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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 -  http://spaceedu.net/
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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.
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НАУКА
Културно-историческите 
паметници на България

Асен Златаров
Бургас

 Ние българите винаги сме се гордеели 
с интелектуалните си възможности, с 
дарбите и талантите си. Всепризнат 
факт е, че България е родина на много 
световноизвестни учени с огромен принос в 
развитието на една или друга наука. Такъв 
е и професор Асен Златаров, на чийто 
паметник е посветен настоящият кратък 
очерк. Преди да Ви представим паметника 
обаче, нека Ви разкажа малко подробности 

за живота и делото на професор Златаров.
 Асен Христов Златаров е роден на 4 
февруари 1885 година в град Хасково. 
Произхожда от виден възрожденски род, 
който активно е участвал във всички 
родолюбиви и патриотични инициативи 
на българите в района, както по време на 
османското иго, така и в периода, когато 
Хасково се намира в автономната област 
Източна Румелия. Асен Златаров се ражда в 
годината, в която родният му град заедно с 
всички останали селища в Източна Румелия 
се присъединява към майка България. 

 Когато младият хасковлия е на 15 години, 
губи баща си и това оказва сериозно влияние 
върху него, като го кара да се отдаде почти 
изцяло на книгите. В света на науката намира 
както успокоение, така и своето призвание. 
След като завършва училище, Златаров 
решава да получи висшето си образование 
в чужбина и по тази причина се отправя 
към Женева, където следва химия 3 години. 
През 1908 година, само на 23 години, става 
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доктор по химия и физика в Гренобълския 
университет. В следващите години 
специализира в Мюнхен, където е високо 
оценен, но след края на специализацията 
си решава да се върне в България, за да 
помогне за развитието на българската 
наука. Работата в полза на Царството и 
народа е била възприемана като морален 
дълг от огромната част от българската 
интелигенция в първата половина на ХХ век 
и по тази причина Асен Златаров решава да 
започне работа като асистент в Софийския 
университет. Много бързо младият учен 
се издига по академичната стълбица, като 
през 1922 година става доцент по биохимия, 
а през 1924 година – извънреден професор. 
През 1935 година получава и най-голямото 
признание и става редовен професор на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски”, чест, която в онези години е била 

привилегия за малцина. В Университета 
проф. Златаров е обичан и изключително 
уважаван, като редица наши и чужди 
учени го наричат бащата на биохимията 
в България. Наред с националното 
значение на неговата работа, голяма част от 
изследванията му имат и световно значение, 
тъй като допринасят за цялостното развитие 
на биохимията. Освен с иновативните си 
изследвания в областта на биохимията Асен 
Златаров се опитва да популяризира науката 
в България и чрез научната периодика. За 
различни отрязъци от време е бил редактор 
на списанията: „Химия и индустрия” и 

1 Следва да се има предвид, че книгата „Страната на съ-
ветите” е написана след Голямата депресия по време на 
всеобхватната световна икономическа криза, когато тъй 
наречените буржоазни партии повсеместно са били в упа-
дък и са се търсели техни алтернативи както в ляво, така 
и в дясно.



 http://nauka.bg 8

Минков и редица други. Разбиранията за 
изкуството и науката на Асен Златаров най-
добре е обобщил самият той в следната си 
мисъл: „Изкуството е социално явление и 
трябва да обслужва народа. Няма изкуство 
за изкуството, както няма наука за самата 
наука.”

 Много често след смъртта на Асен Златаров 
една негова творба е била използвана от 
различни партии и групи, като едни са го 
хулели, а други са го възхвалявали заради 
нея. Това е документално-публицистичната 

НАУКА

„Природа и наука”, както и на библиотеките 
„Натурфилософско четиво” и „Наука и 
живот”. Колко плодотворен е бил научният 
живот на проф. Златаров можем да разберем 
дори и само като погледнем броя на 
публикуваните от него научни и научно-
популярни монографии, статии и доклади. 
Те са общо 325. Едва ли са много учените в 
тази сфера по негово време, дори и в световен 
мащаб, които да са имали толкова много 
публикации и то само за 32 години научна 
дейност. Освен всичко споменато дотук 
не бива да пропускаме и факта, че проф. 
Златаров е първият български учен, който 
изучава и популяризира 
у нас и в чужбина редица 
традиционни за нашия 
народ храни и напитки 
– леблебия, кашкавал, 
типично българските 
сирена, нахут, петмез, 
зеленчуците, гроздето, 
виното, солта, захарта и 
хляба.

 Наред с активната си 
научна дейност Асен 
Златаров е много деен и в 
литературното поприще. 
При него се съчетават по 
блестящ начин учен и 
литератор, автор и критик. 
Големият биохимик е и 
автор на стихосбирки, 
поеми, документално-
публицистични творби 
и един роман. Богатата 
литературна дейност 
на професора се 
допълва от участието 
му в литературния кръг 
„Стрелец”, в който е бил 
рамо до рамо с такива 
изтъкнати български 
творци като Фани 
П о п о в а - М у т а ф о в а , 
Чавдар Мутафов, Атанас 
Далчев, Светослав 
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творба „В страната на Съветите”, която 
от комунистите е възприемана като едва 
ли не апология на Съветския съюз. При 
един по-внимателен прочит обаче става 
ясно, че големият български учен просто 
се е надявал, че за света предстои едно по-
добро бъдеще и отчаяно се е нуждаел от 
позитивен пример, който в конкретния 
момент е търсел в Съветския съюз. Творбата 
обаче далеч не е апология, тъй като на 
много места личи резервираното, а често 
дори негативно отношение на Златаров 
към някои от базисните черти на съветския 
режим като например войнствената 
атеистична политика, прекомерния 
фанатизъм и липсата на реална демокрация, 
„революционния терор” и т.н. и т.н. По 
тази причина не бива да лепваме етикета 
„комунист” на проф. Златаров, тъй като 
той изобщо не е бил такъв. По-скоро е бил 
идеалист и е вярвал, че хората са се устремили 
към едно по-добро бъдеще, бъдеще, което е 
било очевидно, че традиционните партии 
от 20-те години не могат да предложат1. 
В следващата книга на проф. Златаров 
„Диктатура или демокрация” болшевизмът 
е сравнен с нацизма. По тази причина това 
негово произведение не е афиширано нито 
преди, нито след 9 септември 1944 година. 

 Големият български учен, публицист, 
литератор, общественик и човек Асен 
Златаров си отива от този свят на 22 декември 
1936 година. В България е почетен с няколко 
паметника и с кръщаването на негово име 
на редица гимназии, основни училища и 
един университет. Паметникът, който Ви 
представяме в настоящия брой, се намира 
в Морската градина на град Бургас и е дело 
на местния скулптор Панайот Лолов. Голяма 
част от парите, необходими за изработката 
на монумента, са предоставени от д-р 
Никола Карамболов, а останалата част от 
средствата е събрана от бургаски граждани 
и от кооперации и организации, които са 
съпричастни към културното развитие 
на най-големия град на българското 

НАУКА

Южно Черноморие. Монументът, който 
е официално открит на 1 ноември 1944 
година, представлява бюст на големия учен 
върху каменен постамент, върху който са 
изписани годините на раждането и смъртта 
му и са поставени лаврова клонка и подписът 
му. Проф. Златаров е представен замислен, 
но уверен и с поглед вперен напред в 
бъдещето, едно светло бъдеще за България и 
българския народ, за каквото той е мечтаел 
през целия си живот. Когато днес минаваме 
покрай паметника на проф. Златаров, нека 
си спомним всестранното му творчество, 
което го приравнява едновременно към 
най-големите европейски учени от първата 
половина на ХХ век и към предците ни 
от времето на Възраждането, които са 
се стремели всячески да подпомогнат 
българщината и са били истински 
енциклопедисти. Нека си спомним и една от 
фразите на професора, която може да бъде 
наша пътеводна светлина и днес, цели 76 
години след смъртта му: „Страшно обичам 
българската земя и героизмът й, и народа й: 
българин съм до последната си фибра”.

Драган Манчов
Батак

 Когато мислим или пишем за българското 
Възраждане, няма как да не ни направи 
впечатление огромният духовен подем 
на нашия народ през тази епоха. Този 
духовен подем, канализиран в три големи 
движения – за независима българска църква, 
за независима българска просвета и култура 
и за възстановяване на независимата 
българска държава, се явява бурната река 
на българщината, която успява да разруши 
вековните вериги на османското иго. Този 
духовен подем би бил невъзможен без хора 
като Драган Манчов, които отдават целия си 
живот на службата на своя народ и макар да 
не стават част от пантеона на най-великите 
български герои, са част от хилядите българи, 
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помогнали за възкръсването на България и за 
развитието й. На тези хора дължим поклон 
до земята и вечно признание! За да разберете 
по-добре причината за последните ми думи, 
нека Ви разкажа малко повече за Драган 
Василев Манчов.

 Той е роден в град Батак през 1834 година. 
Получава образованието си при двама 
известни местни даскали и по тази причина 
още много млад се отдава на учителското 
поприще. Драган Манчов разбира, че не му 
е писано да бъде голям революционер или 
водещ духовник, но има талант да обучава 
децата и най-важното, той съзира простата 
истина, че именно тези деца са бъдещето 
на българския народ и че за образованието 
трябва да се полагат огромни грижи, тъй като 
то е гарант за добруването на народа и за 
постигането на неговите стремления и цели. 
Драган Манчов е бил известен с модерните 
си методи на преподаване и с постоянното си 
желание за самоусъвършенстване. Именно 

заради това той много бързо извървява 
пътя от учител в село Радилово до даскал в 
Пловдив, един от най-големите български 
просветни и културни центрове по времето 
на Възраждането. 

 След преместването си в Пловдив Драган 
Манчов решава, че наред с даскалъка може да 
подпомогне и по друг начин българщината и 
се наема с нелеката задача да издаде няколко 
книги. Най-напред през 1855 година, в 
разгара на Кримската война, успява да 
издаде сборника „Църковно песнопение”, 
а малко по-късно и няколко други книги, 
сред които се откроява издаденият през 
1861 година сборник „Български народни 
стихотворения”. През 1862 година след 
повече от десетилетие преподавателска 
дейност Драган Манчов решава да напусне 
елитното Пловдивско епархийско училище, 
понеже вярва, че ще бъде далеч по-полезен 
на своя народ като издател, тъй като по това 
време такива хора почти няма. Всъщност 
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той се нарежда веднага след пионера на 
българското книгоиздаване Христо Г. 
Данов. Според всеобщото признание на 
историци и литератори Манчов наред 
с Данов е най-големият книгоиздател и 
книгоразпространител през епохата на 
Възраждането. 

 Драган Манчов открива своя книжарница 
в Пловдив, а малко след това и нейни 

клонове в други български градове, сред 
които Свищов и Солун. Всички издания на 
Драган Манчов са съобразени с нуждите 
на българското училище и ни разкриват 
блестящия педагог, който волю-неволю 
е станал книжар. Читанките и букварите 
„Бащин язик”, издавани от батачанина, 
стават толкова популярни, че само до 
Освобождението претърпяват 20 издания2. 

НАУКА

Макар да е разбирал, че неговото призвание 
е свързано с книгата, Драган Манчов не може 
безучастно да гледа революционния кипеж 
по българските земи и се включва с цялото си 
сърце и душа в националноосвободителното 
движение през 70-те години на XIX век. По 
тази причина османските власти го арестуват 
и така той прекарва известно време в затвора 
в Одрин. След като е освободен, емигрира 
в Румъния и там наследява печатницата 

на Христо Ботев, като започва издаването 
на първия български всекидневник 
„Секидневний новинар”. В Букурещ Манчов 
прави и едно от големите си открития, 
като през славната и кървава 1876 година 
отпечатва първата стихосбирка на младия 
2 Първото издание е през 1969 година. Казано с други думи, 
за 9 години има 20 издания, което е наистина впечатлява-
що постижение. 
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и никому неизвестен дотогава поет Иван 
Вазов. След това батачанинът става един от 
най-големите почитатели на Вазов и негов 
най-доверен издател. 

 След Освобождението Драган Манчов се 
установява в Пловдив, като остава там до 
края на живота си. И в Пловдив продължава 
да полага неимоверни усилия за добруването 
на българския народ и за развиването на 
българската култура. Започва отпечатването 
на вестник „Народний глас”, който е един 
от най-популярните вестници в Източна 
Румелия до Съединението. Наред с това 
продължава изключително активната си 
издателска дейност, за което спомага и 
фактът, че вече разполага със собствена 
печатница. В периода от Освобождението до 
смъртта си през 1908 година Драган Манчов 
отпечатва близо 450 книги, като огромната 
част от тях са свързани отново с нуждите 
на българските училища. Общият брой на 
всички издадени от Манчов книги учените 
изчисляват на 547. Това е едно наистина 
впечатляващо постижение и ни кара да се 
замислим колко голи и боси щяхме да бъдем 
без хора като Драган Манчов и неговия 
съвременник и колега Христо Г. Данов. 
Неслучайно Вазов често ги споменава като 
два ярки образа, като два светли примера, 
като два стълба на българщината. Ето 
какво пише по този повод патриархът на 
българската литература: „О, добрий Манчев! 
Ти с Данова бяхте два просветителни факела, 
черпещи светлината си не от много знания, а 
от вътрешния огън на вашите чисти, здрави 
български души!”. 

 Паметникът на Драган Манчов, обект 
на настоящия очерк, се намира в родния 
му град – Батак. Монументът излиза 
извън рамките на традиционния бюст и 
е изключително красив и въздействащ. 
Изработен е от камък, като прилича на 
стела или дори на икона, като в горната 

част е изсечен лика на големия даскал, 
книгоиздател, книгоразпространител, 
общественик, патриот и родолюбец. Под 
изображението на Манчов са изсечени трите 
му имена и годините на раждането и смъртта 
му, както и фразата: „Виден възрожденски 
книгоиздател”. Като погледнем отдалеч 
паметника на Драган Манчов, ни се 
струва, че около главата му има ореол и 
той наистина заслужава такъв, тъй като 
благодарение на неуморната му дейност 
българските деца получават качествени 
учебници и училищни пособия, а техните 
родители се докосват до произведенията 
на някои от най-талантливите български 
автори от епохата. Нека когато посещаваме 
героичния Батак, да се спрем за малко и пред 
прекрасния паметник на Драган Манчов и 
да му благодарим за духовната храна, с която 
засити народа ни.
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Любен Каравелов
Копривщица

 Любен Каравелов е причисляван към кръга 
на най-великите български революционери 
и дейци за национално освобождение. 
Широката общественост познава един негов 
идеализиран образ, но сред професионалните 
историци от десетилетия тече дискусия 
за приноса на Каравелов в българското 
националноосвободително движение. 
Цялостната оценка на делото на Каравелов 
не е еднозначна в професионалните кръгове, 
като се срещат както апологетични текстове 
в негова възхвала, така и напълно негативни 
оценки, част от които се опитват дори 
да очернят името му. Още от най-ранна 
детска възраст в училище всеки българин 
се запознава с биографията на великия 
копривщенец и по тази причина аз няма да я 
повтарям в този кратък очерк. Тук по-скоро 
ще се опитам да очертая какъв е реалният 

НАУКА

принос на Любен Каравелов и защо въпреки 
всичките му грешки, каквито безспорно има, 
трябва да го почитаме и уважаваме. 

 Както знаем, голямо значение за 
формирането на всеки индивид имат 
семейството и образованието. Каравелов 
е роден в семейството на много богат 
за времето си бегликчия, чийто род е 
бил за пример в цяла Копривщица. От 
семейството си Любен Каравелов наследява 
искрена любов към българския народ и 
уважение към традиционните български 
ценности и добродетели. Благодарение на 
възможностите на баща си получава добро 
образование, като за известно време учи 
в гръцки гимназион в Пловдив. Именно 
там, твърде млад и неопитен, той успява да 
разбере колко сериозни са противоречията 
между българи, гърци и турци. Младият 
Каравелов е разочарован от отношението на 
турци и гърци към българския народ, но не 
е очарован и от своите сънародници, които 
намира за твърде мекушави и недостатъчно 
упорити в защитата на собствените им права 
и интереси. След като напуска гръцкото 
училище Каравелов се записва в школото на 
Найден Геров и там се запознава с руската 
литература и руския периодичен печат, като 
усвоява отлично руски език. Такава е базата,  
върху която ще се развива Каравелов. Любов 
към собствения народ, но в никакъв случай 
сляпо преклонение, и една много тънка 
нишка на разочарование от действията на 
българите, която на моменти ще се засилва и 
ще тласка Каравелов към грешни решения. 
Наред с това при него винаги е било много 
силно уважението към Русия, което на 
моменти достига до преклонение.

 През 1857 година, само година след 
тежкото поражение на Русия в Кримската 
война, Каравелов заминава за Москва. 
Записва се като слушател в Историко-
филологическия факултет на Московския 
университет и бързо е впечатлен от все по-
широко прокламираните революционни 
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идеи в Русия. В Москва Каравелов започва 
и литературната си дейност, която според 
всеобщите оценки на критици, литератори 
и историци е с много висока художествена 
стойност и се явява нов етап в развитието на 
българската литература през Възраждането. 
Заради симпатията си към руските 
революционни кръгове Каравелов е принуден 
да напусне Империята през 1867 година 
и се озовава в Белград. В Сърбия младият 
копривщенец продължава да прокламира 
радикални идеи за социална справедливост 
и нуждата от промени в обществото и 
става много популярен сред различни 
сръбски интелектуални 
кръгове. Това обаче 
му донася обвинение 
в съпричастност към 
убийството на сръбския 
княз Михаил Обренович 
и арест. 

 След излизането си от 
затвора Каравелов не 
желае да остава повече 
в Сърбия и заминава за 
Букурещ, където много 
бързо попада в средите 
на революционно 
настроената българска 
емиграция и поради 
завидния си дар слово 
се превръща в един от 
основните й гласове. 
Пристигането на 
Каравелов заварва 
българската емиграция в 
Румъния без ярък лидер, 
тъй като Раковски е 
починал наскоро, а Левски 
все още не се е утвърдил 
в революционните 
кръгове на север от 
Дунава. По тази причина 
Любен Каравелов полага 
огромни усилия да се 
превърне в лидер и в 
обединителен център 

на цялата българска емиграция в Румъния 
и до голяма степен успява да се справи 
с тази задача. Основното му оръжие е 
неговият вестник „Свобода”, който се явява 
прекрасна трибуна за идеите на Каравелов 
и около чиято редакция се събират много 
от най-видните революционери от епохата. 
Каравелов подава ръка и на младия Христо 
Ботев, който през 1872 година започва да 
пише за вестник „Свобода”, а малко по-
късно двамата с Каравелов поемат ролята 
на редактори на вестник „Независимост”, 
който е пряк приемник на идеите на 
престаналия да съществува в. „Свобода”.  
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В организационно отношение много важна 
роля изиграва Каравелов при сформирането 
на БРЦК. Макар и днес все още да продължават 
споровете кога точно и от кого е създаден 
Българският таен централен революционен 
комитет, едно е ясно: Каравелов е силната 
фигура, която обединява около себе 
си голяма част от представителите на 
емиграцията и решава да се поеме по пътя 
на въоръжената борба. Тук последните идеи 
на Раковски и практическият опит на Левски 

оказват позитивно влияние върху Каравелов 
и той се съгласява, че е нужно едно добре 
подготвено въстание, а не постоянни 
четнически действия, които са доказали 
слабата си ефективност. Разбира се Каравелов 
допуска и грешки, като такава може да бъде 
отчетена често прокламираната от него 
идея за създаване на Балканска федерация, 
която е била практически неосъществима в 
условията на войнствения сръбски и гръцки 
национализъм и желанието на двете държави 

да заграбят българските земи. Каравелов 
обаче не успява достатъчно бързо да прозре 
това, но слава Богу Левски го разбира и до 
сетния си дъх отстоява тезата, че българският 
народ трябва сам да се погрижи за своето 
освобождение. Все пак след известно време 
и Каравелов разбира колко неприложима е 
тази му идея и я изоставя.

