били 
реалните разходи за посочения период. 
Приходите пък, като е извадена сумата, 
изпратена за доставяне от Букурещ на 
вестниците „Свобода” , са били 21633 
гроша.

(При изчисление на сметката в документ 
№ 43 Левски получава разходи в размер 
на 10530:5 гр. Крайният сбор от тази 
сметка е записан също и на с. 95 от 
тефтерчето му.)
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Васил Левски е направил и две сметки за 
парите, изхарчени във Влашко, докато е 
пребивавал там, за да участва в работата 
на общото събрание на ЦБРК, преиме-
нувано тогава според устава на БРЦК. 
По-представителен вид има сметката, 
отбелязана като документ № 146 в сбор-
ника „Документи”.

На първата страница на сметката от 
документ № 146 Левски е отбелязал 
следните разходи:

„540 пушка от отзад дето се пълни без 
куршуми
774 пушка от отзад дето се пълни с 
куршуми 100 и раковете й (?)
124 пушка белгийска с един огън с байонет
434 сабя
540 два дългогледа

62 компас
66:28 ци[а]нкали[й] и писалки
463:22 за законът бели книги, и червени 
корици, фигурите и книги за билети
256 за вехтият и новият печат
44 на две жени за пренасяние нещата
96 за военни правила сръбски
9 за изтривание [на] пушка, която опитвах, 
а я не купих
33 книги за окръжни писма, и книги за Ц. К.
1480 за букви на печатницата, с които ще 
се печатат само наши работи
652 за вес[т]ници Сво[бода]
18 копие мастило
175 мой за ризи, бели гащи, ботуши и 
вратовезка
10:5 мой за подкърпование обувките ми
96 мой за балтон
60:5 за вапор
65 за каруци от скелята до градът и от 
градът до скелята
27:4 за железница
21 ятак парасъ
96 на изпаднал родолюбец, който ме е 

Сметка на разходите, направени 
във Влашко от 11 април до 1 юли 

1872 г.

Документ № 146
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помагал парично няколко пъти
10 на други народен изпаднал
20:32 милостиня вънкашна
36 за пране мой
375 за ядене от 11 апр[ил] до 1 юлия освен 
великденските разноски
84 за три дни по Великден и в денят на св. 
Кирила и Мет[одия] и още едно веселие, 
коги замина лясковския предс[тавител]
89:14 извън [в]сичките разноски, дребни 
разнос[ки] и почерпование с приятели
96 за шев на формата.”

След като прави събиране на всички 
разходвани суми (харчове), Левски 
записва: „6853:30 - [в]сичката сума 
- похарчено в[ъв] Влашко от л[ири] 
ту[рски] 62 гр[оша]”. Тук има нещо 
неясно, защото турската лира в другите 
сметки на Левски е отчитана по 104 или 
105 гроша. Това се вижда и от сметката 
на другата страна на същия лист.

На гърба на горната подробна сметка, 
има друга, направена с мастило. Тя 
е доста объркана. Най-отгоре стои: 
„Турски пари похарчовам в[ъв] Влашко”. 
От писаното надолу се подразбира, че 
Левски във Влашко е разполагал с: „от 
л[ири] ту[рски] 104 гр[оша] -11495:30 
[гроша]”. Над този запис е написано: 
„турски”. След сумата 11495:30, със 
знак минус е записана цифрата 6853:30, 
над която стои: „влашки”. Последната 
цифра е точно, колкото са парите, 
отчетени по сметката в документ № 
146, но действието с изваждането не се 
вижда да е завършено. Затова пък от 
сумата 11495:30 гроша, са извадени 1560, 
които са дадени на Любен Каравелов 
за абонамент на в. „Свобода” (за 13 
поредни броя). И като е отчетена 
загубата от курсовете на турската лира 
и белите меджидиета при размяната 

им, се е получило числото 10082:10. Това 
трябва да е именно сумата в гроша, 
които Левски е похарчил във Влашко, 
без абонамента за вестниците.

Както се подразбира, сметката за 
разходите във Влашко Левски трябва 
да е направил при завръщането си в 
България не по-рано от 1 юли 1872 г. От 
позицията „375 - за ядене от 11 апр. до 1 
юлия” се вижда времето, през което са 
направени изброените по-горе разходи. 

Вероятно в изнесеното до тук, следенето 
на написаното в бележника на Левски 
и в неговите сметки ще измори някои 
от читателите и те ще се откажат да 
проследят подробностите. Още повече, 
че поправените позиции и цифри явно 
са нагласявани. Затова нека да направим 
обобщение: определянето на сумите 
за приходите и разходите, показва, че 
числото на първите съставлява: около 
10404:20 гроша, похарчени в България, 
и около 11495:30 гроша, похарчени във 
Влашко. Общата сума е около 21899:50 
гроша. 

Вижда се, че разходваните от Апостола 
пари за периода от 25 ноември 1871 
г. до 1 юли 1872 г., са дори повече, 
отколкото парите, които той е записал 
като получени за същия период: 
„21633 [гроша], внесени в ръцете ми”. 
Констатацията е категорична: след 
завръщането си от Букурещ Апостолът 
на практика е похарчил всичките 
събрани дотогава комитетски пари! Това 
го признава и сам той в първия ден след 
завръщането си. На 2 юли 1872 г. Левски 
пише писмо до Кирияк Цанков, в което 
го уведомява: „Днес останал съм без 
жълтичка и съм в големи мъки”.
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Васил Левски е решил да „засече” 
получените от различните места пари, 
като ги сметне по квитанциите, които 
е издал за тях, когато ги е получавал. 
За периода 25 януари - 1 юли 1872 
г. той е направил такава сметка на 
получените пари от комитетите и 
отделните членове на тези комитети, за 
които пари той е издал разписки. Почти 
всичките тези разписки са запазени. 
В споменатия том „Документи” 
има показани факсимилета на 
общо 43 броя отрязъци от кочанни 
квитанции на ПРИВРЕМЕННО БЪЛГ. 
ПРАВИТЕЛСТВО, съхранявани в 
Историческия музей в Ловеч. Това са 
частите (отрязъците), които остават у 
получателя на парите.

 В графите „Общи” и „Частни” на 
сметката от документ № 66 виждаме 

Сметка на приходите от 25 януари 
до 1 юли 1872 г., отчетени с 

квитанции

Документ № 66

Квитанции
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записана всяка сума, получена от частен 
български революционни комитети 
(Ч.Б.Р.К.) или от отделен неин член. 
Например, на горната фигура се вижда 
кочанна разписка № 18, издадена на 
14 февруари 1872 г., за получени чрез 
Димитър Общи 105 гроша, т. е. една 
турска лира, от Ч.Б.Р.К. в София. Парите 
от такива квитанции са записани в 
графата „Общи”. В другата графа 
„Частни”, са отбелязани получените 
пари от отделни конкретни лица, които 
за секретност са били записвани не по 
име, а с условни номера. Има някакви 
пари получени от Васил Йонков, както 
и споменаваната вече сума от 6306 
гроша, които Левски е получил лично от 
комитетите, преди да бъдат направени 
ръчно отпечатаните квитанции. 
Апостолът ни уверява, че за тези пари 
също бил издал „ръцеписни билети”.

В документ № 66 основната 
информация отпред гласи: „[За] сичките 
24456:15 [гроша] давам билети”. Отзад е 
пояснено: „1872 от януа[ри] 25 до 1-вий 
юлия. Приемам в билети и на право мен 
донесени.” 

Това, че разходите в изчисленията на 
Васил Левски излизат малко по-малко от 
парите, получени според квитанциите, 
само потвърждава, че той не е успял да 
запише всичките конкретно направени 
разходи (особено във Влашко). Като 
вземем под внимание собствените му 
думи, че на 2 юли 1872 г. е останал 
„без жълтичка”, то основният извод 
е, че Васил Левски към 1 юли 1872 
г. е похарчил всичките пари, които 
са му били дадени дотогава. А те са 
съставлявали около 25000 гроша.

Обобщените резултати от финансовите 
разчети, записани лично от самия 
ръководител на ЦБРК (след отпечатване 
на устава на комитета през юни 1872 г. 
и сдобиването на Левски с нов печат, 
паралелно започва да се употребява и 
наименованието БРЦК), изглеждат така: 
„21 633 гроша броени в ръцете ми”, 
„сума 10 399 гроша, щото похарчовам” 
[за издръжката на организацията в 
България], „турски пари похарчовам във 
Влашко... 10 082:10 гроша” [за разходите 
по време на общото събрание]. 
Свеждането на капитала на комитета 
до нула е съпроводено с началото на 
разпада на БРЦК, уж консолидиран 
след общото събрание в Букурещ. Към 
времето, когато прави балансовите 
сметки, Левски се е считал за 
пълновластен лидер. Затова и пише: 
„внесени в ръцете ми”, „за всичките 
давам билети”, „похарчовам”. Той 
е бил не само главен касиер, но и 
сам е решавал за какво да се харчат 
събраните пари. Освен себе си Васил 
Левски е издържал още: Димитър 
Общи (до започване на самостоятелната 
му дейност през януари 1872 г.), 
Ангел Кънчев (до смъртта му), Стоян 
Пандурин Войводата, Дидьо Пеев 
Пощата, Васил Йонков Гложенеца, Сава 
Младенов, Васил Петров Тетевенеца. 
Част от харчовете са били не дотам 
обосновани, меко казано: „дадени с 
лека ръка”. Например, Дидьо Пеев 
пред турския съд разказал, че по 
искане на Дякон Левски и нареждане 
на комитета в Голям Извор, отишъл 
заедно с гложенеца Васил Йонков в 
Ловеч и останал три месеца на мястото, 
избрано от Дякона за тайна къща, на 

Неодобрението от финансовата 
политика на Левски води до 

разцепление в БРЦК
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негова услуга. Няма сведение Пеев да 
е извършвал кой знае каква дейност 
по време на този престой, освен, че на 
няколко пъти носил писма до Троян и 
Тетевен. Разпращането на окръжното 
писмо от 17 януари 1872 г. до Търново, 
Лясковец и пр. частни комитети, пък, 
е струвало 624 гр. (с. 66 от тефтерчето). 
На 16 януари Левски възлага задача на 
Дидьо Пеев, като му дава и 120 гроша: 
„за харч да остави на къщата си” (с. 64 от 
тефтерчето).
Любопитен е фактът, че Васил Левски 
се завръща от общото събрание на 
БРЦК в Букурещ, снабдил се добре с 
оръжие, униформа и други „войводски” 
атрибути, но само за себе си. За 
сподвижниците си като „армаган” носи 
вестници „Свобода”, окръжни писма, 
червени устави и квитанции за събиране 
на пари. 
В писмо до Любен Каравелов, след 
завръщането си от Румъния Апостолът 
пише: „Моля ви, да задлъжите Панова 
или Ячо, тий знаят дето купих пушката 
да им дадеш пари да ми вземат за 
пушката още петстотин фишека и 
машината, дето щеше да ми я направи 
французинът да си пълня сам фишеците 
и петстотин празни фишека... За всичко 
дайте парите, ако ли нямате вие, то 
моля г-н Ц[енович] или Спира да дадат 
за мене на заем, не за много, до два 
месеца ще им ги внеса, защото още се 
занимавам в работа, та не съм още писал 
на частните комитети да ми ги внесат.” 
От това писмо директно се вижда, че 
събраните от частните комитети пари, 
Левски е използвал, за да купи оръжие за 
себе си.
Заради изхарчването на парите, без 
да се допитва до събралите ги, срещу 
Левски възроптават Димитър Общи и 
Анастас поп Хинов. Мерсия Макдермот, 
като се включва в хора на историците, 

които при конфликтите на Апостола 
с другите членове на БРЦК, вземат 
страната на първия и обвиняват другите 
в недоброжелателност, коментира: 
„И на двамата [Общи и Хинов] 
липсвали широтата на погледа, а и 
нравственият ръст да приемат някаква 
критика и да обуздаят чувствата си 
за гордост до допустимите граници. 
Докато Общи се самозадоволявал чрез 
всевъзможни своеволия из Орханийски 
окръг, Атанас уталожвал жаждата си 
за отмъщение чрез една злорада и 
недостойна клеветническа дейност. Той 
обвинявал Левски в лъжи, в стремеж 
да стане диктатор, в злоупотреба с 
паричните средства на комитетите, 
като оставал по три-четири месеца на 
едно място и произволно живеел от 
обществения фонд и пр. Той написал 
на Левски едно злобно писмо в този 
дух, в което изброява неговите мними 
злоупотреби...” 
След което Макдермот привежда 
отбрани редове от писмото, като 
пропуска да отбележи важния укор, 
отправен към Левски, че той харчел 
комитетските пари, без реално да дава 
принос за попълването им, тъй като 
за последното от началото на 1872 г. 
вече са се грижели Димитър Общи и 
Ангел Кънчев. Макдермот иначе добре 
е забелязала и точно отбелязала, че 
„общественият фонд”, действително е 
харчен по едноличното усмотрение на 
ръководителя на ЦБРК.
Ето какво е написал Анастас поп Хинов 
на Васил Левски през юли 1872 г., след 
завръщането на последния от общото 
събрание на БРЦК в Букурещ: „но ако 
да беше жив А[нгел Кънчев], то всичко 
щеше да излезе наяве. Но занапред 
пак няма да оставим така [работата] 
с Д[имитра Общи]. Кривото трябва 
да го поправим. Аз с него ще отида 
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в Бу[курещ] при К. В. [Каравелов] и 
ще му разправим всичко. Няма яма 
пари, и да се стои на едно място по 3-4 
месеца и да се яде. Знаете добре, че и 
пчелите до едно време отдават чест на 
бръмбарите, а после им изсичат крилете, 
като видят, че само наготово ищят да 
ядат. Укоряваш Д[имитра], но нямаш 
ни едно право. Той ти принесе пари, а 
не ти нему. Но знаеш, че пак сме ние 
причина. Ако да бяхме слушали тебе, 
щеше и до днес да стои [Димитър] на 
хана [в Правец] и така - сбогом всички 
приятели!...” 