 Любен Каравелов безспорно е бил блестящ 
оратор, много начетен човек и централна 

фигура за българската революционна 
емиграция. Той обаче е имал и някои 
слабости, които водят до фатални грешки. 
На първо място е бил много непостоянен, 
като лесно е заменял една идея с друга и е 
бил склонен фанатизирано да защитава 
гледната си точка, без да вникне в смисъла на 
аргументите на своите опоненти. От друга 
страна, за разлика от Раковски и Левски, 
той не е познавал толкова добре българския 
народ, тъй като дълго време е бил откъснат 
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от родната действителност. На трето място е 
имал нереални очаквания за боеготовността 
на българите, без в действителност да е 
подпомогнал по някакъв друг начин освен 
чрез вестниците си подготвяното въстание. 
По тази причина се стига до разрив между 
Каравелов и Левски, който все повече се 
задълбочава и който в крайна сметка води до 
залавянето на Апостола, ликвидирането на 
ВРО и отслабването на БРЦК. 

 След смъртта на Левски Каравелов прави 
цялостна преоценка на дейността си и 
разочарован от постигнатото, се отделя 
от революционните кръгове, решавайки, 
че Свободата може да се постигне само по 
пътя на просветата. По тази причина след 
1874 година се отдава изцяло на книжовна и 
просветителска дейност, като оставя юздите 
на БРЦК в ръцете на младия и неопитен, 
но изключително вдъхновен и решителен 
Христо Ботев. 

 По време на Руско-турската война от 1877 – 
1878 година Каравелов е преводач към щаба 
на руската армия и по този начин се опитва 
да изпълни дълга си и да помогне с каквото 
може на Родината си. След Освобождението 
отново се отдава на трескава публицистична 
и просветителска дейност. Успява да 
зърне България свободна, но много скоро 
смъртта го покосява. Любен Каравелов 
умира в Русе на 21 януари 1879 година. Така 
големият патриот, който е прекарал почти 
целия си живот в борба за справедливост, 
такава каквато той я е разбирал, и който 
е със съществен принос за създаването и 
функционирането на БРЦК, не успява да се 
порадва дълго на тъй лелеяната Свобода.

 В настоящия брой Ви представяме бюст-
паметника на революционера в двора на 
неговата къща-музей – задължителна спирка 
за всеки гост на китното подбалканско 
градче. Паметникът е проектиран от 
скулптора Петър Балабанов, а постаментът 
е изработен от копривщенския каменоделец 
Атанас Юруков. Официалното откриване 
на монумента се е състояло на 3 февруари 
1956 година3. Образът на революционера е 
величествен, като той е представен спокоен, 

уверен, непоколебим и взорът му сякаш е 
отправен към Свободата и благоденствието 
на българския народ, за които е положил 
големи усилия. Колкото и противоречива да 
е личността на Каравелов и каквито и грешки 
да е допуснал, той все пак безрезервно 
е обичал своя народ и своята Родина и 
се е борил за Свободата на България и 
най-малкото заради това заслужава да го 
почетем, като се преклоним пред неговия 
паметник. Искам да завърша настоящия 
очерк с думите на самия Любен Каравелов, 
които ни разкриват колко силно е обичал 
България: „Обичам те, мое мило Отечество! 
Обичам твоите балкани, гори, сипеи, скали 
и техните бистри и студени извори! Обичам 
те, мой мили краю! Обичам те от всичката 
си душа и сърце, ако ти и да си обречен на 
тежки страдания и неволи! Всичко, щото 
е останало досега в моята осиротяла душа, 
добро и свято - всичко е твое! Ти си оная 
благословена земя, която цъфти, която е 
пълна с нежности, със сияния и величие, 
следователно ти си ме научило да обичам и 
да плача над всяко едно човеческо нещастие 
- а това е вече много за един човек”.

3 Това е датата на кончината на Каравелов по нов стил.
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Паметник на 
украинските воини 
загинали за Свободата на 
България
Варна

 Паметникът, който представяме на 
Вашето внимание, се намира в Морската 
градина на град Варна и както става ясно от 

заглавието, е посветен на всички украински 
воини, загинали за Свободата на България. 
Тук, разбира се, става въпрос най-вече за 
украинските бойци, загинали по време 
на Руско-турската война от 1877 – 1878 
година, но не само. В предходните векове 
украински бойци са участвали в редица 
военни акции против Османската империя. 
Тези акции дават надежда на българите, че 
рано или късно Османската империя ще 
бъде съкрушена и ще можем да извоюваме 
свободата си.

 Идеята за самия монумент е на генералния 
консул на Украйна във Варна – Негово 
превъзходителство Олег Барановски и датира 
още от 2002 година. Автори на проекта са арх. 
Станчо Веков, Кирил Янев и Радослав Радев. 
Паметникът е изключително интересен като 
наподобява християнски параклис, който 
обаче е без стени, а се крепи на 4 колони. В 
средата на символичния параклис е поставен 
монолитен каменен блок, върху който е 
гравиран следният надпис: „На украинските 
войни, загинали за Свободата на България. 
От българския и украинския народ” , като 
в долната страна на блока същият надпис 
е гравиран и на украински език, а най-
отдолу стои надписът март 2006 година. На 
върха на параклиса е поставен православен 
кръст, като заедно с него общата височина 
на монумента достига 4 метра. Много рядко 
може да се види толкова красив и толкова 
нестандартен като замисъл и изпълнение 
паметник и прави чест на украинските 
дипломати и на българските автори на 
идеята, че са намерили най-удачния 
възможен начин да изразят почитта си към 
всички онези украински герои, загинали за 
свободата на България. Монументът има и 
много добре изградено осветление и вечер 
също привлича десетки минувачи, които се 
наслаждават на красотата и обаянието му. 
Изключително радостен факт е, че именно 
в България е открит първият паметник, 
свързан с Украйна, на целия Балкански 
полуостров. Това за пореден път доказва 
колко близки са отношенията между 
нашите две държави и колко общи неща 
имат българският и украинският народ. 
Заслужава си всеки гост на град Варна, докато 
се разхожда из Морската градина, да отдаде 
почит на тези знайни и незнайни украинци, 
отдали живота си заради българската кауза.

 Нека само с няколко думи да споменем 
подвизите на украинските герои, воювали 
за Свободата на България и българите в 
различните исторически периоди. Първото 
сведение за украинци, сражаващи се срещу 
османците, се отнася за втория поход на 
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крал Владислав III Ягело и по-конкретно 
за участието на украински контингенти 
в прословутата „Битка на народите”, 
разиграла се на 10 ноември 1444 година 
край Варна. За жалост битката е загубена 
от християнските войски и самият полско-
унгарски крал намира смъртта си в нея, 
но фактът, че украински бойци се бият 
срещу османците още през XV век, не бива 
да бъде забравян. В следващите два века 
множество набези на украински и казашки 
войски от територията на днешна Украйна 

притесняват османските власти в областта 
на долното течение на река Дунав, като 
през 1610 година казаците дори успяват да 
превземат силно укрепената крепост Варна 
и да освободят множество пленници. Така, 
макар да не успяват да прогонят османците 
от Балканите, украинските бойци дават вяра 
на българското население, което осъзнава, че 
османците не са непобедими и че рано или 

късно ще се появи възможност да извоюваме 
нашата Свобода.

 Тази възможност се открива след зверското 
потушаване на Априлското въстание и е 
заплатена с кръвта на хилядите герои и 
мъченици, презрели смъртта и изправили се 
голи, боси и невъоръжени срещу османците. 
Често единственото оръжие на българите е 
била вярата им в справедливостта на Делото 
и надеждата им за едно по-добро бъдеще, 
бъдеще, в което българите ще имат собствена 

държава. Много често, когато се връщаме 
към онези героични и съдбовни за народа ни 
години и по-конкретно към Руско-турската 
война от 1877 – 1878 година, си спомняме 
за подвига на българските опълченци и на 
руските и румънските воини, сражавали 
се рамо до рамо с нас срещу петвековния 
поробител. Често обаче забравяме, че Русия 
по онова време е огромна империя и в 
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нейните войски са служели волжки българи, 
чуваши, представители на различните 
кавказки народи, естонци, финландци и 
украинци. Този списък разбира се може да 
бъде продължен още, но засега ще спрем 
до участието на украинските бойци, чиито 
прекрасен паметник можете да видите на 
представените снимки. Украински воини 
участват във всички етапи на войната и по 
всички направления, като най-паметно е 
участието на няколко пехотни полка от 
Полтавската губерния при сраженията около 
връх Шипка. Мнозина украинци загиват по 
време на войната, но саможертвата им не 
е напразна. Българският народ получава 
шанс да изгради своя собствена държава, 
а признателните българи винаги ще си 
спомнят помощта на своите украински 
съюзници и винаги ще почита паметта им. 
Може би най-подходящото място, където 
всеки от нас може да демонстрира своята 
признателност, е паметника на украинските 
воини във Варна.

НАУКА
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Юрий Гагарин
Варна

 Какво прави човекът човек? Какво толкова 
го различава от всички други биологични 
видове на планетата Земя? Могат да се дадат 
милиони отговори на тези два въпроса, 
но едва ли някога ще успеем да отговорим 
напълно изчерпателно. Все пак ето някои 

от нещата, които са най-характерни 
за хората: желанието за постоянно 
самоусъвършенстване; поставянето на все 
по-високи и по-високи цели; идеализмът, 
който може да се нарече още и стремеж към 
звездите или към небето, и желанието духът 
да се извиси, да надмогне ограниченията 
на физическото, на земното, и да полети в 
космоса. Първият човек, който успява на 
практика да направи това, да се докосне 
до космоса, е съветският космонавт Юрий 
Алексеевич Гагарин.

 Тук няма да Ви разказвам подробно 
биографията на Гагарин, а само ще 
спомена, че той е роден през 1934 година 
в село Клушино, Смоленска област. През 
1957 година завършва I Военноавиационно 
училище „Климент Ворошилов” в град 
Оренбург и е изпратен да служи в 122 
изтребителна авиационна дивизия на 
Северния флот. Любовта към летенето 
на Гагарин е била пословична и той е 
прекарвал колкото се може повече време 
във въздуха. Уменията, амбицията и волята 
му са забелязани от ръководителите на 
космическата програма на СССР, за която 
Гагарин кандидатства, и той е включен 
в групата от летци, които се подготвят 
за космонавти. Няколко месеца преди 
полета е решено именно Гагарин да бъде 
първият космонавт, заради безупречната му 
дисциплина и впечатляващите му резултати 
по време на подготовката. 

 Съдбоносният ден за Юрий Гагарин, а и за 
цялото човечество, е 12 април 1961 година, 
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когато в 9 часа и 7 минути московско време от 
космодрума в Байконур излита космическият 
кораб „Восток 1”. Първият човек в космоса 
прави една пълна обиколка около Земята 
за 108 минути, след което навлиза в земна 
орбита и се опитва да приземи космическия 
кораб, но поради проблеми със системите 
за приземяване решава да катапултира 
и се приземява с парашут. Новината за 
успешния полет моментално обикаля целия 
свят и дава нова надежда на човечеството, 
че все още има простори, към които да се 
стремим и че трябва да загърбим дребните 
си злободневни дрязги в името на една по-
висша цел. Не бива да забравяме, че всичко 
това се случва в епохата на „Студената 
война”. 

 Полетът на Гагарин му носи световна 
известност и той няколко пъти обикаля 
целия свят, като навсякъде е приеман 
изключително радушно. След завръщането 
си в СССР продължава упорито да работи 

по космическата програма на своята 
Родина. На 27 март 1968 година обаче се 
случва нещастен инцидент и самолетът, с 
който лети Юрий Гагарин, се разбива, като 
по някаква зла ирония на съдбата първият 
човек, полетял в космоса, намира смъртта си 

в авиокатастрофа. Причините за нея не са 
напълно и окончателно изяснени, но едно е 
ясно – Юрий Гагарин завинаги напуска този 
свят и отива на небето. Небето, което винаги 
е било негова цел и негова голяма любов. 

 По време на първата си световна обиколка 
след космическия полет Гагарин се озовава 
и в България, където на 26 май 1961 година 
засажда сребриста ела във Варна. Мястото, 
на което първият човек полетял в космоса 
засажда елата, днес се нарича „Алеята на 
космонавтите” и е една от атракциите на 
Морската ни столица. Всеки космонавт, 
който е посещавал България след това, 
засажда там по едно дръвче, като в памет на 
космонавтите са поставени плочи с техните 
имена. В центъра на тази своеобразна алея 
днес е поставен бюст-паметник на Юрий 
Гагарин. Монументът е официално осветен и 
открит на 8 октомври 2011 година. Проектът 
е дело на скулптора Алексей Леонов, а 
средствата са осигурени от международната 
благотворителна фондация „Диалог между 
културите – единен свят”. Целият монумент 
е с височина 2,30 метра, а бюстът на Гагарин 
е изработен от бронз. Той е представен 
със скафандър, но лицето му е оставено 
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открито, като най-силно впечатление прави 
добротата, която излъчва лика му, както и 
надеждата за едно по-добро бъдеще, която 
откриваме в погледа на космонавта. На 
постамента е изписано: „Юрий Гагарин. 
Първият летец космонавт 12 април 1961 
година”, а над този надпис е гравиран 
подписът на Гагарин. Около паметника в 
„Алеята на космонавтите” са разположени 
паметните плочи, за които вече стана дума. 
Голяма част от тях са поставени преди 1989 
година и не са били поддържани и по тази 
причина сега са заменени с нови, които са 
по-скромни по размери, но изглеждат доста 
по-добре. На тези плочи можете да видите 
имената на съветските космонавти: Юрий 
Гагарин, Павел Беляев, Георги Береговой, 
Алексей Леонов, Валентина Терешкова, 
Валерий Биковски, Андриян Николаев, 
Алексей Елисеев, Павел Попович, Алексей 
Губарев и Николай Рукавишников. Редом 
до тях гордо стоят имената и на двамата 
български космонавти Георги Иванов и 
Александър Александров, които ни карат да 
се гордеем с факта, че и наши сънародници 
са част от устрема на човечеството към 
необятните простори на космоса и Вселената. 
„Алеята на космонавтите” е едно интересно 
място, на което можем да заведем децата си 
или където самите ние можем да отидем, за 
да се докоснем до магията на космоса и да си 
припомним максимата, че човек е толкова 
велик, колкото са велики мечтите му.

Христо Фотев
Бургас

 Паметникът на поета Христо Фотев, дело 
на скулптора Никола Станчев и архитект 
Росица Йовчева, е открит на 3 септември 
2007 г. в Морската градина на Бургас след 
близо година работа и пет идейни проекта. 

Авторът на композицията е представил 
образа на бургаския поет приседнал върху 
стара смокиня, дървото на мъдростта, 
обърнат с лице към морето, което Фотев 
превръща в основен символ на творбите си и 
в начин да изрази поетическата си личност.   

 Откриването на паметника е тържествено 
събитие, на което присъстват политически 
и културни дейци и е съпроводено с 
учредяване на национален конкурс за 
поезия на името на Христо Фотев. 

 Паметникът, издигнат само пет години 
след смъртта на поета, и признанието на 

НАУКА
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съвременниците му ознаменуват едно 
рядко явление в българската култура 
и една противоречива, „непригодна” 
към всекидневното битие личност. Това 
явление и тази личност все още не са изцяло 
изследвани, нито са влезли в учебниците, 
но спомените на спътници и приятели и 
преиздаваните му стихове вече започват да 
обгръщат с митология Христо Фотев.

 Той е странен, нетипичен интелектуалец, 
пример за самороден талант. „Едно момче, 

дете на бежанци – най-обикновени бедни 
хора, израснало в покрайнините на града. 
Не успяло да завърши дори гимназия...”, 
както пише Недялко Йорданов. И все пак 
това момче става „живата метафора на 
съвременната родна поезия”, лице и гордост 
на българската култура. 

 Биографичната справка за поета е 
разнолика: роден в Истанбул (25 март 
1934 г.), завършил фабрично-заводско 
училище в Сливен (1951). Кандидатства в 
Художествената академия, но не успява да 
издържи изпитите. Прекарва осем месеца 
като моряк на риболовен кораб (1953 – 1954), 
художник в стенописното ателие на Дом 
„Украса“, Ямбол (1957 – 1959), драматург на 
Бургаския драматичен театър „А. Будевска“ 
(1961 – 1962), творчески секретар на 
дружеството на бургаските писатели (1964 

– 1990), главен редактор на алманах Море 
(1990). Христо Фотев умира на 27 юли 2002 г.

 Още в началото на творческия си път 
получава признание – след първата си книга 
„Баладично пътуване” (1961 г.) Христо 
Фотев е приет в Съюза на писателите. „А 
членството в СБП означаваше много за 
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един провинциален поет – най-малкото – 
признаване на висше образование и закрила 
от всякакви възможни агресии на милиция 
и други органи.” (Недялко Йорданов) 

 Следват книги и множество награди, 
но извън фактите и датите стои поетът 
срещу реалността в търсене на духовните 
възможности за оцеляване. Описва ги с  
драматичното усещане за обреченост: 

 Първите стихотворения в „Литературен 
фронт”, първото усещане за уязвимост – 
значи трябва да живея така, че ръката, която 
ме пронизва да премине през мен както през 
въздуха... Да не държа на членство в партия, 

брак с жена, семейство... Това да бъде моето 
„силово поле” за защита...

 Христо Фотев води ексцентричен бохемски 
живот и създава необщоприета поезия, което 
за времето и обстоятелствата е човешки и 
творчески бунт, геройство, но означава и 
живот в неразбиране и трагична самота. 
Достойнството да отстоява артистичната си 
свобода се проявява и след 1989 г., когато не се 
отрича от „Изпълкомът заседава” например 
и все още недолюбван от общественото 
мнение, продължава енергично работата си 
за каузата на литературно-художествения 
алманах „Море”. 

 С активните усилия на Христо Фотев 
в алманах „Море”, през 80-те години 

Бургас се превръща в духовен център 
на алтернативната българска култура. 
Един съвременен кръг „Мисъл”, в който 
намират трибуна автори като Ивайло 
Петров, Константин Павлов, Николай 
Кънчев, Иван Радоев и др. Първоначално 
алманах „Море” е създаден като регионално 
бургаско издание, но скоро се превръща в 
литературна зона, свободна от цензура – в 
национално списание, конкуриращо се с 
авторитетните по това време „Пламък”, 
„Септември”, „Съвременник”. Алманахът 
просъществува до 1992 г., когато с решение 
на бургаския общински съвет е закрит. 
Последен главен редактор е Христо Фотев.

 Вечността приема Христо Фотев и 
„несъгласната” му поезия, която предстои да 
бъде разгадавана. А паметникът на брега на 
морето е повод да погледнем към близкото 
си минало и към героите на тихия бунт, за 
да разберем хулиганската смелост на поета 
да жертва себе си, за да спаси душите ни.
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 Паметникът е дело на известния скулптор 
Михаил Шапкарев, сам потомък на 
българския възрожденец и фолклорист 
Кузман Шапкарев. Този паметник е един 
от редицата успешни експерименти на 
автора в монументалното изкуство, където 
Шапкарев въвежда нови композиционни 
и пластични прийоми в използването на 
врачанския камък. 

 Паметникът в Копривщица отбелязва 
началото на живот, изпълнен с обществена, 
политическа и главно просветителска 
работа, чрез която Найден Геров се стреми 
да даде лице и самосъзнание на своя народ, 
да го издигне до културните постижения 
на свободните общества. По време на 
българското Възраждане в Русия и западните 
страни бурно се развиват техническите 
нововъведения, а заедно с тях и научните 
търсения. 

 Високо образован и ревностно ангажиран 
с проблемите на своя народ, Найден Геров 
заема мястото и ролята на първосъздател 
на научни и културни ценности – издава 
първата поема на новобългарски език „Стоян 
и Рада“, поставя началото на пътеписания 
жанр в българската литература, автор е на 
първия многотомен тълковен речник на 
български език. 

 Като типичен възрожденски 
енциклопедист Найден Геров се труди 
в разнопосочни области. Освен учител 
и общественик, по чиято инициатива 
за първи път се организира празник на 
светите братя Кирил и Методий, той е 
писател, езиковед, фолклорист, а също и 
философ и учен-естественик – по време на 
учението си в Ришельовския лицей в Одеса 
издава книгите „Няколко думи за превода 
на математическата география“ (1842) и 
„Начала на християнското учение“ (1843). 

 Но все пак Найден Геров е много различен 
от съвременниците си. Ето как Георги 
Константинов описва нетипичната за онова 
време и място изключителна личност: 
„Имаме пред себе си един спокоен и 
благороден дух, роден за съзерцателна и 
кабинетна работа, поставен всред условия, 

Найден Геров
Копрившица

 В брой 43 на сп. „Българска наука” вече Ви 
представихме личността и делото на Найден 
Геров и неговия паметник в Пловдив, където 
великият българин е развивал голяма част 
от народополезната си дейност.

 Сега ще се върнем към началото, за да 
посетим паметника на Найден Геров в 

родната Копривщица и ще се опитаме 
да погледнем към възрожденеца през 
литературните му и езиковедски усилия.

 За разлика от паметника в Пловдив, където 
Найден Геров е изобразен в цял ръст с книга 
в ръка, в Копривщица близо до центъра на 
града, пред неговата родна къща можем 
да видим бюст-паметник, тържествено 
открит през 1998 г. Мястото на паметника 
е символично и с това, че в къщата се е 
помещавало училището, където е преподавал 
бащата на Найден Геров и в което самият той 
е започнал образованието си. 
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които не признават никакво разпределение 
на труда и които от учения искат да 
правят герой, от съзерцателя, борец. Това 
е епоха, в която никой не може да узнае 
преобладаващите склонности на природата 
си, епоха на велики увлечения, които търсят 
само едно – свободата, без да подбират 
средствата и героите. Та и Найден Геров, 
който в днешно време би бил само един 
почетен академик, по силата на тия условия 
на времето си, трябва тъй често да мени 
своите роли. Това е трагедията и величието 
на всички наши дейци от времето преди 
Освобождението.”

 Литературните и филологическите 
занимания увличат Найден Геров още 
в Одеса, където в културната среда на 
българската емиграция и повлиян от 
руските фолклористи поезията му слага 
началото на ново българско стихосложение. 
Стиховете му, които така и не отпечатва, са 
първата българска революционна поезия, 
достигнала по-късно гениален апогей у 
Ботев. 

 Най-стойностен художествен израз на 
емигрантския блян по родината и на 
стремежите на народния дух е поемата 
„Стоян и Рада”, отпечатана през 1845 
г. в Одеса. В нея за първи път виждаме 
преработка на фолклорен сюжет – похват, 
усъвършенстван с времето и използван и до 
сега в българската поезия и проза. Любовният 
мотив, който излиза извън канона на 
патриотично-борческата повеля на времето, 
залага още една нова за българската 
литература романтична тенденция. Найден 
Геров отпечатва поемата и за да докаже на 
мнозина българи, че говоримият български 
език е пригоден за поетически изказ. Така с 
поемата на един 22 годишен младеж започва 
и официализирането на нашия език и 
приближаването на всекидневната реч към 
една научна норма, която днес изучаваме 
като всеизвестна даденост.

 Епохалното дело на Найден Геров, в което 
са отразени неговата широка култура и 
упорството на академичния ум, е неговият 
„Речник на блъгарский язик, с тлъкувание 
речити на блъгарски и русски. Събрал, 
нарядил и на свят изважда Найден Геров”. 

В продължение на петдесет години той 
събира думи, изречения, пословици, откъси 
от песни и собствени имена, за да положи 
основата на този писмен паметник на 
българския език и творчество. 

 Много български книжовници от онова 
време пишат граматики, събират материали 
за речници и т. н. Интересът към езика, 
заедно с тоя към бита и историята на народа, 
са типични за нашето Възраждане. Самият 
Найден Геров издава редица филологически 
изследвания, в които се застъпва за строго 
етимологичното писане с разбирането, че 
съвременният му български език по звучене 
и правопис е най-близък до църковно-
славянския (т. е. старобългарския), с което 
създава цяла правописна школа.
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 Но речникът е забележително постижение, 
тъй като в него е събрана огромна като обем 
част от словното богатство на тогавашните 
българи. Никой до тогава, а и дълго след 
това, не е успял с такава ерудиция, сериозна 
професионална подготовка и изключителна 
обич към българската реч да подреди 
и анализира живия променлив език с 
отразения в него мироглед и традиции на 
българина.

 Българският език се еманципира от 
езиците на Османската империя като език 
на отделна култура, народ и държава. Той 
става инструмент за ново национално 
самосъзнание. На него се пише, публикуват 
се художествени и научни произведения, 
той се изучава и кодифицира. Найден 
Геров започва това дело и се труди за него 

със страстта на учен и родолюбив българин 
през целия си живот. 

 А паметникът в Копривщица и символиката 
около него разказват нашата лична история, 
когато за първи път влезем в школото и с 
неуверена детска ръка напишем: „Аз съм 
българче...”
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Как можем да разберем какъв е 
бил климата на територията на 
днешна България преди 5 ми-

лиона години? Необходими са ни само 
един фосил на около 3 милиона години 
и един палеоботаник. И неговото име е 
Борис Ценов от Българската академия 
на науките. Той грабна 4 награди – го-
лямата, на публиката, на сп. Обекти и 
на Съюза на учените в България, с уди-
вителната история, която представи на 
националния финал на конкурса „Ла-
боратория слава FameLab“. Борис пока-
за един фосил от листо на растението 
жен-шен и разказа как чрез него ученият 
се превръща в детектив, който изследва 
минали епохи и прави заключения за 
климата и неговите промени отпреди 
милиони години. Жен-шенът днес вирее 
в топлия и влажен климат в Азия, но е 
растял по нашите земи до преди около 3 
милиона години, когато изчезнал и се е 
образувал фосила, който показа Борис. 
Така учените разбрали, че именно тога-
ва на територията на днешна България е 
настъпило застудяване.

 Общо 11 претенденти се състезаваха на 
11 май да станат българското лице на 
науката за 2012г. Те участваха в нацио-
налния финал на конкурса за млади 

учени „Лаборатория за слава FameLab”, 
който Британски съвет провежда в 
България за шеста поредна година, в 
партньорство с Министерството на об-
разованието, младежта и науката и Фо-
рум Демокрит. Конкурсът, създаден по 
оригинален британски формат, търси 
млади учени, които могат да говорят за 
наука по разбираем и атрактивен начин. 
Националните победители във всяка от 
19-те държави, където се провежда кон-
курса, ще се състезават помежду си на 
международния финал в Обединеното 
кралство през месец юни, по време на 
Челтнъмския фестивал на науката.

 Второ място в българския финал спече-
ли Виолета Желязкова, която е студент 

Палеоботаник от БАН стана 
българското лице на науката за 
2012г. 
Конкурсът „Лаборатория за слава FameLab” търси млади учени, които могат да 
говорят за наука по разбираем и атрактивен начин. Националният победител 
Борис Ценов ще представя България на международния финал в Обединеното 
кралство, заедно с кандидати от общо 19 държави.
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по Молекулярна биология в СУ и разка-
за за надеждата на учените да открият 
алтернативен метод за борба с бакетрии-
те. Виолета получи сребърната статуетка 
на FameLab и награди от Майкрософт 
България. Третата награда отиде при 
астронома Никола Каравасилев, който 
е Магистър по астрофизика в СУ и ра-
боти като физик в БАН. Никола разказа 
за инфомацията, която получаваме от 
звездите – тя понякога достига до нас със 
закъснение, със смущения или на гре-
шен адрес, така както се случва с обик-
новените пощенски пратки. С тази исто-
рия той спечели бронзовата статуетка.

Специалната награда на БНТ получи 
бъдещият метеоролог Цветан Симеонов, 
който ще бъде на едномесечен стаж в 
Дирекция „Информация“ на телевизи-
ята. Журито реши да поощри двама от 
участниците – компютърния специалист 
Ангел Николов и химика Георги Стой-
чев, и двамата студенти от СУ. Специал-
ни награди раздадоха още сп. Обекти и 
Съюзът на учените в България. 

Журито на българското издание на „Ла-
боратория за слава FameLab” бе съста-
вено от учени с опит в комуникациите 
и журналисти с опит в отразяването на 
научни теми: доц. Леандър Литов – ръ-

ководител на българския екип в ЦЕРН; 
Вера Гоцева – журналист, креативен ди-
ректор на медийна група 3Бей.БГ; Ивай-
ло Славов – физик, синоптик в ТВ-Мет;  
Георги Балджиев – финалист в Лабора-
тория за слава FameLab 2007, биолог от 
Българската агенция по безопасност на 
храните; Петя Тетевенска – журналист 
от БНТ и продуцент на предаването 
„Красива наука”.
 

* *  *

 Целта на конкурса „Лаборатория за 
слава FameLab” е да докаже, че за наука 
може да се говори разбираемо и забавно, 
пред неспециализирана публика, при 
това без компромис с научното съдържа-
ние. Кандидатите могат да бъдат от ця-
лата страна, но трябва да са от природо-
математическите науки – това могат да 
са например преподаватели в училище 
или ВУЗ, работещи в изследователски 
или приложни институти, или студен-
ти със задълбочени познания и опит от 
своята област.

Конкурсът „Лаборатория за слава 
FameLab” се провежда във формат, до-
бре познат от популярни телевизионни 
предавания – регистриралите се канди-
дати се явяват на живо на първонача-
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лен кастинг. Всеки трябва да подготви 
две 3-минутни представяния на научна 
тема, които трябва да са научно-досто-
верни, атрактивни и разбираемо подне-
сени. Явяването на кастинга е с изпълне-
ние във формат по избор на кандидата. 
То може да включва песен, танц, поезия, 
изображения или да бъде представено 
по друг атрактивен начин, но без ком-
пютърни презентации. Темите трябва да 
са от природо-математическите и ин-
женерни науки, но могат да разясняват 
както фундаментални понятия, така и 
съвременни научни открития.

Една от най-големите награди за всич-
ки финалисти, които бъдат избрани на 
първоначалните кастинги, е участието 
им в майсторски клас по комуникация 
на науката. В него ще могат да усъвър-
шенстват своите умения за комуника-
ция, с помощта на британски и българ-
ски преподаватели.

Конкурсът „Лаборатория за слава 
FameLab” е създаден по оригинален 
формат на Челтнъмския фестивал на на-
уката в Обединеното кралство, където се 

провежда и международния финал. Тази 
година международното участие ще е 
още по-голямо и в надпреварата, която 
много прилича на „Евровизия за учени”, 
ще се включат общо 19 страни. Другата 
новост е, че сред международните фина-
листи за първи път ще има участници от 
НАСА.

Националните издания на конкурса 
„Лаборатория за слава FameLab” във вся-
ка от участващите държави се организи-
рат чрез местните офиси на Британски 
съвет. В България основни съорганизато-
ри са Министерството на образованието, 
младежта и науката и сдружението на 
учени-комуникатори Форум Демокрит. 
Конкурсът се провежда в партньорство с 
Българската академия на науките, Съ-
юзът на учените в България, Софийски 
университет „Св. Климент Охридски”, 
Столична община, Майкрософт Бъл-
гария, Издателство Сиела, Издателство 
РОЙ Комюникейшън, сп. Обекти, в. Аз-
буки и др.

Повече за Борис Ценов - http://bnt.bg/
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По повод 2765- я рожден ден на 
Рим неделният пролетен ден на 
22 април като че ли завъртя коле-

лото на времето с две хилядолетия назад. 
На най-големия стадион за конни над-
бягвания „Чирко масимо“ над 30 хиляди 
зрители успяха да видят невероятния 
древноримски кортеж, който прекоси 
централната част на града, отвеждайки 
участници и наблюдатели назад във вре-
мето, във вековете на великата Римска 
империя.

Стотици европейци, членуващи в около 

50 клуба, дадоха начало на невероятния 
спектакъл по улиците на вечния град. 
Бяха представени различни ритуали и 
сцени, типични за древния Рим. Има-
ше интересни моменти като играта 
arpastum (наподобяваща, както футбол, 
така и ръгби), въпреки, че публиката 
предпочиташе историческите танци, 
гладиаторските борби и крайната битка. 
Необичайна беше демонстрацията на 
римско погребение от италианския клуб 
от Фано, но едни от най-аплодираните 
и снимани клубове беше нашият бъл-
гарски клуб за ИСТОРИЧЕСКИ РЕКОН-

IV легион “Скитика” на 
древноримската провинция 
Скития минор премина 
триумфално през Римския 
форум

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=13346
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СТРУКЦИИ - СКИТИЯ МИНОР - IV 
ЛЕГИОН „Скитика“.

Малка Скития е античното наименова-
ние на днешна Добруджа. Територията 
е ограничена от делтата на река Дунав 
и обхваща степното причерноморско 
пространство, обитавано от скитски 
племена. Названието се употребява от 
2 в. пр.Хр. до основаването на Дунавска 
България. След римските завоевания на 
Балканите територията ѝ е включена в 
римската провинция Мизия, а след раз-
делянето ѝ – в Долна Мизия. По време 
на реформите на император Диокле-
циан е обособена в отделна провинция, 
като латинското ѝ наименование е Ски-
тия минор.

Находки от Малка Скития могат да 
бъдат видени в историческия музей на 
Каварна, където са изложени предмети, 
отразяващи културата на многоброй-
ните племена, населявали граничната 
провинция на Византийската империя.

През месец септември 2010 г. в град 
Добрич бе създаден първият клуб за 
римски исторически възстановки „Сдру-
жение ЗА ИСТОРИЧЕСКИ РЕКОН-
СТРУКЦИИ - СКИТИЯ МИНОР - IV 
ЛЕГИОН „Скитика“, който в действи-
телност е станувал през 1 в. на терито-
рията на днешна Добруджа. Председа-
тел на клуба е Радостин Колчев, който 
уточнява, че целта на клуба е не само да 
се популяризира военната част от рим-
ската история, а и цялостния културен 
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живот по нашите земи от времето на 
римското доминиране.

В момента е изработена необходимата 
екипировка за оформяне на легионна 
контуберния (група от 10 човека), като 
вече има напълно оборудвани центури-
он, аквилифер (орлоносец), сигнифер 
(знаконосец), имагинифер (носещ порт-
рета на императора), корницен (тръбач) 
и шестима легионери.

Самата група наброява общо 15 чове-
ка от Добрич и София. Членовете са 
различни по възраст и професия, но 
това, което ги обединява, е любовта към 
римската история и култура. Тъй като 
историческите възстановки са хоби на 
участниците, те сами влагат средства 
за закупуването или направата на не-
обходимото снаряжение. Основната 
част от него (колани, апликации, ками, 
мечове, шлемове, щитове, копия, леги-
онни знаци и символи) е изработена от 
самите членове на клуба с максимална 
точност. За прототипи използват съх-
ранените изображения по барелефи, 

находки на римско военно снаряжение, 
литературни източници, тъй като иде-
ята е да се впишат актуално в периода 
от началото на 1 век, пресъздавайки го 
възможно най-достоверно и реалистич-
но. Паралелно с усъвършенстването на 
римската екипировка членовете създават 
и адекватно тракийско въоръжение за 
периода 4-2 в. пр. н.е. Част от членовете 
пък пресъздават хоплитско въоръжение 
от Гръко-Персийските войни.

Само за една година от своето основа-
ване благодарение на високото ниво на 
адаптация клубът получава признание 
от много чуждестранни групи от Запад-
на и Източна Европа, създавайки ценни 
контакти за по-нататъшно сътрудни-
чество с тях. Клубът е вече част от голя-
мото европейско риенакторско семей-
ство след съвместното им участие с Legio 
X Gemina от Белгия през април 2011 г. в 
празненствата, посветени на честване-
то на рождения ден на град Рим. Това 
е един от най-мащабните фестивали в 
Европа, където всяка година се събират 
около 3000 възстановчици.
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International Journalon IT and Security 
(IJITS) e научно списание, насочено 
към информационните технологии, 

информационната сигурност, полити-
ките за сигурност и иновациите, което 
се отпечатва на английски език. Поли-
тиката на списанието е да разпростра-
нява актуални и оригинални резултати 
от научни изследвания и разработки в 
посочените области. За рецензиране се 
приемат и разширени статии от пред-
ставени на конференции доклади, като 
се изисква поне 50% обновяване на съ-

държанието.
Предлаганите статии не трябва да са 
публикувани в други издания или да са 
предложени за публикуване. Приемане-
то за публикуване става след рецензи-
ране от поне двама учени от междуна-
роден редакторски борд или поканени 
рецензенти от страната и чужбина. 

Процедурата е следната:

International Journal on Informa-
tion Technologies and Security

ISSN 1313-8251
web site: www.ijits-bg.com
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международния редакторски борд (ред-
колегия на списанието) са включени 
изявени учени в областите на IJITS от 
България, Белгия, Германия, Гърция, 
Италия, Испания, Кипър, Македония, 
Полша, Португалия, Словакия, Сърбия, 
Франция.
Периодичността на IJITS e четири броя 
годишно, като за осигуряване на регу-
лярността е предвидена схемата:

IJITS се предоставя на водещи научно-
технически библиотеки у нас и в 
чужбина (Албания, Литва, Молдова, 
Румъния, Русия, САЩ, Словакия, 
Украйна). Публикациите на IJITS се 
индексират и се включват в научнините 
бази данни Academic Search Complete и 
Computers & Applied Scientific Complete 
на EBSCO Publishing (USA) и EBSCOhost 
Connection, USA. Статии от списанието 
се реферират в „Реферетивный журнал” 

(Информатика), Русия.

Всяка година, през месец септемри, 
се провежда Международна 
научно-приложна конференция по 
Информационни технологии (Interna-
tional Conference on Information Tech-
nologies – InfoTech), с широк обхват на 
научните области. Конференцията, 
която тази година има своето 26-то 
издание, обединява утвърдили се 
форуми в следните направленвия:
ü Системи за автоматизация на 
инженерния труд и научните изследния
ü Технологични аспекти на 
е-управлението и защитата на личните 
данни
ü Политики за сигурност
ü Системи за е-обучение и 
взаимодействие „човек-компютър”
Избрани доклади, представени на 
конференцията, се предлагат за 
отпечавтане в списание IJITS. Сайтът на 
конференция ИнфоТех е www.tu-sofia.
bg/saer/.
Допълнителни подробности за списание 
IJITS и за конференция InfoTech може 
да се получи от проф. Ради Романски 
(rrom@tu-sofia.bg).

Брой № No 1 No 2 No 3 No 4
Предлагане 
на статии

15 
януа-

ри

15 ап-
рил

15 юли 15 ок-
томври

Публикуване 
на брой

Март Юни Септември Декември
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Някои от най-ин-
тересните авто-

ри на българската 
и световната сцена 
днес, обещаващи или 
вече утвърдени, тук 
поемат по разклоня-
ващите се пътеки на 
онова, което пред-
стои, и на онова, кое-
то никога няма да се 
сбъдне, на бъдещето, 
което е можело да се 
случи, и на бъдещето, 
което вече е настъпи-
ло. От страниците на 
този брой ръкавица 
към всекидневие-
то хвърля бъдещето 
като личен проект, но 
и като несигурност, 
която ни надхвърля, 
бъдещето, надзърта-
що от собственото ни 
минало, и бъдещето, 
което стои като нео-
бяснима загадка в на-
стоящето.
С вярата, че добрата 
литература е лек сре-
щу лошото настро-
ение и лошия вкус, 
тук са събрани раз-
нообразни произве-
дения, поетически и 
белетристични, като 
обещание, че бъдеще-

Granta България 1: Бъдеще?
Първият брой на Granta в България отправя поглед натам, където животът 
неизбежно и безотговорно винаги е бил литература – бъдещето. Едновременно 
като въпрос към бъдещето и бъдещето като въпрос. 
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то няма да е лишено от мисъл и стил.