В случая Анастас поп Хинов е прав. 
В последния от цитираните редове 
той визира нежеланието на Левски 
да разреши самостоятелна дейност 
на Димитър Общи. А от документите 
(най-вече от запазените квитанции) се 
вижда, че основните суми пари, дадени 
на Левски, са били събрани именно 
от Димитър Общи. Предадените 3243 
гр. от Дидьо Пеев са били събрани 
всъщност от Общи. Той е развил усилна 
дейност в районите на Орхание, Тетевен 
и София. Квитанциите показват, че 
събраните пари са най-вече от там. Пак 
от там са единствените чорбаджии, 
станали членове на революционните 
комитети и внесли значителни суми за 
подпомагането им.

По време на разпита на Левски пред 
турския съд в София, при очната ставка 
с него Общи заявил, че собственоръчно 
му донесъл и предал двадесет и 
пет хиляди гроша за купуване на 
оръжие. Левски не отрича факта, а 
само подхвърля, че парите уж били 
изпращани в Букурещ, но били за 
разноски, а не за оръжие. Че никакви 
пари не са изпращани на Букурещ, 
освен за вестници „Свобода”, се вижда 

от сметките за разходите.

Не всички революционни комитети в 
Западна България са били основани 
от Левски. Много лековерно писалите 
биографиите на Апостола са зачерквали 
дейността на Димитър Общи като 
самобитен организатор, милеещ за 
освобождението на България, като са 
му лепвали епитетите „самонадеян”, 
„непослушен” и пр. 

Слизането до финансовата кота „нула” 
след двегодишната дейност на Васил 
Левски в България, всъщност е провал 
на неговата идея и мисия да вдигне 
въстание в страната, като събере пари от 
живеещите там българи, закупи оръжие, 
внесе го в България и обучи достатъчен 
брой бъдещи въстаници. Изглежда 
след общото събрание на БРЦК в 
Букурещ Апостолът е очаквал от там 
да получи някаква финансова помощ. 
Разочарованието си от несбъдването на 
това желание, той изразява в писмото си 
от 25 август 1872 г. Получил след дълго 
чакане писмо от Каравелов, който му 
писал на 26 юли, Левски нескривайки 
очакванията си, отбелязва: „Работата 
ви добра, а пари няма.” И добавя, като 
оправдание за своята дейност: „Това е 
и от нас, едвам досега се е посрещало 
разноските и твърде малко за друго.”

В последните думи, обаче, виждаме 
един нов момент. Оказва се, че парите, 
събирани до тогава уж за закупуване 
на оръжие, в действителност са били 
похарчени за издръжка на Левски и 
неговите помощници. Единственото 
закупено оръжие с тези пари, е 
неговото. Този факт изглежда е разбран 
от сподвижниците на Апостола и 
те започват да се отдръпват от него. 
Както пояснява след време Димитър 
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Пъшков: Димитър Общи се обявил за 
самостоятелен организатор и прекъснал 
отношенията си с Левски; Анастас поп 
Хинов също прекъснал отношенията 
си с него и Ловешкия комитет и се 
присъединил към Димитър Общи.
Изглежда сам Левски е останал 
разочарован от постигнатите финансови 
резултати, та прави опит да организира 
общо събрание в България, където да 
изнесе отчета си и обясни позициите 
си, вероятно в характерния за него стил, 
че всичко се прави „по народна воля”. 
Идеята за събрание, обаче, не среща 
подкрепа. 
В една недатирана чернова на писмо до 
неустановения комитет в „Куртооглу 
Саали”, писана след завръщането на 
Васил Левски от Букурещ, се обещава: 
„С второ [писмо] ще ви се яви за 
доходите и разходите на Ц. К.” Най-
вероятно именно в изпълнение на тази 
набелязана цел ръководителят на БРЦК 
в България се заема да направи пълна 
равносметка на паричните потоци, 
включвайки и разходите във Влашко. 

Със същото писмо Левски открива 
и кампанията - всеки да си плати 
оръжието. За това и отбелязва: „Нужно 
е всеки член отсега да се приготви, т. 
е. да даде пари по за една иглинячка... 
Това вече събираме от всяко място, за 
да видим в брой колко ще се съберат 
и да се отиде да се поръчат - от десет 
лири турски няма да бъдат по-скъпи.” 
Няма сведения, потвърждаващи, че 
това мероприятие е предизвикало 
положителен отклик у членовете на 
революционните комитети. Десет 
лири са били почти цяло състояние за 
повечето от тях. 
Работите по събиране на пари 
продължават неуспешно и след 
завръщането на Васил Левски от 

Румъния в България. За което самият 
ръководител на БРЦК, кой знае защо 
не чувства никаква вина. Нещо повече 
- проваляйки настоятелното искане 
на Любен Каравелов за вдигане на 
въстание, лично Левски указва на 
сливенци какво да напишат в писмото, 
което те изпращат до Букурещ на 24 
ноември 1872 г. В него се казва: „ние 
нямаме, може да се каже нито една нова 
пушка... второ пари нямаме и трето 
свестни началници ни липсуват.”
Така след две години и половина 
революционна дейност в България, 
се оказва, че единственото, което 
Васил Левски е успял да направи, е да 
организира комитети. Което не е малко, 
но е далеч от възлаганите на Апостола 
надежди да подготви българите за 
едно успешно освободително въстание. 
Затова и Христо Ботев в броя на 
вестник „Знаме” от 12 юли 1875 г. пише: 
„деятелността на втория български 
революционен комитет се беше 
ограничила само в една пропаганда 
между народа”. 
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При пристигането на Испанците 
на източния бряг на Мексико 
Ацтекската империя всъщност 

далеч не представлява хомогенна сила. 
В нейните владения ,има дори анклави 
от съвсем независими от ацтеките гра-
дове-държави, за които поради една или 
друга причина властта в Теночтитлан 
просто не смята за рентабилно хвърля-
нето на сили и средства за тяхното под-
чинение. И единствено областта около 

самия Теночтитлан е пряко доминирана 
от ацтеките, останалите им владения 
също разполагат с почти пълно вътреш-
но, самоуправление, че и външно – стига 
да не е в разрез с ацтекските интереси, 
а те са най-вече плащане на определен 
натурален данък и осигуряване и свобо-
ден пропуск през земите им на търговци 
и войски, като респективно към перифе-
риите на империята реалната васална 
зависимост от Теночтитлан намалява. 
Същността на политиката му е не уста-
новяване на пряка власт и администра-
ция във всички завладяни земи както 
е в Европа и дори при инките по това 

време, а инди-
ректно използва-
не на ресурсите и 
стратегическото 
значение на тези 
земи, чрез данъ-
ци, търговия и 
логистика при 
походи в съсед-
ни на тях чужди 
територии.

Особености на Ацтекската 
империя
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11534    Автор: Радослав Тодоров

Съществуват много заблуждения, предразсъдъци и незнание по темата, които трябва да бъдат разсеяни

За властта и феодалните 
отношения
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Самото устройство на ядрото на импе-
рията също е доста различно от европей-
ските разбирания за държава и империя 
и въобще е трудно обяснимо с понятия 
от европейската терминология. Така че 
е по-лесно да се каже какво не е фигури-
рало там, например: няма ясно очертани 
граници на държавата, нито пък укрепе-
ни такива, много територии са с по-ско-
ро неустановен статут, няма общ народ, 
няма обща конституция, нито единна 
правна система, няма общо управление 
на цялата територия, нито постоянна 
войска. 
Не е известно дори дали въобще е има-
ло дума за „империя” в ацтекския език, 
за тях по-важни са по-малките поли-
тически и административни единици, 
които практически са градове-държави, 
само в долината на Мексико с езерото и 
столицата те наброяват близо 60. Кон-
центрацията им там е много по-висока 
отколкото при гръцките градове-държа-
ви например и населението им е много 
по-голямо, а в същото време са далеч от 
морето, така че изхранването на тези 
полиси се осъществява за сметка на чуж-
ди територии и околните села. Затова и 
съюзите между отделни такива полиси 
са непостоянни и краткотрайни поро-
дени от конкретни поводи по настоящи 
проблеми.
В тези градове се наблюдават опреде-
лени социални нива подобни на касти, 
както и миграции в мирно време, при 
които дадена етническа група се засел-
ва в чужд град-държава и изцяло заема 
дадено социално равнище (обикновено 
най-ниското поне в началото) или пък 
даден занаят ставайки монополисти и 
съответно намесвайки се в обществени-
те въпроси. Възможно е една етническа 
група да се засели на различни места и 
да поддържа известни връзки помежду 
си образувайки особен вид структура 

влияеща на политическата сцена в райо-
на.

Централната власт при ацтеките също е 
специфично и необичайно устроена и 
далеч не прилича на абсолютизъм като 
в представите ни за един велик импера-
тор, чието мнение не се оспорва, с точно 
установена столица – седалище и стъпа-
ловидна-пирамидална йерархия водеща 
до него. 
Властта в импарията представлява осо-
бен съюз между три градове-държави 
от долината на Мексико – Теночтитлан, 
Тетскоко и Тлакопан с принципно ед-
накви вътрешни структури на управле-
ние, но все пак отделни една от друга. 
Владетеля се избира от общ съвет по-
средством сложна династическа схема 
между трите управляващи династии, 
като тържественото му признаване от 
другите два града е наложително. Теноч-
титлан придобива доминантна позиция 
чак при Монтесума ІІ и пристигането 
на испанците затова е сметнат от тях за 
столица.
Във взимането на решения обаче участ-
ват и владетели на подчинени области 
в Мексиканската долина и техния съвет 
реално формира съдебния орган на 
империята, но не участват при избора 
на нов владетел. Там тежи мнението и 
влиянието на най-висшите два военни 
чина в империята – тлакочкалкатъл и 
тлакатекатъл, коиото в последствие ста-
ват тлатоани. Всички те както и втория 
по ранг управник в държавата сивако-
атъл имат аристократичен произход и са 
назначени по определени династически 
схеми на своя пост. Сивакоатълът напри-
мер задължително трябва да произлиза 
от владетелския род, но няма право да се 
кандидатира за владетел.

Тройния съюз
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Преди Теночтитлан инициативата се 
намира по-скоро в ръцете на династия-
та управляваща Тетскоко, намиращ се в 
североизточната част на долината и вла-
деещ така наречената територия Акол-
вакан, която се явява и втората по-голе-
мина обработваема площ в страната. Тя 
е разделена на 14 самоуправляващи се 
административни единици подчинени 
на собствени владетели разполагащи с 
пълна власт над неаристократичното си 
население. Като първоначално зависи-
мостта им от Тетскоко е съвсем слаба и 
условна, но в последствие се наблюдава 
строго спазвана традиция владетели-
те на Тетскоко винаги да дават по една 
от дъщерите си за жена на някой от 
тези владетели и така тази тенденция с 
поколенията обвързва тези владетели 
все по-тясно с Тетскоко и съответно ги 
прави все по зависими от него. Но пък 
от тези 14 владетели, също тлатоани по 
ранг зависи избирането на Тетскокския 
владетел, нещо доста необичайно за 
Стария свят. Всеки от тях заема висока 
длъжност в йерархията на държавата и 
участва в сформирания от тях консул-
тативен съвет а в същото време с пряко 
подвластните си владения нямат никак-
ви други задължения към централната 
власт освен безусловното подчинение по 
време на война.
Освен тях в Аколвакан има и други осем 
области пряко подчинени на владетеля 
и изплащащи му натурални данъци. Но 
трудовата повинност по строежите на 
пътища, дворци и пирамиди е всеобща и 
задължителна.

Противно на очакваното най-древният 
град, бивша столица на империята на те-
панеките и владеещ най-голямата запад-
на част от Мексиканската долина – Тла-
копан се явява традиционно най-слабия 

партньор в този троен съюз, а данъците 
от по-голямата част от използваемите му 
земи отиват за нуждите на Теночтитлан. 
Столицата на загиналата империя Аска-
потсалко, също намираща се на терито-
рията му, отдавна е загубила водещото 
си значение и сега представлява само 
малък подчинен на Тлакопан град-дър-
жава. Като по един тлатоан отговаря за 
тепанекските и мексиканските жители 
на Аскапотсалко. Но за разлика от Теско-
ко в Тлакопан съществува йерархия от 
зависими владетели.

Реалната столица Теночтитлан владее 
пряко една съвсем малка област заемаща 
двойния град Теночтитлан и Тлателолко 
върху острова в западната част на Мек-
сиканското езеро, както и няколко по-
малки селища на северния бряг на езе-
рото и частично бившите владения на 
Колвакан – на южния, които въпреки, че 
са подчинени на главния данъчен упра-
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вител на Теночтитлан – петлакалкатъл, 
са нещо като кондоминиум с Тлакопан, 
изплащайки допълнителни данъци и на 
него.
В Теночтитлан изглежда липсва админи-
стративно разделение и управление на 
тези зависими територии както при дру-
гите две съюзни страни, както и участие 
на зависимите владетели във властта 
като общ консултативен орган, въпреки 
че в късния период се появява подобна 
структура и там.