Гранта в България

Автор: Илия Троянов

Моята първа „Гранта“ бе подарък от слу-
чайността. Трябваше да сменя самоле-
та на път за родителите си в Кения, не 
помня къде се случи това, и чаках в един 
коридор, докато някакъв дребен и въз-
пълен човек се опитваше да се справи с 
безбройните си чанти ръчен багаж (все 
още бяха снизходителни по отношение 
на багажа). Тогава вниманието ми беше 
привлечено от книга, подаваща се от зад-
ната облегалка на една от седалките. Тъй 
като винаги съм готов да спася изоставе-
на книга, аз бързо я взех. След като изка-
зах няколко благодарности за пътуване-
то и както бях заседнал на най-грозното 
място на света, коридора за получаване 
на багажа, разгледах по-подробно своя-
та находка. Корицата показваше двама 
мъже с огромни разтегнати устни, вероят-
но индианци, а заглавието възвестяваше 
ОТНОВО НЕПРИЯТНОСТИ, след което 
следваше „Специален брой за пътепи-
си“. Значи „Гранта“ е списание, прони-
цателно предположих аз и проверих съ-
държанието. Амазония, Нанджинг, Куба, 
Брадфорд, Чичикастенанго, Ангола, Аф-
ганистан – каква плеяда от дестинации, 
до които бихме искали да изпратим ня-
кой друг. Нямаше признаци, че багажът 
ще пристигне скоро, тъй че се зачетох.
Първият откъс беше от човек на име Ред-
мънд О‘Хенлън, който се оказа нещо като 
Джон Клийз на пътеписа. Да отидеш в 
джунглата като съвременен градски бял 
човек е възможно най-забавното прежи-
вяване, което някой би могъл да си пред-
стави. Стоях под мъждивата изкуствена 
светлина и в ума си следвах Редмънд и 

неговия приятел, крупието Саймън, по 
Рио Пасмани, като се подсмихвах от вре-
ме на време, а веднъж даже се разсмях 
гръмко, което изплаши две минаващи 
наблизо еднакво облечени момичета. 
О‘Хенлън, както по-късно разбрах, ви-
наги е разюздано забавен, независимо от 
това дали се намира в Борнео, Амазония 
или Конго. Все така без багаж, аз проче-
тох разказа на един полски журналист в 
Луанда. Било е време на бурни промени, 
португалците напуснали опустошително 
бързо, различните фракции от борци за 
национална независимост продължава-
ли да се бият, а нашият свидетел на ис-
торията явно предпочитал катаклизми-
те на Африка пред комунистическия 
режим в своята страна. Така открих Ри-
шард Капушчински, чиито произведе-
ния десетилетия по-късно редактирах на 
немски. И досега смятам спомените му от 
Ангола „Още един ден живот“ за негово-
то най-дръзновено произведение. Много 
пъти съм се чудил как „Гранта“ са успели 
да открият или преоткрият автори, кои-
то ще се наложат като гласове на своето 
време (моят първи брой включваше също 
текстове от Рушди, Куреши и Гош!). Усе-
щането да прелистваш стари броеве на 
изданието е подобно на удивлението от 
изложбата на прочут бижутер.
Едва тогава, както се чудех дали да про-
дължа с Куба на Марта Гелхорн или с 
Гватемала на Норман Луис, аз осъзнах,
че съм чакал на погрешна опашка. Моят 
багаж беше вече маркиран и изпратен 
към последната си дестинация, нали бях 
транзитен пътник. Имах четири часа за 
убиване и една „Гранта“ в ръцете си. 
Всичко, от което се нуждаех, беше стол и 
чаша вода. Така продължих по пътя си.
Оттогава са минали много години и аз 
ту съм бил абонат, ту съм губел от погле-
да си „Списанието за нова литература“, 
после отново съм купувал броеве върху 
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теми, които са ме вълнували – подготвих 
се за първото си пътуване до Индия със 
забележителния брой за кръглата годиш-
нина на „Гранта“,
който ме запозна с множество индийски 
автори, които щяха да ме съпътстват през 
годините. Последните осем броя – за
мен те също така се оказаха дар от слу-
чайността, тъй като срещнах настоящия 
редактор Джон Фрийман в Созопол – ми 

бяха изпратени в огромен пакет, кой-
то трябваше да взема от вестникарската 
будка до нас. „Гранта – измърмори гру-
боватата виенска госпожа, която работе-
ше в магазина, – какво е
това? Някаква марка цигари, а? Името би 
подхождало за цигари.“ „Да – отговорих 
аз, опипвайки скъпоценния пакет, – кой 
не би изпушил една „Гранта“!“
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Това е един научен труд, 
написан да се чете, а не да 
събира прах по лавиците. 

Посветен е на прадядо ми Иван 
Стоянович-Аджелето - един от 
най-известните строители на 
съвременна България. Ненавиждам 
митологичните биографии и 
поръчковите портрети, те не 
само убиват науката, но вредят 
на прототипа. Освен спирките по 
дългия път на един възрожденец ще 
имате възможност да проследите 
проблемите и атмосферата 
на времето – от преди 
Освобождениетоот Турско, до след 
падането под Съветско.

Известният непознат Иван Стоянович-

Анджелето /1862-1947/
Петър Стоянович

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=37605
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Сборникът представя 
съвременното състояние 
(тематични области, 

методи, подходи) на етнологията 
и етномузеологията в България, 
историческото развитие на науката 
и институциите й (научни звена, 
университетски кадри, музеи), както 
и посоките на бъдещето й развитие 
като част от етнологията и 
антропологията в Европа. Авторите 
са водещи съвременни учени и 
музейни специалисти. Сборникът 
ще представлява интерес както за 
български изследователи, музейни 
специалисти, преподаватели и 
студенти по етнология, така и 
за международната общност на 
българистите и етнолозите.

Етнологията в България – 
история, методи, проблеми
Ана Лулева, Валентина Васева, Иванка Петрова, Петко Христов

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=972
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Книгата е посветена на проблема 
за времето във видеоизкуството, 
една от най-значимите и 

безспорно комплексни артистични форми, 
която е добре позната и утвърдена в 
България. Проследени са генеалогията 
на видеоизкуството и връзките му с 
телевизията и киното; предприет е опит 
за концептуализиране на дигиталните 
технологии и обосноваване на една 
естетика на дигиталния образ; предложен 
е критически анализ на конкретни 
произведения от гледна точка на времевия 
им аспект. Книгата съдържа и по-
общи наблюдения върху съвременната 
аудио-визуална култура и динамиката 
на нейните процеси. Приложената 
анкета с водещи български видеоартисти 
дава ценен поглед върху състоянието 
на тази художествена практика у нас. 
Изследването е с интердисциплинарен 
характер и представлява интерес както за 
изкуствоведи, киноведи и културолози, така 
и за по-широк кръг читатели.

Време и видеообраз. 
Трансформация на времето в 
дигиталното видеоизкуство
Васил Марков

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=974
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Настоящата книга представлява 
научен каталог, обхващащ 
произведения, създавани за 

православната цъква и за христианския 
дом. Включени са стенописите, свалени от 
стените на две гробници от Софийския 
некропол. Материалът е заведен в 
Средновековния фонд на Археологическия 
музей.
Каталожния материал е организиран 
хронологично в раздели според спецификата 
му. За всеки предмет са посочени всички 
данни, с които се разполага. Главен 
източник на информацията са старите 
инвентарни книги на Народния музей и по-
късните описи, чийто данни са проверени.
Големия брой на обхванатите в каталога 
произведения прави невъзможно 
репродуцирането на всяко от тях. За 
илюстриране са подбрани предимно 
непубликувани произведения в добро 
състояние и с висока художествена и 
научна стойност, които дават представа 
за цялото разнообразие на колекцията.

Християнското изкуство в 
националния археологически музей 
– София
Иванка Гергова, Йордан Гатев, Иван Ванев

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=971
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Пролог

Преди повече от 20 века в Книга IV на 
De rerum natura (“За природата на 
нещата”) Лукреций въвежда думата 

“Universum”. От Големия взрив (Big bang) 
преди 14 милиарда години се раждат звезди, 
галктики, комети, метеорити, астероиди, 
квазари, черни дупки  – и от тогава всичко 
е Universum, “върти се като едно”. По-късно, 
през 1941 г. във “Вавилонската библиотека”, 
Борхес ще напише: “Вселената (която 
други наричат Библиотеката) е съставена 
от неопределен и може би безкраен брой 
шестоъгълни галерии. Библиотеката 
съществува вечно - ab aeterno.” 

      Преди 4 милиарда години настъпва 
Големият биологичен взрив – раждането 
на едноклетъчните. Natura non facit saltus 
(Природата не прави скокове) – често е 
казвал Карл Линей. Постепенно – от едно- 
към многоклетъчни, риби стават влечуги, 
динозаври - птици, маймуни – човек: 
Homo habilis – сръчният човек, H. ergaster – 
работещият човек, H. erectus – изправеният 
човек – тръгнали от Африка, те мигрират 
в Европа  - стават H. heidelbergensis, H. 
neanderthalensis, H. sаpiens. 
       Преди 40-50 хиляди години настъпва 
Големият мозъчен взрив (Brain’s big bang) 
– увеличава се сивото вещество на мозъка, 

МЕДИЦИНА

Големият мастен взрив 
(Fat’s big bang):
раждането на адипобиологията
Статия от конкурса „Обясни Науката“  Автор: Д-р Георги Чалдъков

Лаборатория по клетъчна биология, Медицински университет, Варна
Институт по клетъчна биология и невробиология, Национален съвет за научни изследвания, 
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появяват се умните гени, които помагат 
на човека да помни, да мисли логично и 
абстрактно, да разбира другия - неговото 
мислене, чувства, поведение.  “Ние не сме 
мислещи същества, ние сме емоционални 
същества, които мислят” – обобщи през 1994 
г. Антонио Дамазио в книгата си “Грешката 
на Декарт”.
Големият мастен взрив (Fat’s big 
bang): изява в науката  

Когато стомахът е напълнен с храна, един 
хормон, наричан лептин (гр. leptos - тънък), 
съобщава на мозъка, той ни казва  “наситих 
се”, спираме да ядем и така поддържаме 
нормално телесно тегло - предпазваме се от 
напълняване.
     Дъглас Колман представи хипотезата си за 
“хормона на насищането” през 70-те години 
на XX век. Той работи в Бар Харбър, щата 
Мейн, където е Jackson Laboratory - най-
големият резерват на дебели и диабетични 
мишки. Стотици от тях бяха пренесени 
в лабораторията на Джефри Фридман в 
Рокфелеровия университет, разположена в 
горната източна “махала” на Манхатън (The 
Upper East Side) - на York Avenue между 63rd 
и 68th Streets.
    През 2009 г. Колман и Фридман получиха 
от Фондацията “Shaw” Нобеловата награда 
на Далечния Изток.  И наградата “Albert 
Lasker” - Нобеловата награда на Америка. 
В 100-годишната история на Рокфелеровия 
университет има 23-ма Нобелисти по 
медицина. Досега 79 лауреати на “Albert 
Lasker” са получили след това Нобелова 
награда. 
     Фридман и стърудници откриха, че 
лептинът се произвежда в мастните клетки 

(адипоцити, липоцити) и оттам се изнася 
в кръвта, преминава в мозъка и стимулира 
невроните (нервни клетки), които потискат 
апетита, и потиска невроните, които 
възбуждат апетита. Крайният ефект от тези 
действия е изпитване на чувство на засищане, 
спиране на яденето. Когато на мишки е 
“нокаутиран” гена за лептин (knockout mice) 
или гена на рецептора за лептин, мишките 
ядат без насита и надебеляват. Ако това 
генетично увреждане е при човек, той става 
Homo obesus. Затова генът за лепин е наречен 
“дебел ген” (Ob gene - от англ. obesе gene). 
     Така на 1 декември 1994 г. в биомедицинската 
наука настъпи Големият мастен взрив 
(Fat’s big bang) – тогава Джефри Фридман и 
сътрудници публикуваха откриването на 
лептин в престижното научно списание  
Nature, том 372, страници 425-432. От тогава 
до 16 декември 2011 г. лептинът  се появи в 
20 707 научни статии (по данни на  PubMed, 
National Library of Medicine, USA) и участва на 
повече от 50 международни симпозиума, 
един от които се проведе във Варна през 2009 
г. (фотографията по-долу). 

      Откритието на лептин промени 
парадигмата за функцията на мастната 
тъкан: от пасивен склад на липиди, тя се 
превърна в най-големия ендокринен орган в 
човешкото тяло – произвежда повече от сто 
хормона, обобщено наричани адипокини. 
Български и италиански учени участват 
активно в “голямата мастна експлозия”; 
именно те я нарекоха „адипобиология” и 
„адипофармакология” в статии, озаглавени 
“Adipobiology of disease: adipokines 
and adipokine-targeted pharmacology”, 
публикувана в Current Pharmaceutical Design 
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2003; 9: 1023-1031 и „Adipopharmacology, a 
novel drug discovery approach: a metabotrophic 
perspective”, публикувана в Letters in Drug 
Design and Discovery 2006; 3: 503-505. 

АДИПОБИОЛОГИЯ                                    

                                          Ключови думи
● Адипозна (мастна) тъкан – съединителна 
тъкан, съставена от адипоцити, фибробласти 
и имунни клетки (макрофаги, лимфоцити, 
мастоцити).
●  Адипобиология – клетъчна и молекулна 
биология на адипозната тъкан при здраве и 

болести.
● Адипофармакология – фармакологични 
изследвания, насочени към молекулите, 
произвеждани от адипозната тъкан.

● Клетъчна секреция – синтез, складиране 
и изнасяне извън клетките на физиологично 
активни молекули – протеини, стероиди 
(тестостерон, естрогени, кортикостероиди), 
простагландини, мастни киселини.
● Адипокини –  физиологично активни 
(сигнални) протеини, секретирани 
ендокринно и паракринно от клетки на 
адипозната тъкан.
● Ендокринна секреция – синтезираните 
молекули, наричани хормони, се изнасят от 

Фотография на участниците на Втория международен симпозиум по адипобиология 
и адипофармакология, проведен на 23-25 октомври 2009 г. във Варна. Третият 
симпозиум ще се проведе на 25-27 октомври 2012 г. в Бургас.
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клетките в кръвната циркулация.
● Паракринна секреция – синтезираните 
молекули се изнасят около секретиращите 
клетки. 
● Адипоендокринология – изследване на 
еднокринната функция на адипозната тъкан 
при здраве и болести. 
● Адипопаракринология – изследване на 
паракринната функция на адипозната тъкан 
при здраве и болести.
● Сърдечнометаболитни болести (СМБ) 
– атеросклероза, хипертония, обезитас 
(затлъстяване), диабет тип 2, метаболитен 
синдром.
 

Адипозна (мастна) тъкан
Съвременното бебе се ражда с около 8 
милиарда адипоцити, при възрастния те, 
заедно с другите клетки на мастната тъкан, 
стават около 100 милиарда. В организима на 
бозайници има два вида адипозна тъкан – 
бяла мастна тъкан (Фиг. 1) и кафява мастна 
тъкан (кафевият цвят „идва” от многото 
митохондрии и съдържащото се в тях желязо 
в структурата на различни ензими). При 
човека адипозната тъкан е разпределена в две 
големи по размер депа – подкожно и коремно, 
които са добре видими, и множество малки 
депа, които са невидими без сканиращи 
апарати (ехограф, компютърен томограф 
и  магнитен резонанс - magnetic resonance 
imaging, MRI). Малките адипозни депа са 
разположени около сърцето, кръвоносни 
съдове, яйчници, простата жлеза, лимфни 
възли и в млечните жлези (Фиг. 2). Това се 
отнася за бялата, докато кафявата мастна 
тъкан е локализирана предимно около 
бъбреците, адреналните жлези и аортата.  
Тази статията е кратък анализ на биологията 

на бялата мастна тъкан (white adipobiology). 
Кафявата мастна тъкан участва предимно в 
регулация на термогенезата (регулация на 
телесната температура); съвременни данни 
обаче показват, че протеини, характерни за 
тази тъкан, имат ефекти и извън контрола 
на термогенезата, включително и при 
възникването и развитието на СМБ. Този 
ренесанс на биологичната значимост на 
кафявата мастна тъкан (brown adipobiology) 
е обект на друга наша статия.

Фигура 1. Светлиномикроскопски изглед на 
мастна (адипозна) тъкан. Големите „празни” 
клетки са адипоцити (натрупаните в тях 
мазнини са екстрахирани при обработването 
на тъканта с алкохоли). Двете „прегради” 
между тях са изградени от фибробласти 
(клетки, произвеждащи фибри – колагенни 
и еластични влакна). 
__________________________________________
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visceral and
subcutaneous
adipose tissue

organ-associated
adipose tissue

Фигура 2. Схематично представяне на 
разпределението на мастната тъкан в 
човешкия организъм. Двете големи депа са в 
средата (коремна и подкожна мастна тъкан); 
секретираните от тях молекули (адипокини 
и други) въздействат ендокринно (дълги 
стрелки) на вътрешните органи (сиви 
кръгове). Отстрани са четири примера 
за малки мастни депа (бели обръчи), 
разположени около вътрешните органи; 
секретирани от тях молекули въздействат 
паракринно (къси стрелки) на съответния 
орган. Тази фигура  е от статия на автора 
и негови колеги, публикувана в Current 
Pharmaceutical Design 2003; 9: 1023-1031. 
__________________________________________
_________________________________

Адипозната тъкана е 
ендокринен и паракринен 

орган: адипоендокринология и 
адипопаракринология 
Откриването през 1994 г. на  лептин 
се превърна във „взривен” механизъм 
за интензивни изследвания на 
ендокринната и паракринна функция на 
адипозната тъкан, концептуализирани 
като адипоендокринология и 
адипопаракринология - тези нови 
„кринологии” са силно изявени при 
затлъстяването и свързаните с него 
сърдечнометаболитни и други болести. 
В хода на тяхното възникване и развитие 
адипозната тъкан е активно функциониращ 
секреторен орган с влияние върху важни 
клетъчни процеси: възпаление, имунитет, 
кръвосъсирване, тонус на кръвоносните 
съдове, метаболизъм на липиди и глюкоза, 
включително инсулинова резистентност. 
Това означава, че клетки на адипозната тъкан 
секретират (i) про-възпалителни адипокини, 
(ii) анти-възпалителни, анти-атерогенни, 
анти-диабетогенни и анти-обезигенни 
адипокини, (iii) протромботични адипокини 
и (iv) ангиогенни фактори (стимулиращи 
образуването на кръвоносни съдове) (Табл. 
1), както и (v) стероидни хормони, (vi) 
мастни киселини, (vii) простагландини  и 
(viii) газове (азотен оксид – NO, сероводород 
- H2S). 

Таблица 1. Адипокини*
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Adipsin, Visfatin, Acylation stimulating protein, 
FIZZ-1, Resistin (FIZZ-3), Omentin, Apelin, 
Prolactin, Calcitonin, Somatostatin, agouti protein, 
Prohibitin, Osteonectin, Vaspin, Calcitonin Gene-
Related Protein, Urocortin, Substance P, Retinol-
binding protein-4, Hypoxia-inducible factor-1a, 
Lipocalin-2, Chemirin, Haptoglobin, C-reactive 
protein (CRP), Serum amyloid A
Цитокини
Leptin, Interleukin-1 (IL-1), IL-1 receptor 
antagonist, IL-6, IL-18, IL-33
Tumor necrosis factor-a (TNF-a), Macrophage 
migration inhibitory factor, 
Macrophage inflammatory protein-1a,-1b
Химиокини
MCP-1 (CCL2), IL-8 (CXCL8), Eotaxin (CCL11), 
RANTES (CCL5), SDF-1 (CXCL12)
Метаботрофни адипокини
Adiponectin, NGF, BDNF, IL-10, CNTF, BMP-2, 
Metallothionein-I, -II, Adrenomedullin
Растежни фактори
FGF, TGF-b, MCSF, HB-EGF, IGF
Ангиогенни фактори
Vascular endothelial growth factor, Hepatocyte 
growth factor,
Angiogenin, Angipoietin-2, Pigment epithelium-
derived factor
Компоненти на ренин-ангиотензинова система
Renin, Angiotensinogen, Angiotensin I, II, 
Chymase, Cathepsins
Протромботични фактори
Plasmonogen activator inhibitor type 1 (PAI-1), 
Tissue factor
________________________________________
Съкращения: FIZZ – Found in Inflammatory 
Zone; MCP-1 (CCL2) – Monocyte Chemoattractant 
Protein-1 (Cysteine-Cysteine modif chemokine 
Ligand 2); RANTES – Regulated on Activated 
Normal T-cell Expressed and Secreted; IP-10 - 
Interferon-g-inducible Protein-10; SDF-1 – Stromal 
cell-Derived Factor-1; NGF – Nerve Growth 
Factor; BDNF – Brain-Derived Neurotrophic 

* Тази таблица e от наша статия, озаглавена 
„From adipose tissue protein secretion to 
adipopharmacology of disease”. In: GN 
Chaldakov, guest editor. Adipobiology of 
Disease. Immunology Endocrine and Metabolic 
Agents in Medicinal Chemistry 2007; 7: 149-155).
__________________________________________

     Когато количеството на адипозната 
тъкан се увеличи (хипертрофира), тогава 
от кръвната циркулация в нея навлизат 
лимфоцити и моноцити/макрофаги – 
те предизвикват локална възпалителна 
реакция, адипозната тъкан „се взривява” 
и това води до дисбаланс на секрецията на 
„лоши” и „добри”  адипокини (Табл. 2) – 
секретират се  повече „лоши” адипокини и те 
участват в болестотворните (патогенетични) 
механизми на различни болести (Табл. 
3, 4; Фиг. 3, 4). Така при всички тези 
болести, възпалителните процеси имат 
важна патогенетична роля. От „добрите” 
адипокини за сега има сравнително най-
много данни за адипонектин  и неговите 
анти-възпалителни, анти-диабетни, анти-
атеросклеротични и други здравословни 
ефекти, открити от Юджи Мацузава и 
сътрудници от Катедра по ендокринология 
и метаболизъм в Университета в Осака, 
Япония . 

Таблица 2. Примери за „лоши” и „добри” 
адипокини, участващи във възпалението* 
__________________________________________________

 „Лоши” адипокини                                                    

„Добри” адипокини 

(Възпалителни адипокини)                               

(Противовъзпалителни адипокини)
__________________________________________________

Tumor necrosis factor-a                                                
Adiponectin        
IL-1β, -18/
inflammasome                                              IL-10                                                                                                                                                  
     
Leptin                                                                             
Interleukin-1 receptor antagonist     
Hypoxia-inducible factor 1 alpha                                   
Nerve growth factor    
MIP-1 (CCL2)                                                                
Transforming growth factor-b
RANTES (CCL5)                                                           
Adrenomedullin                                        
Fractalkine (CX3CL1)                                                    
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Calcitonin gene-related peptide                                               
Interleukin-8 (CXCL8)                                                   
Metallothionein-1, -2
Lipocalin-2                                                                                                       
_________________________________________
* Тази таблица е от наша статия, озаглавена 
„Adipose tissue and mast cells: adipokines as 
Yin and Yang modulators of inflammation”, 
публикувана  в книгата Nutrition and Health. 
Adipose Tissue and Adipokines in Health and 
Disease. Редактори - G. Fantuzzi и T. Mazzone. 
Totowa, NJ, USA, Humana Press Inc., 2006; 
Chapter 12: 147-154.

__________________________________________

Таблица 3. Болести, свързани с дисфункция 
на адипозната тъкан*

__________________________________________
Обезитас, Диабет тип 2, Метаболитен 
синдром, Атеросклероза, Хипертония,
Болест на Алцхаймер (диабет тип 3 ?), 
Поликистозен овариален синдром, 
Неалкохолен мастен черен дроб, Obstructive 
sleep apnea, 
Болестта на Крон, Тироид-асоциирана 
офталмопатия, Ревматоиден артрит, Астма, 

Рак на гърда, Рак на простата, Рак на дебело 
черво, Липодистрофия, HIV-associated 
adipose tissue redistribution syndrome, Кожни 
болести – псориаза, склеродермия, кожни 
рани
__________________________________________
*Тази таблица е от наша статия, озаглавена 
„Homo obesus: медикосоциален импакт и 
метаботрофна терапия”, публикувана в 
списание „Кардиология”, 2006.
__________________________________________________

Таблица 4. Прмери за адипопаракринология 
и болести*
__________________________________________________

(i) Мастна тъкан, разположена около сърцето 
и началните сегменти 

на коронарните артерии (епикардна мастна 
тъкан), и коронарна атеросклероза 
(ii) Мастна тъкан, разположена около другите 
артерии, и периферна атеросклероза 
(iii) Коремна мастна тъкан и болест на Крон 
и язвен колит 
(iv) Разположена в млечни жлези мастна 
тъкан и рак на гърдата
(v) Разположена около простата жлеза 

мастна тъкан и рак на простатата
 (vi) Разположена около лимфни възли 
мастна тъкан и болест на Крон 
        и HIV-associated adipose redistribution 
syndrome
(vii) Разположена около коляна става 

мастна тъкан и остеоартроза 
           и ревматоиден артрит
(viii) Разположена зад окото мастна тъкан 

и офталмопатия, свързана 
            с щитовидната жлеза (болест на Гравис)
 (ix)  Подкожна мастна тъкан и кожни болести 
__________________________________________________
____________________________

EDRF

ADRF

Vasocrine Signaling

Фигура 3. Схематично представяне на 
напречен срез през стена 
на кръновосен съд (артерия). Виждат се 
четири обвивки (лат. tunicae): 
tunica intima (синьо), tunica media (червено), 
tunica аdventitia (виолетово), 
tunica adiposa (кръгчета). EDRF – endothelium-
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derived relaxing factor; 
ADRF – adipose-derived relaxing factor. 
Vasocrine Signaling – паракринна
секреция/ сигнализация при кръвоносен 
съд (лат. vasa).
Този „диапозитив” е от лекция на автора, 
изнесена на Конгрес 
по атеросклероза, проведен през 2010 г. в 
Солун, Гърция. 
__________________________________________________

 

Human Coronary Atherosclerosis

Фигура 4. Светлинно-микроскопска 
фотография на напречен срез през 
лява коронарна артерия, засегната от 
атеросклероза (human 
coronary atherosclerosis; артерията е аутопсия 
на човек, умрял от 
миокраден инфаркт). В долната част на 
микрографията
е атеросклеротичната плака, разположена в 
вътрешната обибвивка
(tunica intima) на артерията; следват нагоре 
другите
обвивки на артерията; най-горе е  „мастната 
обвивка” (tunica adiposa).
__________________________________________

     Нови изследвания показват, че молекули, 
„традиционно” продуцирани от нервни и 
невроендокринни клетки, като растежни 
фактори за нерви (невротрофни фактори, 

невротрофини), се секретират и от 
адипозната тъкан (Taбл. 5).  Това формира 
хипотезата за „мастната тъкан като трети 
мозък на човека”, публикувана в наши статии 
(„The adipose tissue as a third brain”. Obesity 
and Metabolism 2009; 5: 94-96. „Neuroadipology: 
a novel component of neuroendocrinology”. Cell 
Biology International  2010; 34: 1051-1053) (Фиг. 
5). И така, „първият” мозък е в главата (гр. 
encephalon) на човек, „вторият” – в червата, 
„третият” – в мастната тъкан. Това обаче не 
означава, че колкото човек е по-дeбел, толкова 
е по-умен – обратно, болестта на Алцхаймер 
е по-честа при Homo obesus (затлъстялия 
човек). Защото хипертрофиралата мастната 
тъкан секретира по-малко от „добрите” 
адипокини (невротрофни фактори и 
лептин), които имат важно значение в 

молекулните механизми на запаметяване, 
обучение и други когнитивни функции.

Таблица 5. Примери за невротрофни 
молекули, произвеждани от клетки на 
адипозната тъкан
__________________________________________________
Leptin 
Nerve growth factor 
Brain-derived neurotrophic factor 
Glial cell-derived neurotrophic factor 
Ciliary neurotrophic factor 
Metallothioneins 
Vascular endothelial growth factor 
Insulin-like growth factor 
Estrogens 
__________________________________________
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Фигура 5. Колаж от наша обзорна статия, 
публикувана през 
2010 г. в Cell Biology International.
__________________________________________

Д-р Джими Бел 
е професор по образна и молекулна медицина 
в Център по клинични науки, болницата 
Hammersmith, Медицински факултет на 
Имперския колеж в Лондон. В едно интервю, 
той каза: „Бъдейки слаб, не означава, че не си 
затлъстял. Ние изследвахме 800 човека с MRI 
с цел да видим разпределението на мастната 
тъкан в цялото тяло на човека. Установихме, 
че около 45 процента от жените и 60 процента 
от мъжете са СОЗО (слаб отвън, затлъстял 
отвътре) - стойностите на индекса на телесна 
маса са нормални (20-25 kg/m2), нормална е 
и обиколката на талия (жени под 80 см, мъже 
– под 94 см), но СОЗО имат натрупване на 
мастна тъкан около вътрешните органи.” 
     СОЗО е скрит Homo obesus - той е троянски 
кон в тялото на човека, включително на 
елегантните жени - някои манекенки са 
също СОЗО, защото спазват нискокалорични 
диети, но не спортуват (Табл. 6). Йо-йо 
ефектът (цикли на отслабване-напълняване) 

също води до натрупване на мазнини вътре в 
тялото. Човек трябва да яде нискокалорична 
храна, повече плодове и зеленчуци, по-малко 
сол – за да бъде слаб отвън. Да спортува – 
всеки ден около 30 минути леко бягане или 
бързо вървене – за да бъде слаб отвътре.

Таблица 6. Локализация на мастната тъкан 
на човек: варианти+
__________________________________________
СОЗО**          слаб отвън, затлъстял отвътре 
СОСО*****   слаб отвън, слаб отвътре 
ЗОЗО*             затлъстял отвън, затлъстял 
отвътре
ЗОСО***        затлъстял отвън, слаб отвътре

+ Както за хотелите, броят на звездите 
означава качество, в случая - качество на  
здравето. Следователно, бъдете СОСО! 
Главното послание от тези изследвания е: 
независимо дали сте външно слаби или 
дебели, помолете семейния си лекар да 
ви насочи към клиника за сканиране на 
мастната тъкан с ехограф или MRI. Така ще 
разберете кой точно сте вие: СОЗО, СОСО, 
ЗОЗО или ЗОСО?

Големият мастен взрив (Fat’s big 
bang): изява в обществото 

                                     Когато някой казвал на 
Диоген, че животът е тежък,  
                                      той отговарял: Животът 
не е тежък, тежко е да живееш болен.

По данни на Световната здравна 
организация (СЗО) в света има около 2 
милиарда хора с наднормено тегло и поне 
половин милиард болни от затлъстяване, 
при което от инфаркти и инуслти годишно 
умират около 19 милиона хора в света. От 
финансов аспект това са стотици милиарди 
евро годишно за лекуване, пенсиониране 
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и инвалидизиране на хората, засегнати от 
“затлъстелите” болести. Настъпва времето, 
когато Европейският съюз (ЕС) ще настоява 
не само за подобряване на съдебната система 
в България, но така също – и за подобряване 
здравето на българите. Европейският съюз 
разбра, че големите незаразни болести 
(major non-communicable diseases – NCD), 
включително СМБ, оказват особено големи 
поражения върху здравето на хората и върху 
икономиката  във всички страни по света – 
в 27-те страни на ЕС повече от 2 милиона 
човека умират годишно от усложненията на 
тези болести и повече от 192 милиарда евро 
се харчат за тях. Съответно, първичната и 
вторична профилактика може да подобри 
здравето на хората и да спести милиарди 
евро.  
    Така превантивната медицина може да 
бъде един от изходите от финансовата 
криза, обхванала Европа и света. Решаването 
на медикосоциални проблеми не може да 
се осъществи обаче без политическа воля 
за навременна и дългосрочна превантивна 
стратегия на СМБ и други болести. И без 
медицина, базирана на науката (science-
based medicine). За осъществяването на 
такава стратегия,  СЗО и ЕС изработиха План 
за действие-2008-2013 - глобална стратегия 
за профилактика и контрол на NCD, 
включително СМБ и туморни болести (www.
who.int/nmh/Actionplan-PC-NCD-2008.pdf).   
      “Ние знаем как става това, ние знаем колко 
струва и ние знаем, че всички страни са в 
кардиометаболитен риск. Ние имаме План 
на действие как да предпазим милиони хора 
от преждеврменна смърт и как да подобрим 
качеството на живот на милиони хора” – 
казват учените, разработили този план. По-

любознателните политици и бизнесмени 
– техните think tanks – могат да прочетат 
и две статии, публикувани в списанието 
Atherosclerosis 2009; брой 10, стр. 3-28 – 
темата е кардиометаболитна икономика и 
образование. 

      От друга статия, озаглавена “F as in Fat: 
How Obesity Threatens America’s Future” (М, 
като Мазнина: Как затлъстяването влияе на 
бъдещето на Америка), научаваме, че броят 
на затлъстелите американци е увеличен в 28 
щата и, че в 38 щата 25 процента от хората са 
затлъстели, докато преди 20 години в нито 
един щат не е имало повече от 20 процента 
дебели хора. Така САЩ са “най-дебелеещата” 
страна в света: средният индекс на телесна 
маса на американеца е най-висок - 28.3 кг/
м2, което означава наднормено тегло. Около 
30 процента от децата са затлъстели или с 
наднормено тегло, най-засегнати са децата 
от бедни и необразовани семейства, съотвено 
с ниски доходи семейства -  предимно от 
испански, азиатски, афроамерикански и 
индиански генотип. Тревогата се увеличава, 
защото през следващите 20-30 година САЩ е 
прогнозирано да бъдат minority majority nation 
(нация, в която малцинствата са мнозинство). 
      По отношение на здравето и демографията 
подобно, дори по-тревожно, е състоянието 
в нашата страна. Нездравословният начин 
на живот - свръхконсумация на мазнини 
и сол (натриев хлорид), тютюнопушенето 
и занемарена физическа активност - ни 
отмъщава с инсулти и инфаркти – при 
население 7 милиона и половина, около 75 
хиляди българи умират годишно от тези 
болести. При тази много тревожна санорама, 
държава и бизнесмени, които не инвестират 
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в дългосрочни програми за здраве, са 
врагове на здравето на българите.      Урок 1: 
Сътрудничеството между собствениците на 
хранителната индустрия и правителството 
са част от стратегията на САЩ за борба 
срещу затлъстяването и свързаните с 
него СМБ. Изчисленията в тази страна 
показват, че през 2006 г. от този и други 
профилактични „уроци” са предотвратени 
513 885 мозъчни инсулта и 480 358 сърдечни 
инфаркта. Така „уроците” са спестили 32 
милиарда долара - по данни на учени от 
Станфордския университет в Пало Алто 
(Annals of Internal Medicine 2010;152: 481-487).  
Урок 2: Демакдонализацията е здравословна 
- от 1 февруари до 2 март през 2003 г. 
младият режисьор и журналист Морган 
Спурлок направи и документира следния 
експеримент – всеки ден той закусва, обядва 
и вечеря в ресторанти на Мак Доналдс. От 
това се получиха три продукта: (i) Морган 
напълнява с 11 кг. и чернодробните и 
други лабораторни изследвания показват 
значителни увреждания на здравето му, 
(ii)  документалният му филм Super Size 
Me (Самонадебеляване) бе номиниран за 
наградата на Американската академия 
за документални филми, (iii) книгата 
“Не изяждайте тази книга. Бърза храна и 
дебелеещата Америка” (Don’t Eat this Book. 
Fast Food and the Supersizing America) стана най-
консумираната книга в САЩ. 
      Българинът Свилен Димитров направи 
анимациите на филма Super Size Me - 
добре дошъл е да направи Super Fat Me 
(Самозатлъстяване); аз ще напиша книгата 
“Бърза храна и мазната (и пресолена) 
България”. 

Адипополитически анекдоти
През 60-те години на миналия век 
италианските политици Джорджо Амендола 
и неговият ученик Джорджо Наполитано 
често ходили заедно по кафенета, канцеларии 
и улици на Рим.  Първият бил дебел и болнав, 
другият – слаб и здрав. Затова приятелите 
им шеговито ги наричали “Giorgio o chiatto” 
(Дебелия Джорджо) и “Giorgio o sicco” 
(Слабия Джорджо). Наполитано беше на 
81- годишна възраст, когато през 2006 г. бе 
избран за президент на Италия. 
     Във  Великобритания Уинстън Чърчил 
е типичен пример за учебниците по 
адипополитика. Майка му,  богатата 
американка Джени, го ражда през седмия 
месец на бремеността – според съвременната 
парадигма за обезитас и вътреутробно 
развитие това е причина сър Уинстън да е 
потвърждение на максимата “дебелото бебе 
е дебелия политик”, който през последните 
10-15 години от живота си получава няколко 
инсулта. 
     И в САЩ сенатори и журналисти 
често обсъжда “Is Al Gore too fat?”, 
както и “политиката на мазнините“ 
и “таксите за мазнините”. Някои 
политици дори искат да пренесат 
стратегията срещу тютюнопушенето в 
тази срещу затлъстяването. Ще бъдат ли 
“дискриминирани” дебелите хора, както 
сега са пушачите и ще има ли, примерно, 
“Бургас без дебели хора” е “представи си 
всички хора на Земята са елегантни” - една 
утопична лирика на адипополитиката. 

      Тъй като затлъстяването ускорява не само 
СМБ, но така също и раковите заболявания, 
ще посоча и един „онкополитически” 
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анекдот: за да се възпроизвеждат, раковите 
клетки се делят неограничено и забравят да 
умират. Освен това на “входните им врати” 
(мембраните, които ги ограждат) е написано: 
“Не ме яжте!” - почеркът е на протеин, 
наречен CD47. В политиката, болна от рак 
(онкополитика), този клетъчен императив 
означава “имунитет на политиците към 
съдебни дела”. Така раковите клетки 
продължават да се делят неограничено, 
забравят да умират и метастазират в 
различни органи. Учени от Станфордския 
университет в Калифорния обаче видяха 
на “входните врати” на раковите клетки 
и надписа “Изяжте ме!” - почеркът е на 
калретикулин (протеин, който изисква 
калций, за да контролира “ретикулума” 
– клетъчната мрежа) – тези резултати са 
публикувани  на 22 декември 2010 г. в 
списанието Science Translational Medicine брой 
2, страници 63-94. Макрофагите (вид имунни 
клетки) прочитат надписа, отварят широко 
устите си и изяждат раковите клетки. В 
яденето участват и  лимфоцитите – прочитат  
надписа, доближават се до раковите клетки, 
впръскват им силнотоксичен щприц и така 
ги убиват; нарича се “целувка на смъртта”. 

     Очевидно обществото на клетките е много 
по-гражданско, отколкото обществото на 
хората. За да имаме здрави хора в здрава 
политика, “Не ме яжте!” и “Изяжте ме!” 
трябва да бъдат изписани на входната врата 
на Народното събрание. Но за това са нужни 
депутати и министри със “здрав дух в здраво 
тяло”. 

                                                 
Послания
● Адипозната тъкана е ендокринен и 

паракринен орган, секретиращ адипокини, 
стероидни хормони, простагландини, 
мастни киселини, NO и H2S (Фиг. 6). 
Те контролират различни биологични 
функции – възпаление, имунитет, 
липиден и въглехидратен метаболизъм, 
кръвосъсирване, репродукция, апетит, 
настроение, памет. 