В началото на ХVІ в. Теночтитлан дос-
тига гигантски размери за мащабите на 
Америка – над 150 000 жители населе-
ние. Той е разположен върху няколко 

големи и множество по-малки острови в 
западната част на Мексиканското езеро, 
които в последствие са свързани. Към съ-
седните селища по северния, западния и 
южния бряг включително към Тлакопан 
са построени пътища построени върху 
издигнати насипи над водата прекъсва-
ни от мостове и диги. А до по-отдалече-
ния източен бряг се стига с плавателни 
съдове до Тескоко, затова и в източната 
част на града е построено пристанище. 
Града е забележителен с огромните пи-
рамиди, дворци, площади, стадиони за 
игра с топка, канали и пазари. Мислейки 
си, че влизат в земя на диваци испанците 
остават поразени при вида на няколкое-
тажните зидани къщи с плоски покриви 
в Теночтитлан, от градините, храмовете 
и обществените сгради и най-вече паза-
рът в Тлателолко, за който Кортес пише 

Столицата Теночтитлан
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подробно при първия си доклад до кра-
ля:
„Има още един площад, два пъти по-голям 
от град Саламанка, заобиколен от всички 
страни от колонади, където ежедневно се 
събират повече от 60 000 души, за да тър-
гуват. Там има всички видове стоки, които 
могат да се намерят в цялата страна
...
Всеки вид стока се продава на отделна 
улица, без да се смесва с другите, всичко е 
безупречно подредено. Всичко се продава на 
бройка или според вместимостта си, досега 
още не сме виждали да се продава на тегло...”

Покрай града са разположени множе-
ство чинампас – ниви под формата на 
дълги и тесни ивици, по краищата на 
които минават обрасли с дървета кана-
ли, самите ниви са насипи над нормал-
ното водно равнище в плитки или за-
блатени зони. Така почвената влажност 
може да се регулира и да бъде толкова 
благоприятна, че да дава по няколко 
реколти на година. Но продукцията от 
тези чинампаси съвсем не е достатъчна 
за огромното население на града, пора-

ди което по пътищата и каналите цирку-
лира постоянен поток от търговски внос 
и натурални налози.

В Ацтекската империя също така липс-
ва официална конституция важаща за 
цялата страна. Което обаче не означава, 
че няма обичайно право и спазване на 
дадени принципи в тяхното общество.
Най-развит като вътрешна организация 
е може би Тескоко. На върха на терито-
риалната, правна и управленска система 
там стоят 4 консултативни и съдебни 
комисии, чието седалище е в двореца 
в Тескоко: Върховен съд, Военен съвет, 
Съвет за музика, изкуство и наука (на 
когото са подчинени и жреците) и съвет 
на държавната хазна и данъците.
Върховния съд се състои от 12 съдии, от 
средите на местната аристокрация. Той 
решава всички правни казуси, които са 
извън компетенцията на другите 3 съди-
лища.
Докато в Теночтитлан основните съ-
дилища са 2, едното се занимава само с 

аристокрацията, а дру-
гото – с простолюдието, 
като има и възможност 
за обжалване. Като с 
териториалното раз-
ширение на империята 
във всички територии 
местните структури се 
запазват и няма налага-
не на действащите в 3-те 
главни града.
Известни реформи са 
регистрирани при Ит-
скоатл (1427-1440) и при-
емника му Монтесума І 
(1440-1471). Създадени 
са редица нови постове 

Съдебна система
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в държавата, част от тях възприети от 
завладяните тепанеки. Такива например 
са постовете на тлакочкалкатъла и тла-
катекатъла с важни функции съответно 
във военната и цивилната област. А след 
тях следват редица други по-ниски пост-
ове. Като на всеки от тях му се заплаща, 
чрез право на ползване на новозавладя-
на територия, която да се обработва за 
него. Като обикновените хора също имат 
възможността да станат един вид аристо-
крация по заслуги, ако се отличат доста-
тъчно във военните походи. Но техните 
постове са ограничени в последствие от 
Монтесума ІІ, а владетеля все повече се 
изолира от хората под себе си и все пове-
че подчертава божествения си характер.

Ацтекската империя е подчертано аг-
ресивна и офанзивна. Но не винаги 
териториите се придобиват в резултат 
на нашествия, в дадени случаи чуждите 
държави капитулират само при недву-
смислените демонстрации на превъзход-
ство направени им от ацтеките, а също 
така и поради факта че местната ари-
стокрация запазва правата си призна-
вайки властта на ацтеките и общо взето 
почти нищо във вътрешните им дела не 
се променя. Общо взето от тях ацтеките 
искат само плащане на определен данък 
и лоялност по време на война.

Въпреки огромното значение на вой-
ската за разширяването и опазването на 
империята и въпреки големия им брой, 
няма постоянна армия. Тя се свиква 
само при нужда и се състои от офицер-
ско ядро от аристократи , възпитаници 
на училищата за тази класа, и част от 
останалото население. Хора от народа 
допълват войската, обикновено от завла-

дяните територии и изпълняващи длъж-
ността на носачи и въобще обслужващ 
персонал за армията.
Понякога войни се водят само за трени-
ране и попълване на войската. В други 
случаи за военопленници, които да 
бъдат екзекутирани в храмовете на ацте-
ките по време на големи празници. Така 
че се стига един вид до ритуална война. 
Но главната цел като цяло си остават 
придобивката на нови територии, които 
да доставят натурални данъци.
Тъй като няма заплати, за награда во-
иниците просто получават част от пляч-
ката и това се явява мощен двигател на 
военната експанзия. Така че империята 
на ацтеките достига логическите си 
граници в Централно Мексико и пред-
положенията, че ацтекските полкове 
са можели да подчинят Гватемалското 
плато и дори Юкатан не са основателни. 
Може да се каже, че при Монтесума ІІ 
са били в критичния оптимум на своята 
експанзия.
Цел на нашествията са също така и екзо-
тични стоки от по-далечни територии, 
които не могат да се открият на пазара 
в Теночтитлан и войната е единствения 
начин за аристокрацията да се сдобие с 
тях. 
Също така винаги преди нашествие е 
посочван конкретен повод за него, не 
само за пред врага, но и чрез пропаганд-
ни инсценировки за пред собственото 
население. Обикновено се посочва ня-
каква очевидна неправда причинена на 
човек от племето на ацтеките. Или пък 
за повод се взима някое нападение над 
изпратена с провокативна цел група 
търговци или отказ от предоставяне на 
военен коридор. Но походите не винаги 
са предхождани от официално обявя-
ване на война, особено пък към отдале-
чени райони, където ацтеките предпо-
читат изненадващите атаки подготвени 

Армия и походи
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предварително от шпиони. Достигайки 
целта си ацтекските войски беснеят из 
новоокупираните територии докато 
местното население само не започне да 
ги моли за пощада и не се съгласи да 
плаща данък, размера на който се опре-
деля на място. Войските почти винаги 
се завръщат с победа и са тържествено 
посрещани в Теночтитлан.

Ниската степен на консолидиране на от-
делните части на империята благопри-
ятства за избухване на бунтове срещу 
ацтеките и техните данъчни чиновници. 
Които бързо били потушавани с нов 
военен поход и винаги били провоки-
рани от местната аристокрация и борби 
между отделни фракции. Въпреки че по 
този начин обикновените хора плащат 
двоен данък – и на собствените владете-
ли и на Тройния съюз, няма данни да е 
имало нито едно селско въстание в им-
перията.
Преследване на население в поробените 
територии не се наблюдава, ако изклю-
чим само оставянето на малък гарнизон 
и строеж на отбранителни селища.
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Населението се дели на две основни со-
циални групи, разделени на по няколко 
подгрупи: около 10% са родовата ари-
стокрация (пили), а останалите – прос-
толюдието (масевали). Като между двете 
групи съществува огромна пропаст. 
Единствения начин за издигане на прос-
толюдието е чрез особено отличителни 
военни заслуги, но те способстват само 
за издигане на отделни хора в тяхната 
каста, което все пак не е малко защото ги 
освобождава от данъци и им дава земя, 
макар и обработването и добивите да 
са под определени ограничения. Това е 
един вид ненаследствена или служебна 
аристокрация. По подобен начин стои 
положението и при жреците.

Най-широката прослойка - простолю-
дието се състои най-вече от селяни и 
занаятчии. Имащи право разбира се 
да сключват бракове само в рамките на 
собствената си прослойка. Браковете са 
моногамни и обикновено младоженци-
те се заселват в дома на семейството на 
мъжа. В това отношение дребните про-
винциални аристократи, разполагащи с 
малко земя и данъци от нея, не се разли-
чават особено от тях нито по облеклото, 
нито по материалното си състояние, за 
разлика от приближената до владетеля 
дворцова аристокрация тънеща в раз-
кош. Като тези селяни не са закрепосте-
ни като европейските в същата епоха, 
те са длъжни да дават част от добива си 
(занаятчиите – от продукцията си) като 
данък на местния владетел, но при жела-

Обществена структура
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ние могат да се преселят във владенията 
на друг аристократ и да плащат данъци 
на него, а при различните градове дър-
жави данъчните системи и правните 
норми имат понякога съществени разли-
ки, измежду които даден селянин може 
да прецени кое е по-изгодно за него. 
Такива селяни се споменават в изворите 
с термина майеке.
Дори и при простолюдието строгото въз-
питание на децата е важен момент по-
кровителстван от държавата и извърш-
ващ се главно в училища (телпочкали) за 
воини, където се изучават и някои други 
обществено полезни дейности.

В простолюдието съществуват и по-
издигнати отличаващи се групи на 
външни търговци и по-специализирани 
занаятчии (почтекатъл) разполагащи с 
известна автономия в правораздаването 
и организирането на собствените си об-
щества, морални кодекси, ритуали и тн. 
Някои от търговците осигуряващи тър-
говията и притока на стоки дори от най-
далечните краища на империята могат 
да натрупат богатства съизмерими с тези 
на аристокрацията, но все пак трябва да 
се стараят да водят скромно поведение в 
обществото за разлика от тях.
Някои от занаятчиите, предимно тези 
обработващи скъпоценни метали могат 
да създават нещо като профсъюзи по 
между си, да живеят в собствени квар-
тали и да почитат собствени божества. 
Като дори не е сигурно дали въобще 
някаква част от тяхната продукция е 
взимана като данък, вероятно всичката 
е отивала директно на пазара, а от тях 
само понякога са се изисквали опреде-
лени услуги, като например безплатна 
обработка на изящен предмет за висш 
аристократ с доставена от него сурови-
на.

В същото време съществуват и низши 
прослойки на простолюдието с поч-
ти робски статут, наричани тлакотли. 
Но отново в сравнение със Стария свят 
(особено Античния) те не са с постоянен 
статут на съвсем безправни хора, а на 
временно изкупващи вина определена 
от съда поради престъпление или добро-
волно предоставящи за определен пери-
од или обект на работа труда си за да ги 
изхранват във времена на слаби реколти 
например. След изтичане на срока или 
изплащане на дълга си тези хора отново 
стават свободни граждани. Разбира се 
има възможност в краен случай съда да 
реши, че някой тлакотли трябва да оста-
не такъв за цял живот, но това са редки 
случаи на особено тежки провинения 
или с цел той да бъде продаден или 
изпратен за жертвоприношение в някой 
храм по време на голям празник. 

Друга от низшите касти, може би пред-
последна в йерархията са хамалите (тла-
мама), обикновено натоварвани с твърде 
тежка работа по пренасяне на товари на 
дълги разстояния. Общо взето на тях се 
крепи цялата циркулация на стоки и то-
вари в империята поради липса на впре-
гатни животни и респективно колесни 
превозни средства. Те са използвани от 
търговците при събиране на данъци и от 
армията като обоз и обслужващ персо-
нал по време на походи. Но не е съвсем 
ясно дали тлалама имат статут на отдел-
на каста, защото почти винаги и обик-
новените селяни участват в пренасянето 
на товари по конкретни обекти в техния 
район.

В аристокрацията има ясно разграни-
чени прослойки характеризиращи се с 
определени исторически, етнически и 
родови титли предавани по наследство. 
Едни и същи титли се срещат в различ-
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ни градове-държави, като един аристо-
крат може да притежава по няколко от 
тях придобити от различни династични 
бракове и може да ги разпределя на на-
следниците си по отделно. Обикновено 
най-големите синове на аристократите 
наследяват тези титли, но преди това 
са длъжни да докажат годността си във 
военните походи заемайки по-нисък чин 
за да получат необходимото признание 
от останалите аристократични родове 
и владетеля (а в някои случаи дори и 
на подчинените си). Встъпването им в 
длъжност се отбелязва с пищни ритуал-
ни церемонии, на които им се пробива 
хрущяла на носа, към който се прикрепя 
определено украшение, след което се 
раздават ценни дарове на участниците. 

Имотите и титлите могат да се насле-
дяват и по женска линия, както и жени 
могат понякога да заемат такива постове. 
Земите на даден аристократ почти ни-
кога не се намират концентрирани око-
ло двореца му, а са пръснати на малки 
парцели по всичките му родови имения, 
както и по завладяните след военни 
походи земи, от които също е получил 
определени части за лично ползване. В 
това отношение има някои прилики с 
Европа от времената след развития фео-
дализъм. 
Военното си образование младите ари-
стократи получават в специални учреж-
дения (калмекас) – училища към глав-
ните храмове във владенията. Но те не 
представляват само военни академии, а 
почти университети – в тях се изучават 
също така и религията, особеностите на 
управлението, както и уроци по музика, 
поезия, реторика и математика.

На върха на социалната пирамида на 
всеки град-държава в империята на ац-
теките стои обикновено един владетел 

(тлатоани), но могат и да са няколко с 
еднакъв най-висок ранг, като обикно-
вено един от тях все пак има надмощие 
над останалите. Всички тези владетели 
са свързани с династически връзки по 
между си в сложна генеалогия посред-
ством специални договори важащи за 
много поколения наред - практически 
за постоянно, докато друг договор не 
замени реда на бракосъчетания между 
дадени династии установен с досегаш-
ния.
Владетелите държат в ръцете си съдебна-
та, религиозната и административната 
власт в страната, а пищните им дворци 
представляват икономически и полити-
чески центрове на държавата. Естествено 
тяхна е и думата за сключване на мир 
или обявяване на война на други държа-
ви.