AT

Adipokines
Steroids
Free Fatty Acids
Prostaglandins
Nitric Oxide

Exosomes

Ectosomes

Receptors

Фигура 6. Схематично представяне на 
адипозна тъкан (AT), показана 
в умален вид в левия долен ъгъл на Фигура 5. 
В квадрата горе вляво 
са посочени примери за молекули, 
секретирани от мастната тъкан. 
Първата стрелка посочва ендокринна, 
втората – паракринна, 
извитата стрелка – автокринна секреция. 
Следващите две стрелки 
посочват клетъчни структури (exosomes и 
ectosomes), изпълнени  
с молекули, които се изнасят ендокринно. 
Вдясно са представени 
схематимно три вида рецептори. 
Като цяло фигурата илюстрира способността 
на мастната 
тъкан да изнася/секретира 
биологичноактивни молекули (вляво) 
и да приема информацията, носена от 
сигнални молекули (вдясно).
__________________________________________________
_____________________. 
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●  Адипокините са „добри” и „лоши” 
протеинови молекули  – дисбаланс на тяхната 
секреция има важна роля в патогенетичните 
механизми на СМБ и други болести. Така 
адипокините и техните рецептори са 
мишени и за фармакологични изследавания 
– те могат да открият нови лекарства за тези 
болести. 
● „Бъдейки слаб, не означава, че не си 
затлъстял” – слаб  отвън, затлъстял отвътре 
(СОЗО) е голям рисков фактор за СМБ; 
доказва се с ехограф, компютърен томограф 
и MRI.  
● Сега в света има около 2 милиарда 
земляни с наднормено тегло и поне половин 
милиард болни от затлъстяване, при което от 
инфаркти и инуслти годишно умират около 
19 милиона хора. От финансов аспект това са 
стотици милиарди евро/долари годишно за 
лекуване, пенсиониране и инвалидизиране 
на хората, засегнати от “затлъстелите” 
болести. Необходими са спешни действия - 
SOS за Homo obеsus bulgaricus, което означава и 
SOS за България. Това са стратегическите цели 
на адипополитиката и адипоикономиката.
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Кучетата (Canidae) са най-разпростране-
ните представители на разред Хищници 
в света. Присъстват на всички конти-
ненти, с изключение на Антарктида. 
Срещат се от тропическите джунгли, 
през саваните, пустините, умерените 
гори до алпийските зони и вечния север. 
Особено редките Лисица на Дарвин 
(Lycalopex fulvipes) и Островна сива ли-
сица (Urocyon littoralis) населяват съвсем 
малки ареали, изолирани на отделни 
острови, докато нашата Червена лиси-
ца (Vulpes vulpes), покрива хабитат от 
около 70 млн. км2. Съществуват 13 съвре-
менни рода и 35 вида (общо 172 подви-
да). Три вида са Критично Застрашени 
(Critically Endangered), 3 са Застрашени 
(Endangered),а 1 вид и 5 подвида са из-
чезнали от 1600 г. насам. Молекулярния 
часовник показва отделяне на Кучетата 
от другите представители на Carnivora 
преди 50 млн. г. , а някой от съвременни-
те видове се появяват още преди 300 000 
г. Трънливия път на еволюция е оставил 
зад гърба си забележителни представи-

тели на Canidae. Достатъчно е да споме-
нем митичния Canis dirus и рекордьора 
по големина Epicyon haydeni, достигал 
внушителните 170 кг. В наши дни разме-
рите им варират от дребничкия Фенек 
(1,8 кг) до масивния Сив Вълк (62 кг). 
Повечето от Кучетата са самотни ловци, 
но някой от по-едрите представители 
като Вълка, Хиеновидното куче и Ази-
атското диво куче, образуват органи-
зирани глутници. Съвместните усилия 
и добре развитите комуникационни 
способности им позволяват да повалят 
плячка, значително по-едра от техните 
размери. Има данни показващи успеш-
ни нападения, от страна на Азиатски 
диви кучета(Cuon alpinus), над най-го-
лемия див бик, величествения Гаур (Bos 
gaurus). В резултат от неизбежните им 
сблъсъци с хората, често са безпощадно 
изтребвани, като вредители по добитъ-
ка. Ценната им козина, също ги е ориса-
ла с нерадостна съдба. Все пак сериозни-
те усилия на немалко природозащитни 
организации, дават плодове. През 2004 

БИОЛОГИЯ

Семейство Кучета (Canidae) 
Повече тук - http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12089

Нова рубрика, в която ще ви запознаем с бозайниците.
Автор: Константин Йорданов
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г. например, Етиопския вълк (Canis 
simensis) беше записан като Застрашен 
(Endangered), след като дълго време 
се смяташе за Критично Застрашен 
(Critically Endangered). Прогресивното 
унищожение на естествената му среда, 
обаче, прави съхраняването му доста 
трудно.

В миналото австралийското куче 
Динго(Canis lupus dingo), беше смята-
но за отделен вид от семейство Canidae. 
Днес,като подивяла форма на опитоме-
ния от човека Сив Вълк (Canis Lupus) е 
определяно за негов подвид. Подобна 
съдба имат и малко известните Пеещи 
кучета от Нова Гвинея.

Разред: Carnivora
Подразред: Caniformia

Семейство: Canidae
Род: Canis

Сив Вълк (Canis lupus)

Червен вълк (Canis rufus)

БИОЛОГИЯ
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Етиопски вълк (Canis simensis)

Койот (Canis latrans)

Златист чакал(Canis aureus)
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Род: Cuon
Азиатско диво куче (Cuon alpinus) 

Род: Chrysocyon
Гривест вълк (Chrysocyon brachyurus)

Род: Speothos
Храстово куче (Speothos venaticus)

Род: Lycaon
Хиеновидно куче(Lycaon pictus)

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

Голям пъстър кълвач - Den-
drocopos major (ДТ 23 см). 
Обитава гори, паркове и градини. Храни 
се предимно с дървесиноядни и короядни 
насекоми и техните ларви, които открива 
и изважда, като дълбае дупки в стари и 
изсъхнали дървета. Напролет барабани силно 
по сухо кънтящо дърво и така „обявява” 
гнездовата си територия. Гнезди в хралупи, 
които сам издълбава. Постоянен вид у нас. 

БИОЛОГИЯ
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Въртошийка - Jynx torquilla 
(ДТ 16,5 см). 
Макар и да не й личи, въртошийката е 
от семейството на кълвачите. Не лази по 
дърветата и не дълбае дупки с клюна си. 
Наименованието й идва от характерното 
извиване на главата. Обитава малки горички, 
овощни градини и паркове. Храната си търси 
по земята с вирната опашка. 

БИОЛОГИЯ
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Бяла стърчиопашка - Mo-
tacilla alba (ДТ 18 см). 
Живее по открити, но и по обрасли с храсти 
и ниски дървета терени в близост до вода. 
Лесно се познава по дългата опашка и черно-
белите шарки. Характерно трепка с опашка 
и глава щом кацне. Често се забелязва когато 
притичва от място на място по земята. 

БИОЛОГИЯ
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Планинска стърчиопашка - 
Motacilla cinerea (ДТ 18 см). 

Живее по каменисти брегове край планински 
потоци. Оперението й е сиво-жълто. Често 
трепка с дългата си опашка. Храни се с дребни 
околоводни насекоми. Гнезди в не-дълбоки 
дупки и вдлъбнатини по речните брегове. 

БИОЛОГИЯ
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Качулата чучулига - Galeri-
da cristata (ДТ 17 см).  
Има по-масивно тяло. Среща се в равнините 
сред обработваеми земи. През зимата навлиза 
в селищата на по-големи групи. Има здрав 
клюн, пригоден за зьрна и семена, но по време 
на размножаването яде и насекоми. Гнезди 
на земята в малки вдлъбнатини на почвата. 
Гнездото е покрито със суха трева. 

БИОЛОГИЯ
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Изворите, които дават 
информация за религията на 
българите до IX век, сами по себе 

си, не са достатъчни за изграждането 
на някаква обективна хипотеза. 
Въпросните извори са систематизирани 
от проф. д-р Веселин Бешевлиев, 
многократно анализирани и цитирани 
в разнообразни статии, публикации и 
монографии.  
 
Все пак имаме на разположение едно 
сведение, което хвърля светлина върху 
религията на българите или част от тях, 
които обитават Балканите по времето 
на император Юстиниан I, тоест в 
средата на VI век. То ни е оставено от 
египетския пътешественик, монах и 
историк – Козма Индикоплевст, живял 
и творил през VI век. Счита се, че 

Козма е завършил своята „Християнска 
типография” през четиридесетте 
години на VI век, тоест по времето на 
Юстининовото управление.  
 
В своята „Типография”, Козма пише 
следното: „Също така и у бактрите, 
и у хуните, и у персите и у останлите 
индийци, и у персарменците, и у 
мидийците, и у еламитите, и в цялата 
персийска земя има безброй църкви 
и епископи, и много християнски 
народи, и много мъченици, и монаси 
безмълвници. – – –  Също така и в 
Киликия, Азия, Кападокия, Лазика, 
Понт и в северните области – – –  меж-
ду скитите, хирканите, херулите, 
българите, еладците, илирийците, 
далматите, готите, испанците, 
римляните, франките […] има люде, 

ИСТОРИЯ

Козма Индикоплевст и религията 
на българите през VI век.
	 Автор:	Иван	Стоянов
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които са повярвали, възвестяват 
Христовото евангелие и изповядват 
възкресението на мъртвите.” 
 
Този пасаж у Козма Индикоплевст 
създава впечатлението за един тотален 
триумф на Християнството от Индия 
до Европа, което разбира се е и целта 
на автора. Това предполага, че и 
нарочването на някои от народите 
посочени в „Типографията” за 
християнски, е възможна авторова 
волност, плод на опита му да възвеличае 
въпросната религия.  
 
В съчинението му българите са 
посочени като един от народите, които 
изповядват христовата вяра. Освен това 
те неслучайно са ситуирани между 
херулите – настанени през 512 г. в Дакия 
като федерати; непосредствено до 
еладци и илири, тоест във вътрешността 
на Балканите, където ги намираме по 
времето на Виталиановия бунт и второто 
десетилетие на VI век. От описанието на 
Козма, можем да си направим извода, че 
българи посочени като християни, към 
средата на петото столетие, населяват 
земи източно от Илирик и северно от 
Елада. 
 
Ще се опитаме да сме обективни и ще 
разгледаме отново сведението на Козма 
Индикоплевст в неговия англоезичен 
превод, поместен в Кeймбриджкото 
издание на „Топографията”.  
 
Английският превод гласи следното: 
“So likewise again in Cilicia, Asia, Cappado-
cia, Lazica and Pontus, and in the northern 
countries occupied by the Scythians, Hyrca-
nians, Heruli, Bulgarians, Greeks and Illyr-
ians, Dalmatians, Goths, Spaniards, Romans, 
Franks, and other nations, as far as Gaderia on 
the ocean toward the northern parts, there are 
believers and preachers of the Gospel confess-

ing the resurrection from the dead; and so we 
see the prophecies being fulfilled over the whole 
world.”. Нашият превод на този пасаж 
изглежда така: „Също така и в Киликия, 
Азия, Кападокия, Лазика, Понт и в 
северните земи заети от скити, хиркани, 
херули, българи, гърци и илири, 
далмати, готи, испанци, римляни, 
франки, и други народи […] има хора 
вярващи и проповядващи Евангелието, 
които изповядват възкресението от 
мъртвите; виждаме как пророчеството се 
изпълнява в цял свят.”.  
 
Смисловите разлики между превода, 
който ни представят съставителите 
на ГИБИ и този поместен в 
университетското издание на 
Кеймбридж са съществени, особено с 
оглед на въпроса за предполагаемата 
религия на българите от VI век. 
Българският превод на този пасаж 
от „Топографията” недвусмислено 
говори за наличието на „люде, които 
са повярвали, възвестяват Христовото 
евангелие” сред българите; докато 
според англоезичният превод в 
териториите заети от българи, гърци 
и илири има вярващи. Тоест тук, 
българите не са припознати като 
християни от Козма Индикоплевст, 
а територията, която обитават и 
която, като част от останалия свят 
наред с Киликия, Азия, Кападокия, 
Лазика и Понт е обект, на всемирното 
разпространение на християнската 
религия. Въпреки това, този пасаж у 
Козма не отпада като валиден аргумент 
при разглеждане въпроса за наличието 
на българи сред гърци и илири на 
Балканите през VI век. Напротив, 
българи са посочени изрично като 
обитатели на въпросните северни земи, 
които са заети от тях. Що се касае до 
стойността на сведението (в този си 
вид, б.а.) като извор, за религията на 
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тези българи обитаващи Балканите 
през петото столетие, то то определено 
е недостатъчно, за изграждането 

на сериозна хипотеза застъпваща 
християнската принадлежност на 
въпросните.

Познати са ни няколко на брой, 
изрични сведения, които 
недвусмислено посочват 

наличието на християнски общности 
сред различните категории неромейското 
население, обитващо пограничните 
северни райони на Империята за периода 
на V – VI в. Блажени Йероним (347 – 
420), един от най-големите учители на 
Християнството в късноантичния свят, 
свидетелства, че „Хуните учат псалтира 
и греят скитския студ с топлината на 
вярата: златокосата и руса гетска войска 
е обкръжена с църковни палатки. Те  
може би затова се бият против нас с 
равна на нашата храброст, защото 
изповядват същата вяра.”1. В българската 
и световната историография проблемът, 
за ролята на българите в историята на 
скитските военно-племенни общности 
или т.н. хуни, се счита за решен и 
тяхната принадлежност към въпросните 
не се поставя под съмнение. Но с оглед 
на факта, че общностите в хунския съюз 
не са ясно диференцирани от античните 
автори, само ще маркираме сведенията, 
които споменават за християнски 
анклави сред хуните, без да гадаем, 
до кого точно се отнасят те. Според П. 

Георгиев, сведението на Св. Йероним би 
трябвало да се отнесе към последните 
две десетилетия на IV в. и управлението 
на импаратор Валент (328 – 378)2 . Проф. 
Хелфен съотнася въпросното сведение 
след 399 г., т.е. към първите години на 
V век, но предполага, че псалмопевците 
хуни може да са Йеронимова измислица3. 
Каквито и да са били съображенията на 
проф. Хелфен, можем да допуснем, че 
за същите християни хуни свидетелства 
и късноантичния историк Созомен (400 
– 450), който ги локализира край град 
Томи в Скития. Созомен  пише: „По това 
време4 църквата в Томи, всъщност всички 
църкви в Скития (Малка Скития, б.а.), се 
намирали под напътвстията на Теотим 
– скит. Той бил обучен в познанията на 
философията и тъй неговите добродетели 
спечелили адмирациите на варварите 
хуни, които обитавали бреговете на 
Истър и които го наричали бог римски, 
защото чрез него те познали светите дела 
[…]”.5 След смъртта на Теодосий I  и по 
време на управлението на Хонорий (395 
– 423), 

1. J.P. Migne. Patrologia Latina Vol. 22, 
col. 870

Християнството у придунавските 
хуни IV - V в.

Автор:	Иван	Стоянов
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2. Георгиев, П. Траки / Готи / Славяни, 
С. 2009 г., стр. 26

3. Otto J. Maenchen-Helfen, The World of 
the Huns: Studies ina Their History 
and Culture. University of California 
Press, 1973, с. 262 

4. Края на IV в. Годините на 
Теотимовото резидиране в 
Томи не са известни, пасажa 
касае последните години от 
управлението на Теодосий I. 

5. Sozomen (Hermais), Historia Ecclesias-
tica, Book VII, Ch. 26; вж. и ГИБИ, I, 
стр. 65.

Созоменовите хуни проникват дълбоко в 
Тракия, като организират свой изходни 
бази из Мизия6. Според Блажени 
Йероним, същите варвари се оказават 
сериозен противник за Империята 
защото, както пише той, те изповядвали 
същата вяра като ромеите7. По същото 
време към скитите живеещи край Дунав, 
се отправя още една група мисионери8. 
За тяхната дейност ни съобщава Блажени 
Теодорит епископ Кирски (393 – 457). В 
своята „Църковна история” Теодорит 
Кирски пише, че св. Йоан Златоуст (347 
– 407) научил, че край р. Дунав живеят 
скити, които отчаяно търсели някой, 
който да избави душите им9. В ролята 
си на Константинополски архиепископ, 
Йоан Златоуст незабавно разпорежда 
подготвянето и изпращането на тази, 
първа по вида си, мисионерска мисия 
до хуните организирана от самата 
Константинополска църква10.

Цитираните текстове, създават 
впечатление, че придунвските хуни са 
обект на систематична мисионерска 
дейност от самия край на IV в. Макар да 
поставят под съмнение успаваемостта на 

въпросните мисии, в своите коментари 
Хелфен и Томпсън11 допускат наличието 
на християнизирани общности сред 
хуните към първите години на V 
век. Към второто десетилетие на V в., 
християнизираните хуни се превръжащт 
в реално съществуващ обект на 
ромейската политика. Според Павел 
Орозий (385 – 418) христовите цъкрви на 
Изток и Запад се преизпълнили с хуни 
и всякакви разнородни варвари12, като за 
пребиваването им на ромейската земя, 
сред останлите християни, трябвало 
да се благодари на Бог. Сведението на 
Орозий, може да бъде изтълкувано и 
като опит за възхвала на християнската 
епоха, което не почива на реални събития 
и представя една изопачена ситуация, 
в която всемирното триумфиращо 
християноство е пуснало корени дори 
сред най-дивите варвари. От друга 
страна, има категорични сведения, че 
някои от кралете и аристокрацията 
на свебите и бургундите13 (част от 
варварите, за които пише Орозий, 
б.а.) са християнизирани през V век. 
Следователно, можем да приемем, че 
Орозий не случайно поставя и хуните 
редом  с останалите християнизирани 
варвари и причината за това е различна 
от тази, която изтъква проф. Хелфен15. 
Не е трудно да се направи и пряка връзка 
между въпросните хуни християни и 
хуните, които се сражават с император 
Теодосий I (347 – 395) във войната срещу 
западния император Максимус (383 – 
388)  през 388 година. Теодосий I съумява 
да се договори и да събере войска

6. Sozomen (Hermais), Historia Ecclesias-
tica, Book VII, Ch. 26; вж. и ГИБИ, I, 
стр. 65.

7. ГИБИ, I, стр. 67.

8. J.P. Migne. Patrologia Latina Vol. 22, 
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col. 870

9. Thompson Е.А., Heather J.P. The Huns. 
Oxford Uni. Press, 1996, с.44

10. Theodoret, Historia Ecclesiaastica, 
Book V, Ch.XXXI: “On learning that 
some of the Nomads encamped along 
the Danube were thirsty for salvation, 
but had none to bring them the stream, 
John sought out men who were filled with 
a love of labour like that which had dis-
tinguished the apostles, and gave them 
charge of the work. I have myself seen a 
letter written by him to Leontius, bish-
op of Ancyra, in which he described the 
conversion of the Scythians, and begged 
that fit men for their instruction might be 
sent.”.

11. По въпроса за тази мисия сред 
хуните вж. Helfen, The World of the 
Huns, с. 265; Thompson, The Huns, с. 
44 .

12. Helfen, The World of the Huns, с. 260 
– 270; Thompson, The Huns, с. 40 – 46 

13. Orosius, Historiarum Adversum Pa-
ganos, Liber VII Col. 41,8: “[…]quod 
uulgo per orientem et occidentem eccle-
siae Christi Hunis Suebis Vandalis et 
Burgundionibus diuersisque innumeris 
credentium populis replentur[…]”.

14. За свебите вж. The Cambridge Ancient 
History: Late antiquity: Empire and Suc-
cessors, A.D. 425-600. Cambridge Uni-
versity Press, 2001, с. 121 – 122; 

15. Вж. Helfen, The World of the Huns, с. 
263. Според Хелфен хуните влизат 
в църквите, но само за да грабят, 
палят и насилват монахини.

Теодосий I съумява да се договори и 
да събере войска съставена предимно 

от варвари: хуни, готи, алани и др.16 

Несъмнено варварите участват в армията 
на Теодосий I на федеративни начала17. 
Kакто свидетелства автора на Теодосиевия 
„Панегирик” Пакатус, самия император 
им обещал, ако приемат да го подкрепят 
в кампанията срещу Максимус, статут 
на привилигировани войници.18 Трудно 
е да се каже, какви са били условията 
на споразумението между онези хуни, 
които с участието си в победоносната 
кампания на Теодосий I си спечелват една 
по-привилигирована позиция спрямо 
другите скити, но е особено вероятно те 
като федерати, да са получили правото да 
се настанят на ромейска земя. Към самия 
край на IV в., нова политическа криза 
обхваща западноевропейските части 
на Империята, но този път тя има ясен 
религиозен отенък и скоро се превръща 
в същинска гражданска война.19 В 
този съдбоносен сблъсък с паганизма, 
балканските хуни – федерати, за първи 
път ще хвърлят своята конница в защита 
на Христовата вяра. Йоан Антиохийски 
сочи, че въпросните варвари, населяват и 
са повикани на помощ срещу узурпатора 
Евгений20 от вътрешността на самата 
Тракия21. Това недвусмислено показва 
веднъж техния специален статут и 
втори път – дава някаква представа за 
условията, на сключената между хуните 
и Теодосий I  foedera от 388 г. Сведението 
на Йоан Антиохийски е единствения 
източник, който хвърля светлина върху 
хуно-ромейските отношения от края 
на Теодосиевото управление. Фактът, 
че хрониста пише за повече от един 
хунски вожд22 в Тракия е красноречиво 
доказателство за наличието и на повече от 
една хунска военно-племенна общност на 
ромейска територия. Със съществуването 
на тези хунски анклави се обяснява и 
лекотата, с която както свидетелства 
Созомен, нови варвари безпроблемно 
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проникнали и се установили в Тракия в 
началото на V век.

 Наличието на християни сред 
онези от варварите, обозначени от 
късноантичните автори с политонима 
хуни, е безспорно. Техните 
местообиталища са локализирани от 
същите автори непосредствено до или на 
ромейска територия, поради което те се 
превръща от обект в субект на ромейската 
имперска политика. Ревностният, дори 
фанатичен християнин Теодосий I 
трудно би преглътнал оскверняването 
на ромейската, т.е. християнската земя, 
от населяващите я безбожни хуни, пък 
били те и федерати. За това, не бива да 
ни учудва, че и първите мисионерски 
мисии сред ромейските хуни датират от 
към края на Теодосиевото управление в 
последните години на IV век.

Реалността и събитията, такива 
каквито са ни представени от 
късноантичните и средновековни 
автори, не дават основание за допускане 
съществуването на систематична 
и целенасочена политика на 
християнизиране нито на хуните, нито 
готите или на които и да е варварски 
общности oт тази епоха. Не е учудващо, 
че макар   

16. Helfen, The World of the Huns, с. 44 
– 46; 

17. The Cambridge History of Early In-
ner Asia, Vol. I. Cambridge Univer-
sity Press, 1990, с. 181

18. In Praise of the Later Roman Em-
perors, The Panegyrici Latini: Intro-
duction, Translation, and Historical 
Commentary, with the Latin Text of 
R.A.B. Mynors. University of Califor-
nia Press, 1994, с.497: “[…] Finally you 

granted the privileged status of fellow sol-
diers to the barbarian peoples who prom-
ised to give you voluntary service, both to 
remove from the frontier forces of dubious 
loyalty, and to add reinforcements to your 
army.”  

19. Подробно войните на Теодосий I 
вж. Williams S., Friell G. Theodosius: 
Empire at bay. Routledge, 1994, с. 119 
– 142 

20. ibid.

21. Вж. Йоан Антиохийски в ГИБИ, 
III, стр. 29: „[…]Теодосий вдигнал 
мнозина от хуните в Тракия заедно 
с техните племенни вождове и се 
отправил на поход към Италия, за 
да залови Евгений неподготвен и 
без да подозира нищо.”

22. ots=camvPW2ILs&sig=oL9MIwyood
hjC-

и да съществуват християни сред хуните, 
повечето автори от V век ги определят 
като езичници. Описвайки ромейските 
съюзни войски в Галия (федерати 
дислоцирани в провинцията, б.а.) 
църковният историк Салвиан поставя 
хуните редом със саксонци, фанки и 
гепиди като изрично посочва, че и те са 
езичници23. Сведението, което ни е оставил 
Салвиан е отнесено към четиридесетте 
години V век, близо половин столетие 
е минало от Теодосиевото управление 
и първите християнски мисионерски 
мисии сред балканските хуни, за това 
нямаме причини да смятаме, че има 
непосредствена връзка между хунските 
гарнизони в Галия, които явно са 
езичници и тези настанени от Теодосий 
I на Балканите. Заключенията, които 
се извеждат от анализа на Салвиановия 
пасаж, не бива да се генерализират и 

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 72

паганизма на галските хуни механично 
да се прехвърля върху хунските общности 
из Евразия24, особено върху тези, които 
са в непосредствен досег с метрополията 
Константинопол.

С централизирането на могъщия 
варварски военно-племенен съюз, при 
управлението на Атила (434 – 453) към 
средата на V век, не настъпват особени 
промени спрямо разпространението 
и популярността на Христовата 
вяра сред хунските общности. В 
мимолетната протодържава на хуните, 
просъществувала няколко десетилетия, 
е налице един нетипичен за времето 
си религиозен плурализъм и дори 
толерантност спрямо различните верски 
учения и секти25. Единственият по-
сериозен инцидент, в който може да се 
търси религиозен предтекст, но който 
по никакъв начин не променя статута 
на Атиловите поданици християни, е 
оскверняването на хунските гробници 
северно от Дунав от епископа на 
Дунавския град Маргос през 440 г. и 
последвалата хунска наказателна акция 
през следващата година26. Както свиде-
телства Приск, причината изтъкната 
от хуните била разбиването и ограбва-
нето на гробниците на „техните царе”. 
Фактът, че това деяние е извършено 
от духовно лице наистина предполага 
и някакъв религиозен мотив, но както 
отбелязва проф. Хелфън не бива да 
ни учудва, че инициатора на грабежа 
е духовник27. На друго място в своята 
монография, проф. Хелфън привежда 
едно крайно любопитно сведение, което 
отлично илюстрира начините, по които 
християнството прониква сред хуните, 
oсобено с увеличаването ареала на 
тяхната власт над територии населени 
от християни във времето на Атиловото 
управление. Сведението гласи следното: 

„Някой синове на църквата, заробени от 
враговете, превърнаха господарите си в 
слуги на Евангелието и като ги посветиха 
в тайствата на вярата, се извисиха над 
своите военновремени господари. 
Докато служеха в римските армии, 
някои чужденци езичници успяха да се 
запознаят с вярата в нашата родина, тъй 
като нямаше как да я познават в своята 
земя; те се завърнаха  по своите домове, 
обучени в Христовата религия”28.

Съществуването на християнски 
общности сред хуните, които обитават 
под една или друга форма ромейска 
територия и начините на проникване на 
християнството сред тях, от времето на 
Теодосиевото управление до самия край 
на V век, са изрично докуметирани от 
късноантичните хронисти. Следователно 
приемането, на общо основание, че е 
невъзможно към VI век федератите по 
Дунавския лимес да са християни е 
неоснователно.

23. Migne. Patrologia Latina. Salvianus 
Massiliensis Episcopus, De Guberna-
tione Dei Octo Libri, IV, 14: „[…] ut de 
paganis, quia prior illorum error est, pri-
us dicam, gens Saxonum fera est, Fran-
corum infidelis, Gepidarum inhumana, 
Chunorum impudica[…]”. 

24. Вж. Helfen, The World of the Huns, с. 
262; Хелфън изпада в противоречие 
със собствената си теория за 
мултикултурализма на хунската 
общност като генерализира 
и налага една предпоставена 
рамка на базата на сведения като 
горецитираното. Според Хелфън, 
„[…] Хуните, като хора, са били 
толкова езичници към средата на V 
век, колкото когато са пресекли р. 
Дон.”
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25. ibid. с. 261 – 262.

26. Вж. Приск Тракиец в ГИБИ, I, стр. 93:  „Скитите нападнали ромеите по време 
на панаира и избили мнозина [от тях]. Тогава ромеите изпроводили  при 
тях пратеници и ги обвинявали, че са завзели крепостта и са пренебрегнали 
договора. Скитите отговорили[…] че били извършили това за самоотбрана, 
тъй като епископа на Маргос бил преминал в тяхна земя, издирил гробниците 
на техните царе и ограбил поставените в тях съкровища.”

27. Вж. Helfen, The World of the Huns, с. 110, n. 508.

28. ibid. с. 261
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Съхранилите се руини и дори не-
покътнати сгради и съоръжения 
от римско време /като Пантеонът 

в Рим, амфитеатрите в Ним и Арл, акве-
дуктите в Сеговия и Понт дю Гард/ ни 
карат неволно да се замислим за матери-
алите, от които били изготвени и при-
чините поради които те били толкова 
дълготрайни. 
За строителен материал римляните из-
ползвали природните ресурси – камъни, 

дървесина, метали, глина, пясък, чакъл 
и вулканична пепел /използваща се за 
изготвянето на прочутия римски бетон/.
Дървесината била най-достъпният и лес-
нонабавяем материал, но и най-нетрай-
ния такъв. В древността по цяла Италия 
имало многобройни дъбови и букови 
гори, но с разрастването на империята и 
увеличаващото се строителство те били 
унищожени, превръщайки се в строи-
телен материал. Дървеният материал 

Строителните материали в 
Древен Рим
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12156   Автор: Владимир Попов

Пантеонът в Рим
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бил класифициран на три групи още от 
древногръцкия учен Теофраст: нарязан, 
дялан и кръгъл. Нарязаният се полу-
чавал след обработка с пила, дяланият 
– чрез отсичане на ненужните части с 
брадва, а кръглият бил непокътнатият 
материал. Най-надежден бил нарязани-
ят материал, защото дървесината изсъх-
вала равномерно и не давала пукнатини. 
Според Плиний, в неговата „Естествена 
история” най-неподвластна на времето 
била дървесината на кипариса и кедъра.
За съжаление римските строежи от дър-
весина не са се съхранили, но ако съдим 
по описанията на прочутия римски 
архитект Витрувий, дървеният матери-
ал широко се използвал за направата на 
стойки, колони, подиуми, стени, мостове 
и навсякъде, където е било необходимо. 
Дървесината се използвала и за строежи 

на скелета, стълби и помощни конструк-
ции при издигането на сводове, и купо-
ли от бетон. По-ценните видове дървеси-
на се използвали за декорация. Плиний 
описва и един вид праобраз на шперпла-
та, за изготвянето на който се използвал 
клен, бук, топола и цитрусови дървета.
Втори по разпространение строителен 
материал били камъните. Те се добивали 
и обработвали от най-различни видове 
като започнем от леките вулканични 
като туфa, пемза, лава и завършим с 
плътните и здрави скали като травер-
тин, мрамор, гранит, и порфир. Особено 
популярни били мраморът и траверти-
нът, служещи за облицовка на подовете 
и стените в частни, обществени сгради, 
храмове, амфитеатри и дворци. 
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От обработеният каменен материал се 
правели основите и стените на сгради-
те, колоните и арките на мостовете и 
акведуктите. За по-голяма надежност на 
градежа между блоковете се изливал или 
спойващ разтвор, или били поставяни 
метални или дървени скоби /впослед-
ствие заливани отгоре с разтопено оло-
во/. 
Спойващият разтвор най-често бил хо-
росан, но римляните още през II в. пр. н. 
е. изобретили прочутият римски бетон, 
впоследствие използван за направата 
пътища, мостове, подове, стени, канали, 
сводове и куполи. Пространството меж-
ду две успоредни каменни или тухлени 
стени се запълвало с чакъл и тухлени 
парчета, които се заливали с варов раз-
твор, в който бил прибавен и ‚тайното 
оръжие‘ на римското строителство - по-
цолана. 

Последната била варовита пръст от 
вулканичен произход, която служела 
за получаване на вар със свойства на 
цимент. Намирала се най-вече в окол-
ностите на гр. Поцуоли /до Неапол/. 
Строителният материал, с добавената 
вулканична пепел в него се характеризи-

рал с повишена химическа, корозионна 
и водонепроницаемост. Не е учудващо, 
че в повечето случаи са запазени именно 
римски останки, съдържащи този дълго-
вечен бетон.
За производството на бетон, настилките 
за римските пътища и в строителството 
на сгради е било необходимо голямо 
количество гипс, чакъл и пясък. По отно-
шение на подбора на строителния ма-
териал и дори пясъка римляните били 
много педантични. Например Витрувий 
пише, че използваният за изготвянето на 
спойващи разтвори пясък трябва да бъде 
дребнозърнест и да не съдържа земя.
От металите най-широко в строежите се 
използвали бронзът и желязо. Бронзът е 
бил по-предпочитан, защото не корози-
рал, бил сравнително здрав и ковък. 

От него се изготвяли листове, тръби, 
решетки, дори покриви /какъвто бил 
покривът на Пантеона/. От желязото се 
правели скоби, дюбели, пирони, и др. 
малки строителни материали.
Освен бронза и желязото в стоителството 
често се използвали калай и олово. Оло-
вото бил много мек метал, подходящ за 
формуване и от него се изготвяли водо-
проводни тръби и свръзки. 
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Голяма роля в строителството играела 
теракотата, унаследена от етруските. 
Това е вид керамика без глазура, при-
готвяна на базата на особен вид глина. 
Към глината при печене добявали сла-
ма, а по-рядко пoцолана или натрошен 
киприч. След изпичане тя придобивала 
характерен червеникъв оттенък. Този 
материал се използвал в строителството 
за направа на тръби, тухли, керемиди, а 
също така и статуи. Теракотовите тръби 
се използвали широко в римските гра-
дове, даже по-често от оловните. Дори 
Витрувий в своя труд «Десет книги за 
архитектурата» сравнявал и доказвал 
ползите на теракотовите тръби по отно-
шение на оловните.

Керемидите били с различен цвят, раз-
мери и конфигурация и били водонеп-
ропускливи и издръжливи. Запазени 
са образци и до наши дни. Римляните 

използвали два вида керемиди – плоска с 
огънати нагоре краища /тегула/ и из-
витa керемидa /имбрекс/ за покриване 
билото на покрива и на огънатите наго-
ре краища на тегулите.

За строежа на сградите си римляните 
първоначално използвали кирпич /не-
печена тухла/, а от I в. пр. н. е. широко 
разпространение получила печената 
тухла, както за облицовка на бетонни 
подове и стени, така и за изграждането 
на носещи конструкции.
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Първоначално печените тухли били с 
лошо качество, ето защо римляните за-
почнали да добавят и пясък при процеса 
на печене, а и да следят за времето на 
изготвянето им. В своето произведение 
Витрувий отново дава съвет за направата 
им: „Тухлите трябва да се произвеждат 
есента или пролетта, за да изсъхват рав-
номерно... тъй като иначе слънцето мно-
го бързо изсушава горния слой, и тухла-
та изглежда готова, докато сърцевината 
й е още неизсушена”.
По формата си тухлите били три вида 
– триъгълна, квадратна и правоъгълна. 
Нямало строго определени изисквания 
по отношение на техните размери и 
пропорции. Всеки производител правел 
тухли според разбиранията си и слагал 
съответното клеймо. 

От II в. производството на тухли станало 
особено доходоносно, поради повсемест-
ното им използване в строежите. Рим-
ската аристокрация влагала пари в този 
отрасъл, защото той гарантирал стабил-
ни печалби. Тухли били произвеждани 

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 79

и в лагерите на римските легиони като 
всяка партида тухли носела легионното 
клеймо.
Най-често се използвала триъгълната 
тухла. Правоъгълната /лидион/ била 
залагана в ъглите, а квадратната /педа-
лис/ за уплътнение на редовете тухли и 
свръзка, а също и за направата на хипо-
кауст в римските терми или за декора-
ция. Функцията на тухлите била обли-
цовъчна при изграждането на бетонни 
стени и рамкираща при строеж на бе-
тонни сводове и куполи.

Опус квадратум /Opus quadratum/ 
била най-древната римска строителна 
техника, използвана за масивни градежи 
като крепостни стени. При нея масивни 
квадратни каменни блокове били поста-
вяни плътно един върху друг без използ-
ването на хоросан между тях.

Опус цементикум /Opus caementicum/ 
се наричала изобретената от римляните 
в началото на II век монолитна бетонна 
зидария смесена с натрошени камъни. 
Стените, съдържащи бетон и парчета 
камъни се строели много бързо. Използ-
вали се дървени скелета, които се отстра-
нявали след като налетият бетон изсъх-
нел. Така била изграждана сърцевината 
на стените, сводовете и куполите, а след 
това върху тях се слагала и облицовка от 
тухли, туфa или камъни.

Видове градежи:

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 80

Облицовката била няколко вида: 
Опус инцертум /оpus incertum/ или aнтик-
вум /antiquum/

разпространена през 2 в. пр. н. е. зида-
рия от малкообработени едри камъни 
вмъкнати в бетона /opus caementicum/. 
По-късните й разновидности се харак-
теризират с обработка на каменните 
блокове като тя постепенно преминава в 
Опус ретикулатум /opus reticulatum/

мрежеста облицовка от еднакво големи 
квадратни блокчета /от туфa или тух-
ли/, наредени диагонално.

Опус тестацеум или латерикулум /opus 
latericum/

градеж, използван през I в. пр. н. е. Тук 
бетонната сърцевина била облицована с 
тухли /най-често триъгълни/. Това бил 
най-разпространеният тип строителство 
впоследствие през ерата на Имперският 
Рим.

Опус спикатум /opus spicatum от spica - 
рибена кост/

облицовка, при която тухлите или камъ-
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кът се поставяли на лицето на зида или 
пода не хоризонтално, а наклонено, така 
че се образува „шев”, наподобяващ „ри-
бена кост“.

Опус микстум /оpus mixtum/

при този градеж върху бетонната сърце-
вина се редували хоризонтални ивици 
от opus reticulatum и opus latericium. 
Техниката е била широко разпростране-
на в края на I век и началото на II-ри век 
от н.е.

При строителството на крепостни сте-
ни в Късноримската епоха, opus mixtum 
представлявал смесена зидария от дя-
лани или необработени камъни чиито 
пластове се редували с тухлени пояси, 
образуващи свръзка през цялата дебели-
на на градежа.

Опус виттатум /opus vittatum/

разновидност на opus mixtum към IV в. 
При този градеж бетонната сърцевина 
е била облицована с квадратни блокове 
туфа, редуващи се с няколко реда тухли.

Опус имплектум /opus implectum/
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се използвал за направа на крепостни стени през IV - VI век. При негo с равни и 
гладко пасващи си камъни е било оформяно само лицето на стените, докато въ-
трешността е била запълвана с opus caementicum - ломени и по-дребни камъни или 
тухли, обилно залети с хоросан.
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Резюме

Основна цел на настоящата разра-
ботка е да информира относно 
набелязаните основни проблеми 

и да предложи размисли и виждания 
относно взаимовръзките между тях и 
решаването им. Тя се позовава на офи-
циални международни източници, като 
„Доклада на ООН по заплахите, предиз-
викателствата и промяната” и препоръ-
ките на генералния секретар на ООН по 
повод бъдещите заплахи, пред които е 
изправен света.
Ключови думи: заплахи от високо ниво, 
ООН 
JEL: F: International Economics, F0: 
General, F01: Global Outlook

Въведение
Основна цел на настоящата разработка 
е да информира относно набелязаните 

проблеми и да предложи размисли и 
виждания относно взаимовръзките меж-
ду тях и решаването им. Тя се позовава 
на официални международни източни-
ци, като „Доклада на ООН по заплахите, 
предизвикателствата и промяната” и 
препоръките на генералния секретар на 
ООН по повод бъдещите заплахи, пред 
които е изправен света.
Основните заплахи, идентифицирани от 
„Доклада на ООН по заплахите, предиз-
викателствата и промяната”ѝ и препо-
ръките на генералния секретар на ООН1 
коренспондиращи с него, могат да се 
обособят в следните групи: 
бедност;
инфекциозни заболявания;

1  A more secure world: our shared responsibility, Report 
of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change, 
Transmittal letter dated 1 December 2004 from the Chair of the 
High-level Panel on Threats, Challenges and Change addressed 
to the Secretary-General, 2004.