Така дори от оскъдните източници дос-
тигнали до нас ясно се вижда, че става 
въпрос за силно развито общество и кул-
тура, т.е. самородна цивилизация, а не за 
варвари и диваци както винаги са из-
глеждали ацтеките в очите на евроцен-
тризма, най-вече поради предубеденост, 
ненавист или просто поради незнание.

Повече по темата и коментари във фо-
румите на БГ Наука!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11534
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Каракалпакската народност 
е резултат от взаимовръзките на няколко 
етностни групи като древни ираноезич-
ни полууседнали племена,живеещи на 
юг от Аралско море и различни тюр-
коезични и монголоезични номадски 
племена. В родоплеменното деление 
на каракалпаките може да се проследи 
връзка с печенеги,огузи,кипчаки,казахи,
туркмени, узбеки.
Каракалпаките са съхранили своеобра-
зен тип стопанство,съчетаващо земеде-
лие с използване на напоителни канали, 
сезонно скотовъдство и риболовство.
Използват развита мрежа от канали и 
водни съоръжения,строят защитни диги
Отглеждат пшеница, ечемик, орис, 
просо, сорго, бобови и влакнодайни 
култури. Последователността на стопан-
ските дейности се извършват съгласно 
народния календар, който има аграрен 
характер. Развъждат основно едър рогат 
добитък и коне и по-малко овце и кози.
През лятото стадата се пасат по брегове-
те на водните източници,а през зимата 
се прибират в селищата. С риболов се за-
нимават всички,но най-многоживеещите 
край Арал и западната част на делтата 
на Амударя.

Заселването на каракалпаките следва 
родоплеменната структура – племе, 
вътрешноплеменно обединение на ро-
дове, род и вътрешнородови подразде-
ления. Територията е поделена на две 

племенни конфедерации /арыс/ - Он-
тёрт уруу / 14 рода / и Кунграт. В тези 
конфедерации влизат общо 12 племена, 
които обединяват 100 рода.Родът владее 
земята, оросителните канали и съоръ-
жения. Подразделенията също имат 
свои канали,продължение на родовите. 
Край каналите се разполагат родовите 
селища – аули, представляващи раз-
положени на значително разтояние 
едни от други жилищни и стопански 
постройки,принадлежащи на отделна 
родствена група /коше/.Родствената 
група се състои от отделни семейства 
имащи обща собственост – вода, земя, 
пасище и частна собственост – добитък и 
урожай. С ползването на водата и земя-
та се разпореждат старейшини/коше-
бий/. Нормите на поведение се опреде-
лят от патриархално-родово обичайно 
право /адат/, а също и от мюсюлманско-
то религиозно право /шариат/.

До неотдавна юртата при каракалпаките 
служи не само за традиционно 
жилище, но и за място на провеждане 
на традиционна обрядност. Буквално 
всеки неин елемент или ъгъл е свързан 
с определени представи,вярвания,които 
предизвикват определена обредност. До 
1920 г. по-състоятелните каракалпаки 
издигат юрта при женитба на син или 

Традиционни обичаи и приложно 
изкуство на каракалпаките

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12750   Автор: Сирма Епон
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дъщеря. Дървената част на постройката 
се изготвя в дома на младоженеца, 
а тъканите изделия се донасят от 
невестата в качеството им на чеиз.
С изготвянето на дървената част се 
занимавали потомствени майстори,а 
самото умение се придобива след 
ученичество от 3-4 години. След 
завършване на обучението,новият 
майстор дава колективно угощение,на 
което получава наставления и 
благопожелания, а от своя учител 
един от неговите инструменти.
По традиционните представи на 
каракалпаките, работилницата на 
майстора /киели/ представлява 
свещенно място, за това тя била обект на 
посещение от бездетни жени и болни, 
носещи жертвоприношения. Мъжете 
можели да влизат в работилницата, а 
жените обикаляли отвън.

Новият майстор задължително се 
запознава с устав,написан на тюркски 
език с арабско писмо,където се 
изброяват правила за чистотата на 
работното място, жертвоприношенията 
за божествата и покровителя на 
майсторите Ибрахим Халил /Али/. 
Преди да пристъпи към работа, 
майсторът извършва очистителен 
ритуал и произнася молитва,а 
неговата жена раздава приготвени 

за случая обредни тестени изделия 
/бауырсак/,след което той иска 
разрешение от покровителя Ибрахим 
Халил да започне работа.
Дървената част на юртата се изготвя 
от върба и никога не се използва бреза 
тъй като, според поверията, тя носи 
нещастие. Майсторът, който изготвя 
основата на юртата,никога не изготвя 
и вратата към нея, защото се счита, 
че това може да предизвика неговата 
смърт. Добри дни за издигане на 
юртата се считат сряда и четвъртък и се 
извършва от жени. Различните елементи 
на юртата се свързват задължително с 
ремъци от кожа от рогат добитък или 
камила. Също важно е да се определи 
добро място за разполагане на новия 
дом, където няма зъл дух. Организира се 
тържество и угощение, а всеки поканен 
носи подарък – животно,пари,парчета 
плат и др., като изрича благопожелание 
– „Нека това бъде благополучно място”. 
Тръгвайки си гостите също взимат 
подаръци.
Жените преди да започнат издигането 
на юртата също се молят на своята 
покровителка Биби Фатиме. Започва 
се от вратата, която е двукрила и се 
закрепва на рамка състояща се от праг, 
горна греда и два странични стълба. 
Вратата е обърната на юг,отваря се 
навътре и е украсена с орнаментална 
резба. С прага на юртата са свързани 
различни забрани, вярвания и обряди.
Например се забранява стъпването и 
сядането на прага за да не се съкрати 
живота на човек, докато се вярва че 
спъването в прага е добро знамение.
Невестата и жената след раждане на 
всяко дете задължително се покланят на 
прага и го докосват с чело, а след това го 
престъпват с десен крак. Прагът считали 
за велик и свещен, наричат го златен.
След издигането на дървената част 
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се вдига куполния кръг с дълъг прът 
наречен бакан. В средата на юртата 
поставят торба с пшеница и други 
тежки стоки, за да е здрава постройката 
и стопаните да са щастливи. След 
окончателното построяване на юртата 
вещите се раздават на гостите,а с 
храната ги нагостяват. Роднини и 
съседи привързват към купола ленти от 
плат, плодове, пари, украшение, което 
представлява обичая откуп на купола.
Бъдещата стопанка хвърля през отвора 
на купола монети, храна,плодове. След 
това всички се молят живеещите в 
дома да са споходени от щастие. Преди 
да се покрие юртата със специални 
вълнени килими /кошма/ на купола се 
завързва опростена люлка на която се 
люлеят младежи по специални правила 
– по двойки,момче и момиче,стоящи 
прави,като единия крак на момчето се 
намира между краката на девойката. По 
този начин куполът плътно се вмества в 
решетката и застава на своето място.
Вътрешността на юртата се дели на 
части, всяка със свое предназначение 
и своя обрядност. Вляво от входа се 
намира дясната, мъжка половина /он 
жак,жапсар/. В тази част се съхраняват 
мъжките дрехи, седлото,юздите. В 
тази част се посреща невестата, ражда 
родилката и се поставя тялото на 
покойника. В дясно от входа се намира 
женската половина на дома /щеп 
жак, казан аяк/. На решетъчна стена 
се поставя торба за посуда,кожени 
торби за продукти. Тук се разполагали 
домашното имущество, с което се 
разпорежда стопанката. В центъра 
на юртата се установява квадратно 
огнище, което се използва за освещаване 
и отопление. Огнището е измазано 
с глина, а около него също понякога 
се прави дървен бордюр.В женската 
половина има и кръгло огнище, 

направено от кирпич. В това огнище 
се хвърля по-малко от новия урожай 
и първото издоено мляко. Пепелта се 
събира и се използва като магическо 
средство срещу болести. Стремежът е 
в огнището постоянно да се поддържа 
огъня. Конструкцията на огнището 
има древен произход. В разкопките 
на селището Куюк-кала, датирано 
VII-VIII в, в едно от помещенията в 
центъра се намира правоъгълна глинена 
площадка,в центъра на коетято се 
намира кръглото огнище. Огнището е 
засипано с пепел. В юго-източния ъгъл 
на помещението се намира дълбока 
кръгла яма, запълнена с пепел,вероятно 
пренесена от огнището.
Освен с дървената врата, входа на 
юртата се закрива и с рогозка 
/есик/, обшита отдолу и отстрани 
с ленти, орнаментирани с различни 
изображения. В централната част на 
рогозката се пришива триъгълник от 
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пришити множество 
тригълници 
от плат, като в 
апликацията най-
често се използват 
два цвята – черно и 
бяло. На всеки връх 
на триъгълника 
се прикрепват 
шнурове с пискюли.
Триъгълника 
наподобява амулет 
/тумар / свързан 
е с доислямски 
вярвания и се счита, 
че има охранителни 
функции.

Всяко тъкано 
изделие има 
характерен 
орнамент и 
определено място в 
юртата. Под купола 
се закрепват пет 
тъкани ленти /
кур/, които се 
пресичат. Върху 
тях са изобразени 
хора и животни.
Този елемент се 
нарича решетка /
кошки, шатраш/ 
и се счита, че това е 
място на обитаване 
на духа на вратата. 
При влизане 
невестата трябва 
да даде откуп, за 
да омилостиви 
този дух, свързан 
с плодородието и 
култа към предците.

ИСТОРИЯ
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Проектът „Икар“, който сега е вече 
пети модел, използва хелиев вре-
ме балон за голяма височина, за 

да издигне кутията с камерата в нея на 
около 35,000 метра над морското равни-
ще. Снимките са направени с цифров 
фотоапарат Canon, който г-н Харисън е 
купил от eBay за £ 50 с микро-компютър 
контролиращ времевите интервали през 
които са правени снимките. Данните за 
местоположението и надморската висо-
чина са предавани на земята с помощта 
Radioteletype (RTTY), а камерите, които 
са парашутът връща обратно са били на-
мерени с помощта на GPS проследяване.

Успехът, находчивостта и предприем-
чивостта на проект „Икар“ са докладва-
ни на много медии като Sky News, BBC 
News, „Times“ други.

Докато говорителя на НАСА заяви, че 
подобни снимки биха струвалина НАСА 
за милиони долари, г-н Харисън е успял 
да събере своята система за £ 500, пости-
гайки невероятни резултати. Може би 

с работата си ще вдъхнови и други да 
предприемат подобни проекти, аз ще се 
радвам да видя резултатите от следва-
щите снимки!

Йоркширски космически ентусиаст за-
сне Земята използвайки балон

Снимки на Земята от ръба на космиса 
са били заснети от хелиев балон, който 
може да се издигне на повече от 20 кило-
метра над морското равнище.
Робърт Харисън, Highburton, Западен 

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ

Снимка впечатлила дори наСа
38 годишният ИТ директор  Робърт Харисън, успя да изуми дори НАСА с неговите снимки на Земята, 

направени от стратосферата използвайки техника, която сам е сглобил!
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Йоркшир, разработил устройство, след 
опити да намери начин на вземане на 
снимки на дома си от въздуха.

Изображенията са направени от камера 
в кутия. Тя е свързана към балон заедно 
с парашут и устройство за проследяване.

В балон в крайна сметка се спуква и се 
връща към земята където е проследен и 
намерен от г-н Харисън.
Г-н Харисън, 38, каза, че целият проект 
струва около £ 500.

„То е просто изолирана кутия, която съ-
държа камера и проследяващо устройство“, 
каза той.
„Кутията е пусната в атмосферата заедно 
с парашут и балон.
„Камерата прави снимки на земята от око-
ло трийсет и пет километра.“
Г-н Харисън заяви, че резултатите са 
били „феноменални“.

„Аз Неможех и да очаквам да получа резул-
татите, които имам - можете да видите 
кривината на Земята, чернотата на космо-
са и тънка синя линия, която прави атмос-
ферата“, добави той.

Г-н Харисън, който е пуснал над 12 бало-
на, каза, че е разработил проектът, след 
като се опитва да намери начин за полу-
чаване на въздушни снимки на неговия 
дом.

„За хоби имах този радиоуправляем  хели-
коптер и го използвах, за да направя някои 
снимки на къщата ми“, каза той.

„Много бързо стана ясно, че не мога да го 
направя с хеликоптер, така че реших да 
използвам балон.“

http://youtu.be/BfHRM2YSl0s

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ

http://youtu.be/BfHRM2YSl0s


 http://nauka.bg 83

Задачата тази година е да проекти-
рат, изпълнят, изстрелят в стра-
тосферата, и приберат метеоро-

логичен балон с полезен товар, който 
да извърши научна и изследователска 
мисия. Само за два месеца, младите из-
следователи на Космоса, без предишен 
опит, ще трябва да подготвят полезен 
товар, който да добие цифрово изобра-
жение на България от височина над 30 
км. (това е 10!!! километра по-високо от 
тавана на полет на най-модерните из-
требители в Света), както и да изпратят 
легонавт (човече от Лего) и да го върнат 

невредим до Земята. Освен това, основ-
ната мисия има изискване за поне един 
научен прибор, който ще трябва да из-
мери състоянието на околната среда по 
време на полета. Това са минималните 
изисквания към мисията - студентите ще 
имат възможност да развихрят фанта-
зиите си и изследователския си дух и да 
добавят вторични научни и изследова-
телски инструменти към техния изсле-
дователски кораб.

Повече на - http://spaceedu.net/

„Космически Предизвикателства 2012“ с нова ми-
сия: Български студенти ще изстрелят научна 

апаратура на 30 км. в стратосферата!

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ
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Един есенен ден през 2011г., Нийл 
Шилей (Neil Sheeley) учен от мор-
ската изследователска лаборатория 

във Вашингтон, правил каквото винаги 
прави – разглеждал е снимки на слънце-
то от Слънчевата обсерватория на НАСА 
(Solar Dynamics Observatory (SDO)).
Но в този ден той видял нещо което 
не бил забелязвал до сега:  характерно 
подредени клетки със светли центрове и 
тъмни граници в атмосферата на Слън-
цето.  Тези клетки изглеждали като тези, 
които се появяват на слънчевата повърх-
ност – подобно на  балончетата които се 
издигат когато вода закипи – но е било 
изненадващо да се откри-
ят такива клетки високо 
в короната, където пре-
димно се намират светли 
протуберанси и коронар-
ни дупки.
Шилей обсъдил тези 
снимки с неговия колега 
от лабораторията Хари 
Уорън  (Harry Warren), 
и заедно решили да 
научат повече за тези 
клетки.  Тяхното изслед-
ване включвало снимки 
направени от косми-
ческия флот на НАСА 
наречен  обсерватория 
Heliophysics System, коя-
то осигурила различни 
гледни точки от различ-
ни места около слънцето.  
Те описали характерис-
тиките на тези преди не 
виждани слънчеви обра-
зувания, наречени коро-

нарни клетки. 
Тези коронарни клетки се образуват 
между коронарни дупки – по-студени 
и по-малко плътни места на короната, 
които се виждат тъмни на снимки -  и 
„филаментни канали“ които отбелязват 
границите между нагоре насочени маг-
нитни полета и такива които са насоче-
ни на долу.  Разбирането на развитието 
на тези клетки може да ни покаже как 
се променят магнитните полета на гра-
ниците на коронарните дупки и как те 
влияят на стабилните емисии слънчева 
материя наричани слънчев вятър.

наСа открива нещо ново по Слън-
цето 

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ
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Обсерватория  показват скалисти 
планети не много по-големи от 
Земята са много често срещани 

в обитаемите зони около слаби черве-
ни звезди.  Международният екип е 
пресметнал че имат десетки милиарди 
такива планети само в нашата галакти-
ка Млечен Път, и около сто обикалящи 
около звезди близки до Слънцето. Това е 
първото директно изчисление на често-
тата на супер-Земи около червени джу-
джета, които са около 80% от звездите в 
нашата галактика. 
Първото пряко изчисляване на броя на 
осветените планети около червени звез-
ди е било съобщено от международния 
екип, използвал наблюденията напра-
вени от спектрографа HERPS , поставен 

върху 3,6 метровия  телескоп в обсерва-
торията Ла Сила (La Silla) в Чили. Ско-
рошно съобщение, казва че такива пла-
нети се срещат много често навсякъде в 
нашата галактика. 
„Нашите нови наблюдения с HARPS  
показват, че около 40% от червените 
джуджета в нашата галактика има супер-
Земи, които обикалят в обитаемата им 
зона, където може да съществува течна 
вода,“ – казва Ексевиар Бонфилс (Xavier 
Bonfils) ръководител на екипа – „Защото 
червените джуджета са толкова често 
срещани -  има около 160 милиарда в 
Млечния Път  - се стига до поразителни 
резултати а именно че има десетки ми-
лиарди такива планети само в нашата 
галактика.“

милиарди СкалиСти планети в обита-
емите зони около червени джуджета 
Нови резултати от откривателя на планети HARPS  на Южноевропейската 

http://www.sciencedaily.com/

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ



 http://nauka.bg 86

Нови изследване представено 
в Сан Диего на 27-ми март на 
243-тата Национална среща и 

изложение на Американското съюз на 
химиците (National Meeting & Exposition 
of the American Chemical Society (ACS)), 
подкрепя идеята, че кометите бомбарди-
рали Земята преди милиарди години са 
донесли ключови съставки за зараждане-

то на живота на нашата планета.
Дженифър Г. Бланк, дфн (Jennifer G. 
Blank, Ph.D.) ръководила изследване-
то, описва експериментите, които със 
мощни  лабораторни „оръдия“ и ком-
пютърни модели са пресъздали услови-
ята съществуващи в кометите когато са 
се сблъсквали със земната атмосфера, 
движещи се с почти 40 хиляди киломе-

тра в час, и са се 
разбивали в по-
върхността. Из-
следването е част 
от по-обширен 
научен опит да се 
разбере как ами-
нокиселините  и 
други съставни 
части на първите 
живи същества 
са се озовали на 
нашата планета, 
която преди ми-
лиарди години е 
била безплодна и 
пуста.  Аминоки-
селините изграж-
дат белтъците, 
които са движеща-
та сила на всички 
форми на живот, 
от микроорганиз-
ми до хора.

комети те Са донеСли чаСтите из-
граждащи живота  

http://www.sciencedaily.com/
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И като понятие, и като явление 
музикалната публика е 
неотделимо свързана с 

възникването на античния театър. 
В буквален превод от старогръцки 
това означава “множество зрители” и 
е в основата /корена/ на понятието 
“театър”.ѝ 

Въпросът, който неизбежно възниква 
в това начало е “защо музикална, а 
не театрална” публика. Не трудно да 
се отговори на такъв въпрос, ако си 
припомним, че нито понятието “театър”, 
нито “музика”, са тъждествени на 
съвременните. Музика /от дорийски 
диалект/ означава “на Музите”. А Музите 
са девет и между тях е и Музата на драмата 
– Мелпомена, на танца – Талия, на 
лиричната поезия – Ерато, и на химните 
– Полихимния, дори на историята – 
Клио т.е. на всички компоненти, които 
в античността образуват явлението 
“театър”, а това означава, че театърът в 
своя първичен вид е музика или по-точно 
– музическо явление.   

Еволюцията на театъра започва в 
Атина, където през V в. пр. Хр. Тиранът 
Пизистратѝ заповядва да се построи 

първия амфитеатър в югоизточната 
част на Акропола, на мястото, където по 
това време се провеждали Диносовите 
мистерии.1 Преди това, пак той, пренася 
от Елефтерес /Беотия/ дървената статуя 
на бога, при поставянето на която 
организира великолепни тържества.

Празненствата в чест на 
Дионис са многобройни, като най-
продължителните /6 дни/, са Големите 
Дионисии, които се провеждат през 
месеците март-април. 

Изложението, проследяващо 
връзката и отношението на 
древнотракийския фолклор призоваващ 
и представящ съдбата и същността 
на Дионис - единствения умиращ и 
възраждащ се бог по нашите земи /т.е. 
в Югоизточна Европа/ би заело  място, 
много по-обширно от една статия и дори 
– една книга. Затова не бих си позволила 
да тълкувам символите на единствената 
1   Θεαομαι-ωμαι –/ в превод от гр./ следя 
гледайки, зрител съм, а също и място за събиране 
на зрителите, чиито места са разположени 
амфитеатрално, като  понятието включва и мястото, 
където се разгръща театралното действие.

МУЗИКАЛНАТА ПУБЛИКА
АВТОР: ИРИНА ХАРАЛАМПИЕВА

ХУМАНИТАРИСТИКА
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запазена фолклорна “трагедия” – тази на 
“Белия кукер”, която и до днес се представя 
в района на Странджа и Сакар, а също и 
изселници от нея в Северна Гърция края 
Серес-Драма.ѝ Единственото, което ще 
спомена е, че тя твърде малко прилича 
на кукерските шествия в други места на 
България и някои съседни страни.

Ще припомня още и това, че 
следващото изложение няма за цел да 
проследи формирането на развитието на 
античния театър.2 То е опит да се тръгне 
към осмислянето на ролята на публиката 
в осъществяването на драмата, театъра, 
а и изкуството въобще. Тук се налага 
само да спомена ролята на хора, като 
праоснова на античната трагедия. Той, по 
думите на Ницше, “представял идеалният 
зрител или застъпвал народа на сцената 
по отношение на княжеския персонаж”3, а, 
според прозрението на Шилер, е “живата 
стена, която трагедията е издигнала около 
себе си, за да се затвори напълно от реалния 
свят и да запази идеалната си основа и 
поетическа свобода”4.      

Не само названието, но и причината 
за възникването на театъра е свързана 
със зрителите /публиката/. Както 
редица основни за настоящата тема 
понятия като “музика”, “театър”, “хор” 
и понятието “публика” се различава 
по смисъл от днешното. “Публика от 
зрители в днешния смисъл на думата, 
пише Ницше, гърците не познавали. 
В техните амфитеатри с  издигащи се в 
концентрична дъга стъпаловидни редове 
всеки  можел напълно да се откъсне от 
2    /от гр./   Τυραννος Πεισιςτρατος 

3  Това е масово почитане на култа към Дионис 
чрез дитирамб. По време на това свещенодействие 
зрителите стояли прави или седели около орхестрата 
- мястото, на което хорът пее и танцува, а в центъра е 
бил жертвеникът на Дионис. 

4  Виж: Фол А. Древната култура на 
Югоизточна Европа, С., 1998, с.168

цялото културно обкръжение и потънал 
в съзерцание, да види и сам себе си и като 
участник в хора” 5 

Верен на царския си дълг към 
държавата /полиса/ Пизистрат решава да 
даде  средства от държавното съкровище, за 
осъществяване на масово и в кратко време 
възпитателно въздействие чрез катарзис. 
А това се налага, поради увеличилия се, 
извън мярата, брой на необразовани, 
невъзпитани и без работа младежи в 
Атина. И тъй като е било известно, че 
трагичният катарзис е неизмеримо по-
силен от осъществения чрез комедия, е 
възложено на най-известните атински 
драматурзи да създадат за новия театър 
именно трагедии.

Не само като понятие, но и като акт 
античния трагичен катарзис е различен 
от този, който която и да е съвременна 
театрална трагедия може да осъществи. 
Той е по-близък до тоталното мистериално 
пречистване, отколкото до постигнатото 
от съвременния театър – емоционално и, 
евентуално - интелектуално въздействие.  
Причината е, че зрителите за пръв път 
за поставени в изолация от сценичното 
действие. В рамките на своя живот те все 
още са участници в мистериите, в това 
число и в Дионисиевите, осъществявани 
на същото това място. Влизайки в 
свещеното време-пространство те 
участват реално в действието, където 
всичко, което им се случи, в това число 
и наранявания и дори – смърт, ще бъде 
наистина. От друга страна обаче, като  
участници в свещенодействието, те могат 
да се отбраняват, да избягват и нападат.

Ситуирани на своите места в 
амфитеатъра, зрителите в продължение 

5  Обликът на античния театър,  както е 
известно, става постепенно чрез включването от 
поета Теспид на актьор, който да води диалог с 
хора, а по-късно, в началото на V в. п. Хр.  от Есхил 
и втори актьор, а от Софокъл - трети, чрез които 
драмата получава завършен класически вид
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на целия ден6, понякога на три дни, 
през които се представят драми, за пръв 
път в живота си, са извън действието. 
Те пребивават в реалността, докато 
театралната драма протича в друго - 
условно, концептуално измерение и не 
могат да се намесят в трагичните събития, 
които се разгръщат пред тях.

Както се вижда от изображението на 
ваза от това време, зрителите крещят и 
размахват копия и своеобразни остени, 
но действията на сцената продължават 
независимо от тях. Това създава огромно 
психично напрежение. Те за пръв път са 
принудени не да преживяват, а да съ-
преживяват и още не са се научили да 
го правят. За тях Прометей на сцената е 
реален и жив и естествената им реакция  
е “да изтичат на сцената и освободят бога 
от неговите мъчители”7.

В отплата за своето мъчително 
свръхнапрежение те получават много по-
силен катарзис от съвременния зрител, 
те изпитват възпитателно въздействие 
на границата на тоталното мистериално 
пречистване. Замисълът на Пизистрат 
/не без участието на философите, до 
които всеки античен цар е възпитан да се 
допитва/ се осъществява най-успешно. 
Съпреживявайки събития из живота на 
царе и герои, като отплата за героизма, 
а най-често – наказание за греховете им, 
те обръщат размисъла към себе си, към 
собствените си грехове и постигат за 
много по-кратко от житейското време, 
пречистване и помъдряване. 

И като същност, и като въздействие 
античната трагедия е осмислена в 
друга, много по-близка до нас епоха 
– романтизма. Този факт, разбираем 
за всеки образован човек, е основан, 
както  на аналогии, така и на разлики 
6  Ницше Ф. Раждането на трагедията /и други 
съчинения/, С., 1990, с. 95
7  Шилер Ф. Предговор към драмата 
“Месинската годеница” –В: Ницше Ф. Ражането на 
трагедията /и други съчинения/, С., 1990, с. 97

във философията на потребността от 
масов катарзис като единствена надежда, 
в случая, за връщане на изчезващата 
духовност на масите. 

В този смисъл може да се отбележи /
не е възможно в такова кратко изложение 
да се тълкува/ написаното от Ницше, за 
формата на античния театър, напомняща 
“самотна планинска долчинка”, а 
архитектурата на сцената “блестяш декор 
от облаци, които бродещите из планината 
вакханти съзират от високо – великолепната 
рамка, в чиято среда им се разкрива образът 
на Дионис.”�    

Механизмът на трагичния катарзис 
за пръв път е теоретично обоснован 
доста по-късно /в периода 335-323 г. пр. 
Хр./ от Аристотел. “Чрез състрадание и 
страх се извършва очистване от подобни 
чувства”, пише в своята “Поетика” 
той.ѝ  А това, че публиката на античната 
трагедия е необразована и невъзпитана 
в гражданските добродетели личи и от 
писаното от същия автор, който при 
съпоставянето на епоса и трагедията 
във връзка с поведението на актьорите 
споменава, че епосът “разчита на 
благородна публика, която няма нужда от 
жестове, докато трагедията предполага 
проста публика”.8 

Като понятие толкова съдбовно 
значимо за човека и хората, катарзисът 
заслужава неизмеримо повече от това 
може да получи тук и от мен. Но като 
цел на античната трагедия и  античната 
/а и съвременна/ публика, то неизбежно 
трябва да бъде, макар и накратко, 
обяснено.  Затова, към цитираното от 
Аристотел, ще добавя кратък абзац 
от  написаното от най-проникновения 
тълкувател на древната култура по 
нашите земи – Александър Фол.  
8  Докато, както пише Аристотел, “трагедията 
се стреми да вмести действието си по възможност в 
рамките на един слънчев кръговрат или с малко да 
го превишава” – Виж: Аристотел, За поетическото 
изкуство, С., 1993, с.72
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Той е посветен на подтекста на 
Аристотеловия трактат “За поетичното 
изкуство”  и “логически завършва  
верижната реакция подражание-промяна 
/на обстановката/ - възпроизвеждане /
на поведението в нея/ - опознаване /на 
първообраза-първоидеята, ако остане 
верен на Платон/.” ѝ А тя, верижната 
реакция  “не може да спре с опознаването, 
а ще продължи да се случва в сърцето-
интелект с изгарянето на нови енергийни 
запаси на метафоричното послание, които 
са изстрадване-пречистване.” 9

В замяна на своята “естественост” в 
чувства и поведение  античната публика, 
както вече бе споменато, получава много 
по-мощен катарзис от съвременната, 
театрално културна публика. Той обаче, 
в съответствие на етосния античен 
идеал, не бива да води до психически 
непреодолимо /без мяра/ състояние на 
скръб. По тази причина било забранено 
представянето на драмата на Фриних 
“Падането на Милет”, при гледането на 
която “зрителите се обливали в сълзи и не 
можели да понасят непоправимата загуба”10, 
а била предпочетена представената 
на конкурса срещу него трагедия на 
Есхил “Перси”, катарзисът от която се 
доближавал до философското осмисляне.  

Единственият начин на съвременния 
човек да изпита това свръхнапрегнато 
състояние на желание за участие в 
действието и усещане, а много скоро и 
осъзнаване на безсилието си да преодолее 
бариерата между условност и реалност, 
е в детството.  Децата, подобно на 
античните зрители крещят и се опитват 
да предотвратят бедата, която заплашва 
любимите им герои, но много скоро, само 
след 3-4 години престават да го правят, 
поне не външно.

Това, разбира се не става лесно, 
за някои хора, които мразят актьора, 
9  Ницше Фр. Раждането на трагедията  и 
други съчинения, С., 1990, с. 96
10 пак там, с.102 

изиграл ролята на злодея, неспособността 
да различава условност от реалност, 
явно остава за цял живот. При това те 
не са публика на “Многострадалната 
Геновева”, така майсторски описана от 
Вазов в “Под игото”, нито арменците - 
зрителите преди векове на “Отело” на 
остров Родосто, описано от Севда Севан в 
“Родосто, Родосто…”. Това са съвременни 
зрители на “Травиата”, които по време 
на сцената на смъртта на Маргарита, 
плачейки питат “Тя от какво умря?” 

Именно осмислянето на този 
парадокс е поставен в началото на 
настоящото изследване, като при това 
много добре разбирам колко е по-лесно да 
се отговори на въпроса “кога”, отколкото 
“защо”.

Смятам, че това  е значим въпрос 
поради огромното влияние на публиката 
не само за силата на получения катарзис, 
но и за  развитието на самото изкуство.

В началото бих искала да припомня 
казаното от композиторката Юлия 
Ценова не само защото тя беше творец 
с огромна дарба и потенциал, а защото 
подозирам, че това са чувства и мисли на 
много творци, а и интерпретатори.

“- Публиката е търпелива и привидно 
толерантна.

- ?!

- Седи притихнала. Подредена. 
Очакваща. Доверчива. Много 
доверчива, Много търпелива. 
Възторжена /понякога/, Отегчена 
/по-често/. Реагира с удряне на 
ръка в ръка – късо, средно дълго, 
рядко – продължително… И СИ 
ОТИВА. ОТИВА СИ. Отиват си 
изпълнителите. Вземаш си нотите 
и какво – и ти си отиваш…Е? И ЗА 
КАКВО Е ВСИЧКО ТОВА?”11

11  Аристотел, За поетичното изкуство, С., 1993, 
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Разбира се авторът е най-важният, 
а без изпълнителят никой няма да чуе и 
види творбата, но публиката. Не може ли 
и без нея?

Някои си мислят, че би било дори 
по-добре, “по-чисто”. Картините са 
нарисувани, концертът е озвучен, 
театралното или оперно действие – 
представено. Струва ли си да зависиш от 
закупените билети, аплодисментите или 
освиркването на публиката. 

И тъкмо да си отговориш - “Не!” се 
появява въпросът – “Защо се е появило и 
продължава да съществува изкуството?”. 
И отговорът никак не е лесен. Защото тук 
става въпрос не просто за причина, а за 
мисия. 

И веднага искам да припомня 
споделеното от Платон:

“Поетът е същество леко, хвъркато 
и свещено, способно да твори само ако е 
вдъхновено и обезумено и само ако му е 
отнет разумът….Ето защо бог ги лишава 
от разум и си служи с тях като със слуги, с 
прорицатели и божи гадатели. Прави го, за 
да знаем ние, слушащите, че не те са тия, 
които говорят толкова важни неща, те, 
нямащите разум, ами сам бог ни говори 
и неговият глас звучи в устните им./
курсив И.Х./.” 12  

         Разбира се през различни 
времена и за различни хора този глас е не 
на Бог, а на собственото им подсъзнание 
или дори – разум, но каквото и да е /
освен последното/, авторът, няма власт 
над него. Затова и идеята му се явява не 
когато той желае, а когато тя си иска. 
Разбира се всичко, което той е способен 
и прави след запомнянето на тази идея е 
негово лично творчество.

Има и самонадеяни автори, които 
смятат, че изкуството съществува само за 

с. 72
12  пак там, с. 102

да “изкажат”, изпеят или нарисуват това, 
което им хрумне, но в това умозаключение 
едва ли участва разумът. И колкото и 
да е трудно да се примирят с факта, че 
без публика процесът “произведение на 
изкуството” не е осъществен и неговата 
мисия не е завършена, ще трябва.

Публиката не съществува и не 
присъства в акта на изкуството само за 
да хвали или отхвърля. Тя, колкото и да 
е трудно да си признаем, е тази, за която 
е предназначено изстраданото послание 
на творци и изпълнители. Достатъчно 
ли е обаче зрителите и слушателите да 
бъдат в залата или пред репродуктора. 
За някои театри или организатори на 
“културното мероприятия” – да. Но не 
и за истински посветените на изкуството 
творци. 

Колкото и да е трудно да повярват 
и дори – примирят с ролята си в 
осъществяването на изкуството, автори 
и интерпретатори трябва да осъзнаят, 
че и появата на изкуството и неговата 
дълговечност въобще и в частност, зависи 
от публиката. За нея е предназначено 
посланието и от нейната способност да 
го получи зависи твърде много, толкова 
много, че на този въпрос би трябвало 
да се посвети специално изследване. 
В този кратък анализ обаче, аз ще се 
съсредоточа върху основната и, струва ми 
се, решаваща трудност, която отличава 
присъстващи от публика – осъзнатото 
съвместяване и преживяване в две 
измерения – условност и реалност. 

Появилата се в античността, 
едновременно с възникването на театъра 
необходимост от “раздвоението на 
личността” при това не в шизофренно, 
а в напълно нормално съзнание, остава 
до днес един от основните критерии 
за назоваването на присъстващите - 
“публика”. А това, че не всеки от седящите 
или стоящите в залата са такива, едва 
ли подлежи на съмнение. На всички е 
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известно, че причината да са там за някои 
от тях може да е откровен снобизъм. 
Щом за обществото  е престижно да си в 
театъра, операта или концертната зала, 
снобите са там, при това обезателно на 
премиерата. И не защото премиерният 
спектакъл е най-сполучливия /всички 
посветени на изкуството знаят, че не 
е така/, а защото тогава те могат да 
бъдат забелязани от официалните лица 
и журналистите. А колко наслада има 
в небрежно споделеното “а когато бях 
на премиерата…”, при това най-често с 
неодобрение, защото това се тълкува от 
обикновените хора като белег за много 
висока култура и безбрежно познаване 
на световния опит.ѝ Това, разбира се, се 
случва не винаги и не във всяко общество, 
а само в онези, в които културата е 
ценност. 

Струва ми се отегчително да 
припомням, известната на всички 
класификация на оперната публика от 
Естебан Артеага   през далечната 1783 г., 
според когото причините за присъствие 
се разполагат в широкия диапазон – 
от: “така правят всички” до откровено 
политически – “да украси с цветя пътя, по 
който деспотизмът бавно влече народа”.13  

13  Виж: Фол А. Древната култура на 

Присъствието в залата може да бъде и 
най-чиста радост и удоволствие от среща 
с познатата тема, мотив, дори – тембър, но 
дори и тогава това не е публика, а зрители 
и слушатели. Публиката се явява тогава, 
когато посланието от сцената стига до 
повече или по-малко от присъстващите в 
залата. И не е трудно да се забележи, че 
това назоваване зависи от два фактора – 
същността на посланието и способността 
им да го възприемат. 

Смятам, че първото условие, 
което би превърнало присъстващите 
на художествения акт в публика 
е способността да пребивават 
едновременно тук и сега /в залата, 
площада, стадиона/ и там и отвъд 
/в условното време-пространство 
на творбата/. Тази способност се е 
създавала трудно и продължително, 
в коментирания случай, за повече от 
хилядолетие. Формирането на публика е 
преминало през етапа  на литургичната 
драма, зрителите на която, макар и не 
в храма, все пак се разполага в едно 
разширено сакрално пространство, за да 
достигне до зрителите на пасторалната 
драма и слушателите на концерта, 
утвърдили се едва през ХV-ХVІ век.
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Фактът, че тези зрители не се 
опитват да спасяват и наказват, а 
спокойно остават по местата си доказва, 
че процесът на съвместяване на реално и 
условно у тях е завършил. Проблемът и 
тогава, и сега е, че тази едновременност 
най-често е фрагментарна. Достатъчно 
е малко разсейване, кратко отвличане от 
съзерцанието по най-различни причини 
и те отново са изцяло в реалността. Но 
не само това е проблем. По пътя към 
постигането на смисъла на авторското 
и интерпретаторско послание 
присъстващият в залата може да попадне 
и в друга реалност – тази на собствените 
си спомени. Това, което Борис Асафиев 
нарича “мечтание под музыкой”. И отново 
всичко, което пропусне във времето на 
това отклонение е изгубено за него. И 
трябва многократно прослушване, за да 
го добави към възприятието. 

Разположила се удобно добре 
заплатеното си място, примирила 

се с факта, че сценичното действие 
е недостъпно, публиката спокойно 
наблюдава как някой някого убива и 
дори се наслаждава на майсторството, с 
което го прави. 

Огромно значение за постигането 
му е откритата и осмислена от Д. Узнадзе 
теория за психичната нагласа.  Веднъж 
постигната обаче, тя се преодолява много 
трудно. Мисълта “отивам на театър” или 
“отивам на концерт” създава нагласа със 
собствена инерция. Преодоляването й 
е толкова трудно, че не се отдава дори 
на Вагнер с неговата могъщ талант и 
енергийно наситена идея за изкуството 
на бъдещето.

С това обаче свършва наблюдението 
над възникването на публиката 
на музическия, включително и 
постмузическия спектакъл. Същността 
на музикалната публика може да 
бъде наблюдавана и изследвана едва 
след еманципацията на музиката в 
съвременния смисъл на “чисто” изкуство.
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Разглеждайки проблема за метафората и 
текста, трябва да изясним природата на 
двете понятия, а след това и начинът, по 
който си взаимодействат.
Първо трябва да направим уточнението, 
че ще гледаме на текста, не като на 
приумица на автора, а като на процес 
възникнал в себе си, ще се постараем да 
го освободим от авторитета на автора, 
от неговата личност, и да го четем във 
възможно най-свободния му вариант – на 
текст.

Ще започнем диалектически и преди 
да дадем определение на това, какво е 
метафората, ще кажем какво не е тя.
Метафората не е сравнение, не е 
алегория, не е хипербола или литота, 
не е и символ и затова и ние няма да се 
спираме на тези и други литературни 
тропи и фигури. За да се аргументираме 
все пак, ще кажем, че всички изброени 
по-горе похвати се случват на базата на 
един активен източник на информация, 
имат начало и край,  опорна точка, около 
която кръжат.  
При метафората, имаме два активни 
източника, които бидейки напълно 
равностойни, заедно създават крайния 

продукт – метафоричното значение.

Още едно уточнение трябва да бъде 
направено. Метафората се възприема 
като част от текст и в тази връзка, трябва 
да се обмисли от какво зависи животът й 
в този текст. Първото хрумване разбира 
се е  - Автора. Какво друго може да бъде 
метафората, освен авторска приумица? 
Може да бъде читателска интерпретация.
В Смъртта на Автора, Барт вижда читателя 
като „ самото пространство, в което се 
вписват, без да изгуби нито един, всички  
цитати, от които се състои писането” . За 
него Авторът играе ролята на „спирачен 
механизъм”, той възпрепятства текста 
със самото си присъствие, което налага 
интерпретации и обяснения на текста 
през автора. На негово място, Барт 
издига читателя – той, възприемайки 
текста го вижда и разбира цялостно – 
за него са всички думи, подредени по 
определен начин, той интерпретира, той 
създава. В нашия случай – той изгражда 
метафорите.

Ако бъдем крайни, можем да приемем, 
че текстът е просто сбор от думи, които 
се подреждат и започват да значат, 

МЕТАФОРАТА КАТО НЕОБХОДИМОСТ НА 
ТЕКСТА

АВТОР: ИВА ГЕОРГИЕВА
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чак с прочитането им (можем да 
направим паралел с философския спор 
по отношение на съществуването на 
неодушевените предмети, когато не се 
намират в присъствието на човек). Тогава 
всичко зависи от интерпретатора, няма 
предзададен смисъл, до който трябва да 
се достигне, има само път, който за всеки 
читател води на различно място. Текстът 
се превръща в помощна тояжка, в мост, 
който читателят извървява, но вървейки 
по своя собствен път. Един апотеоз на 
така наречения backgroung – всичко 
зависи от културата на индивида, всичко 
е относително, няма една истина, нито 
една интерпретация, няма начало и край. 
Няма и една, и еднозначна метафора.

За самата природа на метафората се 
пише от древността. Името й от гръцки 
език значи пренасяне. 
Аристотел я определя като пренасяне на 
чуждо име върху даден предмет – „или от 
род върху вид, или от вид върху род, или 
от вид върху друг вид, или по аналогия”.
Ако трябва да илюстрираме метафората, 
бихме я определили като литературен 
похват, чрез който две неща, нямащи 
връзка помежду си, се сливат, за да 
постигнат търсен смисъл. Казахме сливат, 
но може да кажем още, че използват 
едно друго – метафората трябва да бъде 
разбирана като патерица, без която 
куцият не би могъл да се движи. Точно 
това е тя за мисълта – помощник, когато 
всяка предвидима, предполагаема 

комбинация от думи, не може да 
пресъздаде желаното – това от позицията 
на автора. А от позицията на читателя като 
демиург – метафората е сбора от знаци, 
които образуват знак, който разбира се, е 
индивидуално интерпретируем. В такъв 
смисъл едно най-обикновено изречение, 
може да бъде възприето като метафора, 
ако във възприемащото съзнание, това 
изречение поражда нещо повече от това, 
което се предполага, че предизвиква 
сбора всяка една от думите в него. 
Тоест ако имаме A+B+C=D, където D 
е изречението, а A, B и C са съставните 
му части – думите, ако сборът от A, B и 
C, дава и нещо друго освен D, то тогава 
изречението е метафора.
Да вземем за пример следното изречение 
само по себе си: 
Птицата Моцарт беше дребна, красива, с 
изящно ярко оперяване.�

Ако го прочете човек, чувал за 
композитора Моцарт, той ще се сети 
за него, може би за неговия Реквием 
или Малка нощна музика, ако човекът 
е музикант, може това изречение да 
извика спомени как е свирим Моцарт, 
или как е искал да прилича на него..Ако 
човекът се интересува от птиците, той 
може би ще се опита да си спомни коя 
от всички птички, които е наблюдавал 
би отговаряла най-пълно на описанието, 
ако е по-поетично настроен, може 
да се запита коя птичка би нарекъл 
Моцарт (стига да познава творчеството 
на композитора). Ако читателят е 
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художник, може би това изречение ще 
предизвика творчески търсения – кък 
би нарисувал птицата Моцарт и ли 
просто дребна, красива птичка с шарено 
оперение. Ако интерпретиращият има 
наклонности към литературата, може би 
би анализирал подбора на думите, би 
се запитал как той би написал даденото 
изречение...Препратките са безброй – 
точно колкото и читателите. Само че 
това не са метафори, това са препратки. 
А дали има разлика? Има, защото 
препратките са вектори, те водят от 
точка А до точка В. При метафората, А 
и В се обединяват и създават нещо ново 
АВ. Но ако препратката е двустранна, 
тоест ако не завършва с достигането на 
точка В, а след това отново се върнем към 
точка А и така заемем позиция между А 
и В и по този начин, достигнем до АВ или 
поне до С, може би можем да говорим 
за вид метафора. Тоест метафората е 
множествена препратка. Ще прекратим 
нашите пространствени предположения 
и ще се обърнем към авторитетите.

За Аристотел главното условие за добри 
метафори е аналогията. Тоест, предметът, 
върху който се пренася смисълът, трябва 
по накакъв принцип да бъде подобен, да 
докосва пренасяния.
Цицерон пък се спира на проблема 
за нуждата от метафори, който е в 
същността и на нашето търсене. Той 
твърди, че причина за тях е това, че „на 
нашия ум е присъщо да спрескача, това 

което има пред себе си, и да търси по-
надалеч онова, което иска да задържи...
или защото, най-после всяка преносна 
дума, разумно подбрана, провокира 
нашите сетива и преди всичко зрението, 
най-чувствителното от тях.”
Ние ще признаем, че въпреки изминалите 
хилядолетия, сме склонни да се съгласим 
с Цицерон, защото сякаш наистина 
нуждата от метафората е наложена от 
желанието да бъде намерен еквивалентен 
знак, на този, който имаме. В човешката 
природа е да търсим еднаквости. Когато 
археолози и антрополози откриват 
еднакви белези на култура, еднакви 
митове, обичаи, на места, които не са се 
докосвали физически в пространството, 
това е повод за надежда и радост, освен 
за недоумение – защото показва, че 
съществува и нещо повече в човека 
и човешкото общество, от неговата 
физическа структура. 

Немския естет Лесинг вижда в метафората 
такова средство, което трябва да даде 
на поезията, това което липсва в нея, 
но присъства в живописта. Тук той е в 
унисон с твърдението на Цицерон, че 
метафората предизвиква сетивата ни.
Според Хердер пък, пътят към метафората 
е пътят на човека, който разбира и чувства 
първо в себе си, и чрез това и навън. 
Изхождайки от него, ще кажем, че в такъв 
случай метафората е път на индивида 
към общото – тя е личния прозорец, през 
който гледаме случващото се на улицата.
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Това докякъде е подкрепено от Алфред 
Бизе, който казва, че „ Не само в езика, 
но и в целия наш духовен живот, 
метафорическото има изключително 
значение, синтезът на вътрешното 
и външното, одухотворяването на 
външното и материализирането на 
духовното, са необходимо изражение на 
нашата духовна същност.”(Философия 
на метафорическото, 1893)
В „Раждането на трагедията от духа на 
музиката” Ницше  пък заявява:
„за истинския поет метафората не е 
реторична фигура, витаеща пред очите 
му, а действителен образ, заместващ 
понятието.” 
Интересно е разбирането и на Хосе-
Ортега-и-Гасет, че когато един учен 
наименува изследван феномен – това е 
метафоризация. 
Но можем ли да приемем даването на 
всяко име за метафора и ако можем, не е 
ли метафората, процес на даване на ново 
име. Не е ли тя процес на инициация, 
такава каквато я познаваме в древните 
общества – (младежът е на прага на нов 
етап от живота си, преминава определени 
препятствия, слиза в подземното царство, 
или просто умира(ритуално, разбира се) 
и се ражда наново, носейки ново име. По 
същия начин и даден образ се появява, 
той е възприет от индивид и когато 
трябва да излезе от този индивид, да 
бъде пресъздаден от него, това се случва 
като бива преименуван. И пак стигаме до 
заключението, че метафората е процес 

на филтрация – знакът преминава 
през индивида, през неговата същност, 
обусловена от гени и култура (накратко) 
и след това бива претворен, носейки 
части от това, през което е преминал. 
Тук сякаш се промъква идеята за 
химичната метафора – разбирана 
като такова подобно продължително 
взаимодействие на субстанции, водещо 
до един нов продукт.
Може би  е редно да обърнем внимание 
и на една популярна класификация 
на метафорите, разделяща ги на живи, 
мъртви и избледнели. Смята се, че една 
метафора умира, когато се „изтърка от 
употреба”, тоест когато се клишира, макар 
че има клишета, които се използват и се 
радват на голяма популярност, защото все 
пак, за да се превърне една мисъл в клише, 
тя трябва да е живяла като дълбока истина 
много дълъг живот. Същото се случва и 
с метафората. Когато тя се превърне в 
установеност, загубва от инерцията си, 
от творческия си интензитет, забавя се и 
се превръща в обикновен израз – това се 
случва, защото е престанал да се случва 
процесът на осмисляне, прецеждане на 
думите през мислещият ги индивид. Те 
са се превърнали в шаблон, който не е 
изстрадан, индивидът не се преражда с 
измислянето му, напротив, той минава 
през съзнанието му без да го докосне.
В това твърдение има огромна логика и 
разбиране природата на словото. Но сме 
длъжни да си зададем въпросът, може ли 
една мъртва метафора да се съживи, може 

ХУМАНИТАРИСТИКА



 http://nauka.bg 98

ли да се поправи – защото такова тленно 
изстиване можем да приемем само ако 
обявим метафората за еднозначна. Исак 
Паси, говорейки за полисемията, казва, 
че „може би първия, който е нарекъл 
жената цвете е бил гениален, но всеки 
следващ може да бъде само тривиален.” 
Това в голяма степен е така, но ако 
наричането на определена жена цвете, 
е продиктувано от личен момент, от 
определено цвете, ако то не е просто 
шаблон, а е наситено със значения за 
конкретните мъж и жена, то стурва ни 
се, в такъв случай метафората е точно 
толкова жива, колкото е била и при 
„първооткриването” й.
Тоест, пак всичко се свежда до проблема 
за интерпретацията и за обекта, през 
когото преминават двата активни знака 
(имаме знакът жена и знакът цвете, 
които съжителстват, обменят смисли 
и емоционални наситености в субекта 
– мъж, който ги продуцира, като един 
готов  и нов знак – жената-цвете.)
В книгата си Правилото за метафората, 
Пол Рикьор говори за метафората, като 
за преливаща чувства от една ситуация 
в друга и така разпростира силата на 
двойното значение от познавателната 
сфера в емоционалната.
И тук ни се струва нужно да се върнем 
към препратката с живопитста. Всъщност, 
ние не уточнихме къде разглеждаме 
метафората, защото ако приемем, че 
всичко е текст, то и метафората като 
негова способност, може да бъде намерена 

навсякъде. Точно в това е и отговорът 
на току-що поставеният въпрос. Не се 
ограничаваме до метафората в поезията, 
нито в прозата, в научните текстове, в 
музиката, скулптурата или архитектурата 
– сигурни сме, че на всяко едно от тези 
места тя съществува, защото метафората 
не е просто сбор от думи, тя дори не е 
пренасяне на значения, тя се простира 
отвъд и се състои в пренос на емоции 
за неща. Важно беше за Аристотел да 
съществува аналогия между пренасяното 
и пренасящото, но тази аналогия в най-
висшата си степен е ефирна – емоция. Тук 
говорим за една по-отвлечена метафора, 
ако можем да се изразим така, за една 
разширена метафора, която пренася 
не обекти, а състояния. И точно този 
метафоричен подвид, е този, който се 
създава от читателя. 
Защото колкото и да сме привърженици 
на теорията за текста заради самия 
текст, тя сякаш винаги остава не докрай 
отстоявана. Предразсъдъкът, че все пак 
акта на писане и създаденият от Автора 
текст, също имат значение, трудно се 
лекува. Но можем да постигнем едно 
примирие, като кажем, че кратките форми 
на метафората, тези дълбоко залегнали 
в света и ежедневния език, тези, които 
се „набиват на очи”, са предварително 
уговорени, докато по-големите, тези 
които всъщност обживяват текста и му 
вдъхват живот, те се раждат с прочита.

Ще се върнем към заглавието на 
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настоящата работа – метафората като 
необходимост на текста, и ще се опитаме да 
обясним, след изложените мнения за този 
процес, защо това е така. А за метафората 
определено не може да се мисли по друг 
начин – тя не е нито прищявка, нито 
случаен порив. Тя е необходимост, която 
обслужва определена ниша на текста – 
появява се там, където реалността не е 
достатъчна, където физичната природа 
не може да конструира сама смислите и 
състоянията, които стоят в сферата на 
идеите. 
Метафората не е просто способ, техника 
на изразяване или литературен троп. 
Метафората е система, тя самата е език, 
тя е преводач. Тя е богът вестител, чрез 
който земните разбират волята на 
боговете. Затова и тя е необходимост – без 
нея текстът би бил просто сбор от знаци, 
но не и единен знак сам по себе си.

Използвани източници:

1.  Паси, Исак, Метафората, С., Труд

2.  Дачев, Мирослав, Химическата метафора
http : / / l i ternet .bg/publ ish14/m_dachev/
himicheskata.htm

3.  Стайков, Георги, Текстът има много 
бащи, творбата е сираче 
http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=11
7&WorkID=2886&Level=1#_ftn1

4.  Барт, Ролан, Смъртта на автора
http://www.litclub.com/library/kritika/bart/
dead.html#1

5.  Ricoeur, Paul, The rule of metaphor - 
http://books.google.bg/books?id=05YOAAAA
QAAJ&printsec=frontcover&dq=Paul+Ricoeu
r+The+Rule+of+Metaphor&source=bl&ots=2
cIEIOqELm&sig=VSvAkCo0Bi6I0bNYCzUn
NgDvlM0&hl=bg&ei=pcJKTZCIIpGSOuuFh
e8P&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnu
m=3&ved=0CCQQ6AEwAg#v=onepage&q=
Paul%20Ricoeur%20The%20Rule%20of%20
Metaphor&f=false
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Проектът цели да допринесе за 
решаването на реален градски 
проблем, свързан с Античния 

стадион на Филипопол в Пловдив, кул-
турна ценност от национално значение: 
днес неговият изключителен културен 
ресурс е неизползван, силно компро-
метиран и без принос в културния ту-
ризъм. Предвижда се силен социален 
ефект в най-активната градска истори-
ческа зона. Специфичната цел на проек-
та е насочена към опазване и реабилита-
ция на Античния стадион като стимул 
за градско обновление, подобрение на 
функционалността и принципна про-
мяна на днешния подход към градската 
археология.

Проектът е реализация на залегнала-
та в общия устройствен план страте-
гия за създаване на Подземен музей на 
Филипопол. За тази цел проектът ще 
осъществи консервация, реабилитация 
и експониране на археологическата 

среда, съобразени и с потребностите на 
хората в неравностойно положение. За 
да бъде изявена скритата структура на 
Античния стадион, проектът предвижда 
градско обновление и новаторско при-
ложение на мултимедийни технологии 
в градската среда. Ще бъде подобрена 
функционалността на обекта чрез ус-
вояване на подземното археологическо 
пространство за презентационен център 
и реорганизация на традиционния ба-
зар на пловдивските художници.
Общата културна среда ще бъде промо-
тирана като икономически ефективен 
туристически продукт. Във връзка с 
изпълнението на проекта ще функцио-
нира ad hoc Норвежко-български център 
за градска археология, за обмен на опит 
и комплексно обучение на студенти и 
млади специалисти.

Партньори и екип:

Проектът е създаден на база партньор-

ПРОЕКТ BG0041 - „АНТИЧНИЯТ 
СТАДИОН НА ФИЛИПОПОЛ – 
ОПАЗВАНЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ И 
ГРАДСКА РЕНОВАЦИЯ” 

АВТОР: НЕДЕЛИН БОЯДЖИЕВ 
HTTP://ANTICHEN-STADION-PLOVDIV.BG/

ТОЗИ ПРОЕКТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ПОДКРЕПАТА НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО 
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО. ОБЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 4 „ОПАЗВАНЕ НА 
ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“. БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТА Е ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – 
ПЛОВДИВ, В ПАРТНЬОРСТВО С ОБЩИНА ПЛОВДИВ, АСОЦИАЦИЯТА ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ И НОРВЕЖКИЯ 
ДИРЕКТОРАТ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО.
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ство, което ще продължава през цялото 
време на неговото изпълнение:  двамата 
основни актьори на областно и общин-
ско управление (Областната админи-
страция – Пловдив, и община Пловдив); 
гражданска асоциация (Асоциация за 
културен туризъм); организация на 
страната донор Норвегия (Норвежки 
директорат за културно наследство).

Бенефициентът на проекта 
– Областна администрация 
Пловдив

Институцията на областния управител 
организира разработването и 
изпълнението на областни планове, 
стратегии и програми за регионално 
развитие, осъществява взаимодействие 
с органите на местното самоуправление 
и провежда държавната политика. 
Административният капацитет на 
Областната администрация позволява 
участието й в стратегически национални 
и международни проекти, отразяващи 
държавната политика.

Партньор на проекта – община 
Пловдив

Община Пловдив притежава значителен 
капацитет и ресурси (материални, 
финансови и човешки) за изпълнение 
на подобни проекти със звената: 
главен архитект на общината, 
дирекция “Устройствено планиране”, 
дирекция “Финансова политика”, 
дирекция “Правно-нормативно 
обслужване” и Общинския институт 
“Старинен Пловдив”. През последните 
5 години общината реализира 
различни образователни, социални, 
инфраструктурни и др. проекти, 
финансирани от Европейския съюз и 

други международни донори. Между 
тях общината е реализирала повече от 
един подобен на настоящия проект: 
Експониране на подлез Археологически 
и резиденция Ейрене; Проект на 
ЮНЕСКО за консервация на обекти 
в резервата Старинен Пловдив; Общ 
устройствен план на Пловдив - план за 
подземен музей на Филипопол и др. 

Партньор на проекта – Асоциация 
за културен туризъм (АКТ)

АКТ е юридическо лице с нестопанска 
цел с основна цел на съдействие за 
развитието на културния туризъм в 
България и неговото интегриране в 
европейската и световната туристическа 
мрежа; опазването, представянето, 
популяризирането и използването на 
културното и природно наследство 
като туристически ресурси. АКТ 
има успешно реализирани проекти, 
съответстващи на нейните специфични 
задачи по настоящия проект: три 
завършени културно-туристически 
продукта за археологически и 
архитектурни зони с промоционални 
продукти и информационни системи 
по програма ФАР за културен туризъм; 
мултимедийни продукти; интернет 
платформи и 3D моделиране, свързани 
с културно наследство и културен 
туризъм; национални и международни 
форуми и др.

Партньор на проекта – 
Норвежката дирекция за 
културно наследство

Норвежката дирекция за културното 
наследство (Riksantikvaren) е 
основана през 1912 г. и е част от 
Министерството на околнатасреда. 
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Дирекцията отговаря за практическото 
прилагане на норвежкия Закон за 
културното наследство и на целите, 
определени от норвежкия парламент 
и Министерството на  околната среда. 
Задачата на дирекцията е да подпомогне 
един добър и ефикасен режим на 
управление на културните паметници в 
цялата страна и да гарантира, че всички 
паметници и обекти са равно третирани, 
доколкото това е възможно. Дирекцията 
е разработила и финансирала няколко 
обекта в България. http://www.riksan-
tikvaren.no/English/

Финансиране:

Управлението и реализацията 
на проекта се извършва от 
Координационно звено и Екип за 
изпълнение на проекта, които включват 
представители на бенефициента и 
партньорите. Проектът предвижда 
прозрачно управление с обществен 
достъп до процеса на вземане на 
решения. В рамките на проекта ще бъде 
разработена Програма за устойчиво 
управление и развитие на проекта 
след приключване на финансирането 
и механизъм за публично-частно 
партньорство.
На национално и европейско ниво 
проектът „Античният стадион на 
Филипопол – опазване, рехабилитация 
и градско обновяване” бе оценен от 
Офиса на финансовия механизъм като 
най-доброто разработено предложение 
от страна на българските публични 
власти. За разлика от други проекти, 
бюджетът на проекта на Областната 
администрация – Пловдив, беше 
одобрен 100% и възлиза на 896 825 евро.
Безвъзмездна финансова помощ от 
европейския фиансов механизъм - 

83.51% - 748 939 евро.
Национално съфинансиране - 15% - 134 
524 евро.
Финансиране от бенефициента и от 
партньорите - 1,49%- 13 362 евро.
 
Идейният проект „РЕВИТАЛИЗАЦИЯ 
НА АНТИЧНИЯ СТАДИОН В 
ПЛОВДИВ В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ОБЩИЯ 
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ПЛОВДИВ 
ЗА „ПОДЗЕМЕН МУЗЕЙ НА 
ФИЛИПОПОЛ” е разработен от 
екип на АКТ (партньор по проекта 
“Античният стадион на Филипопол 
– опазване, реабилитация и градска 
реновация”): проф. д.а.н. Тодор 
Кръстев - ръководител; арх. Доника 
Георгиева; арх. Мирослав Велков; арх. 
Вера Коларова; доц. д-р инж. Атанас 
Георгиев; инж. Митко Захариев; 
инж. Стефка Райкова; инж. Антон 
Владимиров.
 
Идейният проект представлява 
пряко етапно приложение на 
предвижданията на Общия устройствен 
план (ОУП) на Пловдив, в частите му: 
„Културно-историческо наследство” 
и „Подземен урбанизъм”, съобразено 
с възможностите на съвременните 
условия. Архитектурното решение за 
ревитализация на Античния стадион на 
Филипопол е практическо развитие на 
заложената в ОУП идея за „Подземен 
музей на Филипопол”, която има за цел 
създаването на система от подземни, 
полуподземни и надземни пространства, 
за цялостно експониране на градската 
археология в съчетание с атрактивни 
публични функции.
Главната цел на Идейния проект 
е ревитализация на националната 
културна ценност „Античен стадион”. 
Тя визира цялостното опазване на 
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културната ценност, изявата на нейните 
културни стойности и реализацията 
на възможностите й като ресурс за 
устойчиво развитие и повишаване на 
качеството на градската среда.

Проектът се разкрива в три 
специфични цели:

1. Консервация, реставрация и 
експониране на Античния стадион на 
Филипопол, изява на неговата цялостна 
структура и на нейното интегриране в 
градската културна среда.
2. Градско обновяване на зоната от 
централната градска част, прилежаща 
на Античния стадион, повишаване 
на качеството на градската среда 
и изява на нейния културно-
исторически потенциал, във връзка с 
археологическата ценност.
3. Етапна реализация на Общия 
устройствен план на Пловдив в частта 
му „Подземен музей на Филипопол”. 
Така Античния стадион ще изяви 
своите истински стойности: реално 
ще разтвори към хората своя запазен 
оригинал; виртуално, с помощта на 
съвременни мултимедийни системи 
и информационни технологии, 
ще разкрие някои свои скрити или 
изчезнали ценности.

Кратка история:

Още от най-дълбока древност до днес 
Пловдив играе стратегическо значение 
по протежение на Диагоналния военен 
път. През античността Филипополис 
(или Тримонциум) процъфтява като 
център на римската провинция Тракия. 
Градът се развива в равнината под 
Трихълмието. Главни композиционни 
репери в структурата на римския град са 

сградите и съоръженията с обществено 
предназначение: градският форумен 
комплекс, театърът и стадионът.
Античният стадион на Филипопол е 
разположен в естествената гънка на 
терена между Таксим тепе и Сахат тепе. 
Простира се в надлъжната си ос (на 
около 6 метра под съвременното ниво) 
от пл. “Джумая” до мястото, където 
днес се събират ул. “Княз Александър I 
Батемберг” и ул.“11-и август” (известно 
още и като площад “Каменица”). 
Съоръжението е изградено през втората 
половина на ІІ век. Тук са се провеждали 
игри и състезания - Питийски, 
Кендрисийски и Александрийски игри.
Счита се, че стадионът е събирал около 
30 000 души. Дължината на пистата му 
е 190 метра, а ширината й - между 25 
и 30 метра. Северната му дъговидна 
част (сфендона) е с 13 амфитеатрални 
реда мраморни седалки, издигнати 
над пистата върху подиум, висок 1,8 
м. Под кавеата е разкрит засводен 
вход, който свързва арената (пистата) 
с коридор, прокопан в естествения 
терен, в ос с антична улица от І век. 
Фрагменти от амфитеатралните редове 
покрай източната и западната страна 
на арената са съхранени в сутерените 
на някои съвременни сгради по ул. 
“Княз Александър I”. Архитектурата и 
художествената украса на пропилеите 
(входа към стадиона), разположени 
от южната страна, са изяснени по 
фрагментирани находки и чрез 
графични възстановки и представляват 
четири зидани пилона, оформени с 
мраморни пиластри и барелефи.
Северната дъговидна част (сфендона) 
на Античния стадион - на площад 
“Джумая” - крие разнообразни 
исторически пластове. Предполага 
се, че в подземното археологическо 
пространство под сфендоната се крият 
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данни и за по-ранни исторически 
пластове. Зад Античния стадион 
минава трасето на крепостната стена 
на Филипопол, изградена по времето 
на император Марк Аврелий, която 
маркира северната граница на 
застроения в низината античен град. 
Това определя местоположението на 
Стадиона като краен обект в северната 
зона на градския план. През Късната 
античност (IV век) настъпилите 
промени в развитието на Филипопол 
дават отражение върху първичното 
устройство на Стадиона. В него се 
вграждат стълбове от конструкцията 
на Акведукта на града по трасето му от 
Родопите към Таксим тепе.
Всичко това определя Античния стадион 
като забележителен пример за сложната 
историческа стратификация на “Вечния 
град” - Пловдив.

Напредък на проекта:

През лятото на 2011 г. бе стартиран уеб 
сайтът на проекта - “Античен стадион 
Филипопол” на адрес:  http://antichen-
stadion-plovdiv.bg/.  Уеб сайтът е 
неразделна част от проекта. Идеята на 
този сайт е да популяризира на няколко 
езика Римския стадион, като след това 
стане една част от множество подобни 
уебсайтове, които ще рекламират 
различни културни и исторически 
паметници в Пловдив. Идеята е 
всички те да бъдат включени в един 
по-общ портал. Сайтът е изработен от 
фирма „Цвят и пиксел” ООД (http://
www.pixelflower.com/). Различните 
обекти в античния град са показани 
в интерактивна карта – сред тях са 
Античният театър, Източната порта, 
Голямата Базилика, Форумът и т.н. 
Всеки един посетител може да види на 

екрана в какъв контекст е живял този 
стадион.
Една от целите на уебсайта е да събере 
разпокъсаните части и да ги покаже 
на едно място, за да се види каква е 
била ролята на обекта. Има план на 
стадиона, информация за игрите, 
които са се провеждали, за етапите на 
експониране и проучване. Уебсайтът 
съдържа богат снимков материал, 
показва идейния проект за обновяването 
на архитектурния паметник, както и 
етапите от изпълнението на проекта 
„Античният стадион на Филипопол 
– опазване, рехабилитация и градско 
обновяване”. Информацията 
непрекъснато се обогатява и допълва. 
Интерес представлява и речникът на 
термините, употребени в текстовете. 
http://antichen-stadion-plovdiv.
bg/?p=15&l=1
 
Очаква се официалното откриване на 
обновения античен стадион да бъде 
насрочено за втората половина на април 
2012 г. След 30.04.2012 г. ще остане и 
документалното завършване на проекта, 
което ще продължи няколко месеца. 
Стадионът ще бъде открит на 29 април 
2012 г. 

Осветителните тела и аудио-визуална 
техника, която включва и камери, ще 
бъдат монтирани в последния момент, 
когато ще има и осигурена жива охрана. 
 
Замислена е и кампания, с която да се 
мотивира бизнесът да подкрепя бъдещи 
подобни начинания и да се формира 
обществена ангажираност. 
 
Част от проекта е и разработването на 
програма за публичност и управление, 
а също така – и на обучителен 
курс по „Опазване, управление и 
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популяризиране на културното 
наследство в историческите градове” 
в две части. Курсът е безплатен и е 
предназначен за студенти и специалисти 
в областта на археологията, историята, 
архитектурата, мениджмънта, 
журналистиката, правото, педагогиката 
и туризма, с професионален интерес 
към опазването на културното 
наследство в историческите градове.

Проектът има и профил и в 
социалната мрежа Фейсбуук: 

http://www.facebook.com/events/191140190973790/
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