ВOЕННО ДЕЛО

Основни заплахи, стоящи пред 
създаването на един по-сигурен 
свят
Елица Петрова и Николай Ничев,  ВА “Г.С.Раковски” 

http://ideas.repec.org/j/F.html
http://ideas.repec.org/j/F0.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=bg&langpair=en%7Cbg&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Poverty&rurl=translate.google.bg&usg=ALkJrhiqDrcH8IvnUq96XdIJkoWN1ev_5g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=bg&langpair=en%7Cbg&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Infectious_disease&rurl=translate.google.bg&usg=ALkJrhiq9G2EIvVAu2LdVvo7Tqj6gp3PfA
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влошаване на околната среда;
междудържавни конфликти и войни;
геноцид и други жестокости;
оръжия за масово поразяване;
тероризъм;
транснационална организирана прес-
тъпност. 
Бедността е липсата на възможност за 
задоволяване на основни човешки нуж-
ди от чиста вода, храна, здравни грижи, 
образование, облекло и подслон. Спо-
ред определение на Световната банка 
тя включва ниски доходи и невъзмож-
ността да се придобият основни стоки и 
услуги, необходими за оцеляването на 
индивидите с достойнство, ниски нива 
на здравеопазване и образование, липса 
на достъп до чиста вода и канализация, 
недостатъчна физическа сигурност и 
други.
ООН дефинира: „В основата на бедност-
та стоят липсата на избор и възможнос-
ти, нарушаването на човешкото дос-
тойнство…липсата на достъп до храна и 
дрехи, липсата на достъп до образование 
и здравеопазване, липсата на работа. Тя 
означава несигурност, безпомощност и 
изолация на отделни лица, домакинства 
и общности. Бедността предполага пови-
шени нива на  насилие, лоши жилищни 
условия, липса на достъп до чиста вода и 
канализация.”. 2

Бедността е свързана както с доходите, 
така и с достъпа до услугите. Тя включва 
липса на доходи и ресурси за устойчиво 
осигуряване на поминък, глад и недо-
хранване, заболявания, ограничен дос-
тъп или липса на такъв до образование 
и здравеопазване, нарастване на заболе-
ваемостта и смъртността, нарастване на 
бездомността, пребиваване в неподхо-

2  Follow-up to the outcome of the Millennium Summit, 
Note by the Secretary-General
Fifty-ninth session, Agenda item 55, General Assembly, United 
Nations A/59/565, 2 December 2004, 2004.

дящи жилища и опасна среда, социална 
дискриминация и изолация на индиви-
ди, групи и части от обществото. Харак-
теризира се и с невъзможност за участие 
в гражданския, социалния и културния 
живот на страната.
Нарастването на разходите за живот 
правят бедните хора по-малко способ-
ни да си позволят определени стоки и 
услуги. Те отделят значителна част от 
бюджета си за храна и могат да бъдат 
особено уязвими по отношение на пови-
шаване на цените на хранителните про-
дукти. Световната банка предупреди, 
че 100 милиона души са застрашени от 
потъване в бедност. Свръхнаселеността 
също опосредства бедността. 
Изследванията в социалната сфера по-
твърждават, че съществува риск от изо-
ставане в образователно отношение на 
деца, чиито родители са с ниски дохо-
ди. Тези деца са изложени на по-висок 
риск от задържане в един и същ клас 
и незавършване на образованието си. 
При деца, произхождащи от семейства с 
ниски доходи, са налице рисковите фак-
тори като младежка престъпност, ранна 
бременност и други.
Защитата на правата на бедните слоеве 
на населението и подпомагане разви-
ващите се държави може да бъде важна 
стратегия за намаляване на бедността. 
В известна степен гаранция за социална 
сигурност е предоставянето на финасо-
ва и нефинансова помощ под формата 
на безплатно образование, подобрява-
не на здравеопазването, предоставяне 
на социални помощи (за отопление, за 
покриване на основни жизнени нужди), 
подпомагане на социално слаби семей-
ства сами да отглеждат децата си или от-
даването им в приемни семейства, с цел 
превенция на негативите съдържащи се 
в социалните институции, подпомагане 
на младежите (подпомагане образова-
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=bg&langpair=en%7Cbg&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_degradation&rurl=translate.google.bg&usg=ALkJrhjXEyc-YQr03Pz1E4nJm4n1iaAg1w
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нието, обучението им, намирането на 
работа, установяване на трайна про-
фесия). Друг начин за подпомагане на 
развиващите се икономики е намаляване 
или опрощаване на дълга им към оста-
налия свят. Ако те не отделят огромните 
средства за плащанията по външния си 
дълг, ще имат възможност да пренасочат 
финансовия си ресурс към приоритети, 
като здравни грижи, образование и на-
маляване на бедността.
Една трета от смъртните случаи в све-
та - около 18 милиона души на година 
или 50 000 на ден - се дължат на причи-
ни свързани с бедността.3 Според Све-
товната здравна организация, глада и 
недохранването са един най-сериозните 
заплахи за общественото здраве на све-
та, като недохранването е най-големият 
фактор за детската смъртност, присъст-
ваща в половината от всички случаи. 

Инфекциозната болест е клинично 
заболяване в резултат от присъствието 
на патогенни биологични агенти, вклю-
чително вируси, патогенни бактерии, 
гъбички, протозои, многоклетъчни 
паразити. Инфекциозните заболявания 
са заразни заболявания, с огромен по-
тенциал за предаване от човек на човек 
или вид на друг с възпроизвеждането на 
болестотворни агенти.4

Според информация на Световната 
здравна организация най-смъртонос-
ните инфекциозни болести, които са 
причинили над 100 000 смъртни случаи 
през 2002 г. са: инфекции на долните 
дихателни пътища, ХИВ / СПИН, сто-

3  A more secure world: our shared 
responsibility, Report of the High-level Panel on 
Threats, Challenges and Change, Transmittal letter 
dated 1 December 2004 from the Chair of the High-
level Panel on Threats, Challenges and Change 
addressed to the Secretary-General, 2004.
4  http://www.who.int/whr/1999 .взето 2010-10-24. 

машно-чревни разстройства, туберкуло-
за, малария, морбили, коклюш, тетанус, 
менингит и други.5 Причини за висока 
смъртност са и лошото или недоста-
тъчното здравеопазване и грижи при 
бременност, раждане и пръви грижи за 
детето. 
Пониженото ниво на здравеопазване 
и образование, инфекциозните боле-
сти, злоупотребата и зависимостта от 
наркотични вещества, в това число и 
алкохолизмът водят до застрашителни 
за здравето последици, до отклоняване 
на икономически ресурси, намаляване 
производителността на труда, бедност и 
застрашават световния мир и сигурност.
Влошаването на околната среда се 
свежда до намаляване и замърсяване на 
въздушните, почвените и водните ресур-
си, унищожаване на екосистеми и изчез-
ване на дивата природа. То се определя 
като промяна или нарушаване на окол-
ната среда, считана за вредна или неже-
лана. Замърсяването е елемент от дегра-
дацията на околната среда и е свързано 
с внасянето на нови, нехарактерни за 
нея вещества или превишаването на 
нивото на нормалната им концентрация 
в природата. То може да бъде предизви-
кано от естествени или антропогенни 
фактори. Различават се радиоактивно, 
шумово, светлинно, електромагнит-
но, топлинно и химично  замърсяване. 
ООН определя увреждането на околната 
среда като намаляване на капацитета 
на околната среда и невъзможност да 
отговори на социалните и екологичните 
цели и нужди на обществото.6

Опазването на околната среда е част 
5 http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_
dorlands_split.jsp?pg=/ppdocs/us/common/dorlands/dorland/
three/000030962.htm . взето 2010-02-03 . 
6  World Health Organization, Age-standardized DALYs 
per 100,000 by cause, and Member State, 2004, http://www.
who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdaly
countryestimates2004.xls .   
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от съвременната доктрина „Устойчиво 
развитие”, която ни напомня, че при 
потреблението съвременното поколе-
ние би следвало да вземе предвид въз-
можността на бъдещите поколения да 
потребяват и която изисква осъзнаване 
на нуждата от постигане на хармония 
между екология, икономика и социална 
сфера.

Войната представлява организиран на-
силствен акт, характеризиращ се с из-
ключителна агресия, сътресения в обще-
ството и висока смъртност. Тя включва 
най-малко две организирани групи, като 
поне една от групите използва насилие 
срещу другата.7 Целите на войната се 
различават в съответствие с ролите на 
страните в конфликта: целите на настъ-
пателните бойни действия обикновено 
се заключават в подчиняване, асимила-
ция или унищожение на друга група, 
докато целите на отбранителните са 
свързани с отблъскване на настъпател-
ните сили, или оцеляване. 
Мотивацията за началото на една война 
може да бъде различна. Икономически-
те предпоставки за началото на войни в 
миналото са били главно свързани със 
завземане територията, природните ре-
сурси и богатството на отделната нация. 
Марксистката теория за причините за 
войната посочва, че всички съвременни 
войни са предизвикани от конкуренци-
ята за ресурси и пазари между великите 
сили, като твърди, че тези войни са ес-
тествен резултат от свободния пазар. 
Част от психологическите теории за 
войната я представят като продълже-
ние на поведението на животните, като 
резултат на разпределение на терито-
риите и на конкуренцията. Някои пси-
холози (Дърбин и Боулби, 1939) считат, 
7  http://www.unisdr.org/eng/library/lib-terminology-
eng%20home.htm . взето 2010-06-09.

че човешките същества са по природа 
склонни към насилие.8 Тази агресивност 
се подхранва от пристрастия и омра-
за срещу други раси , религии, нации 
или идеологии. Италианският психолог 
Франко Форнари смята, че войната и 
насилието произлизат от нашата „нуж-
да от любов“, с която се свързва изуми-
телното желание на хората да умрат за 
родината си. 
Според Макиавели мирът не съществува 
в действителност. Периодите, които се 
възприемат като мир са всъщност пери-
оди на подготовка за война. Теорията на 
Морис Уолш сочи, че  войните се появя-
ват само, когато лидерите с необичайни 
психически качества и потребности, 
като незачитане на човешкия живот, са 
поставени на власт. Тези лидери най-
често идват на власт по време на криза, 
когато народът е предпочел по-реши-
телен лидер, който след това въвлича 
нацията във война.9 Примери за това са 
Наполеон и Хитлер. 
Поддръжниците на теорията на Малтус 
виждат в увеличаването на населението 
главен източник на военни конфликти.  
В навечерието на Първия кръстоносен 
поход папа Урбан II съветва кръстоно-
сците, че земята, която обитават е твърде 
тясна за населението си и едва ли би мо-
гла да изхрани всички, като ги насочва 
към завладяване на нови земи от „нечес-
тивата раса” и подчиняването им. Тезата 
на Урбан Втори е една от най-ранните 
прояви на военните теории, според 
които войните са причинени от увели-
ченото население на земята и последва-
щия недостиг на ресурси.  Томас Малтус 
8  Heuser, B., Misleading Paradigms of War: 
States and Non-State Actors, Combatants and Non-
Combatants, War and Society Vol. 27 No. 2, 2008, p. 
1-24.
9  Durbin, EFL and John Bowlby, Personal 
Aggressiveness and War, 1939.
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(1766-1834) пише, че хората винаги ще се  
увеличават, докато не бъдат ограничени 
от война, болест или глад. 
Рационалистическите теории за войната 
предполагат, че двете страни с военен 
потенциал са рационални, което означа-
ва, че всяка страна иска да получи въз-
можно най-добрия резултат за себе си 
с възможно най-малко човешки и иму-
ществени загуби. Базирайки се на тази 
хипотеза, ако и двете страни знаят пред-
варително какви ще са резултатите от 
войната то те ще приемат резултата, без 
да се налага да плащат в действителност 
разходите за провеждане на война.10

Гражданските войни и размирици също 
оказват негативно влияние върху светов-
ния мир и безопасност. Като вид проти-
воборство между групировки в рамките 
на една държава, целите им могат да 
варират от поемане на контрол върху 
цялата държава или отделен регион до 
промяна на държавната политика. Граж-
данските войни се характеризират с 
висок интензитет на конфликта и водят 
до голям брой жертви сред цивилното 
население и социален и икономически 
срив и дестабилизация. 
През 2003 г., носителят на Нобелова на-
града Ричард Д. Смолей идентифицира 
войната като един от десет най-големите 
проблеми, които ще стоят пред обще-
ството на човечеството през следващите 
петдесет години. Войните, политическа-
та нестабилност и престъпност обезку-
ражават инвестициите в икономиките на 
държавите, на чиято територия се водят. 
Те водят след себе си огромни пораже-
ния върху населението, околната среда, 
икономиката. Но последиците от война-
та не трябва да се разглеждат само като 
пагубни за мира, околната среда и све-
10  Fearon, James D., Rationalist Explanations 
for War,  International Organization 49, 3, 1995, р. 
379-414.

товната икономика. Те засягат най-сил-
но човешкия фактор, а именно участва-
щите във военни действия и засегнатите 
цивилните лица. Почти всички войни 
са придружени със значителни смъртни 
случаи сред войниците и цивилно насе-
ление. Данните за общия брой жертви 
на Втората световна война се различават, 
но повечето показват, че 60 милиона 
души са загинали във войната, включи-
телно около 20 милиона войници и 40 
милиона цивилни граждани. Съветския 
съюз е загубил около 27 милиона души 
по време на войната, което представлява 
половината от всички жертви във война-
та.ѝ

Геноцидът е умишлено и систематич-
но унищожение на индивиди, групи, 
нации, на етническа, расова или ре-
лигиозна основа. Най-изчерпателното 
определение за понятието се открива в 
Конвенцията за превенция и преследва-
не на геноцида на ООН.  Конвенцията е 
приета на 9 декември 1948 г. и вла в сила 
на 12 януари 1951 г. (резолюция 260 (III)). 
Основна нейна цел е да се запази съ-
ществуването на отделни човешки гру-
пи и да се утвърдят основни принципи 
на човечност и морал в световен мащаб. 
Член 2 от нея съдържа международно 
признато определение за геноцид, което 
е включено в националното наказателно 
законодателство на редица страни. Спо-
ред него „всяко от следните действия, 
извършени с цел да се унищожи, на-
пълно или частично, една национална, 
етническа, расова или религиозна група 
като такава: умъртвяването на членове 
на дадена група; причиняване на се-
риозни телесни или душевни щети на 
членове на група; умишлено налагане 
на дадена група на условия на живот, 
целящи физическото му унищожаване 
изцяло или отчасти; налагане на мер-
ки за предотвратяване на ражданията в 
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рамките на група; насилствено прехвър-
ляне на деца от една в друга група.” 11

В много случаи военните действия са 
преплетени с различни форми на ге-
ноцид и други жестокости. Към гено-
цида можем да се причислят и различ-
ни форми на уронване, подкопаване, 
загуба на лична сигурност, свобода, 
здраве, достойнство и живота на лицата, 
принадлежащи към дадена група или 
националност, както и някои особени 
видове престъпления и жестокости сре-
щу личността. Примери за това могат да 
бъдат: трафика на хора (включително 
деца), сексуално робство, принудителна 
проституция  и порнография, детска 
проституция и порнография, туризъм 
с цел възползване от сексуални услуги, 
търговия с човешки органи и други.

Оръжията за масово поразяване (ОМП) 
включват съвкупност от оръжия, спо-
собни да доведат до множество човешки 
жертви и нанесат сериозни щети върху 
природата, икономиката и социалната 
среда на живот. 
Според законодателството на САЩ 

ОМП са оръжия за масово унищоже-
ние към които се отнасят: всяко оръжие 
или устройство, което е предназначено 
или има възможност да причини смърт 
или тежка телесна повреда на значите-
лен брой хора чрез освобождаването, 
разпространение, или въздействие на 
токсични или отровни химикали или 
техните прекурсори,  радиация или ра-
диоактивност.ѝ За целите на Наказател-
ното право на САЩ, оръжията за масово 
унищожение са дефинирани като: 
 разрушителни устройства - взривни, за-
палителни устройства, бомби с отровен 
газ, гранати, ракети, мини, или друго 
11  Hosking, Geoffrey, Rulers and victims: the 
Russians in the Soviet Union „. Harvard University Press, 
2006, p.242. 

устройство със заряд на повече от чети-
ри унции;
 всяко оръжие, което е проектиранои 
или предназначено да причини смърт 
или тежка телесна повреда чрез осво-
бождаване, разпространение и въздейст-
вие на токсични или отровни химикали, 
или техните прекурсори;
 всяко оръжие с биологичен агент, то-
ксин;
 всяко оръжие, което освобождава ради-
ация и довежда до радиоактивност над 
нива, опасни за човешкия живот.ѝ

 Федералното бюро за разследване до-
бавя към горепосочените и „всяко ус-
тройство или оръжие, проектирано или 
предназначено да причини смърт или 
тежка телесна повреда, причинявай-
ки неизправност или унищожаване на 
въздухоплавателно средство или друго 
превозно средство.” 12

По-широко известно сред обществото е 
разграничаването на ОМП на: биологич-
но, химическо, ядрено и радиологично 
оръжие, като всички те са използвани 
с цел да се убие, нарани или направи 
противника неспособен да воюва, като 
причиняват физически и психически 
щети върху противника и цивилното на-
селение, водят до разрушения на изгра-
дената инфраструктура на засегнатата 
територия.
През 1947 г. с оглед на бързо все по-раз-
рушителни последици и разходите на 
новоразработената атомната бомба, пър-
воначалният разработчик на концепци-
ята за нея, Алберт Айнщайн заявява: „Аз 
не знам с какви оръжия ще се води Трета 
световна война, но Четвъртата световна 
война ще се води с тояги и камъни. „13 

12  United Nations Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide CPPCG, UN General 
Assembly on 9 December 1948, came into effect on 12 January 
1951 (Resolution 260 (III)), 1948.
13  US CODE: Title 18, § 2332a. Use of weapons 
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В съвременния свят създаването и нат-
рупването на ядрено оръжие е само по 
силите на големи, технологично на-
преднали и идеологически сплотени 
общества и групи, които притежават 
значителни икономически ресурси, 
като световния опит доказва, че не е 
задължително те да са икономически 
развити държави. Единствената страна, 
унищожила собствения си ядрен потен-
циал е Южна Африка и за причина за 
това се счита опасността от граждански 
размирици при смяната на режима на 
апартейд с демократично управление. 
За щастие за човечеството предвижда-
ните разходи за евентуална трета светов-
на война не се считат за приемливи от 
повечето нации, като поставяне начало-
то на такава война се счита за социално, 
екологично, хуманно и най-вече иконо-
мически неизгодно. 
След като войните и използването на 
оръжия за масово унищожения се счи-
тат за финансово неизгодни и поставят 
определени морални и чисто човешки 
въпроси относно жертвите, през 20 век 
все по-пълно започват да се проявяват 
организирани явления и конкретно на-
сочени действия към подкопаване усто-
ите на международната сигурност, като 
тероризма и транснационалната органи-
зирана престъпност. Те са предназначе-
ни за предизвикване на терор и психи-
чески страх чрез насилие,  преследване 
и унищожаване на главно на цивилни 
цели. Подобни действия се провеждат 
от незаконни нелегални организации и 
имат за цел да изпратят съобщение към 
обществото и правителството, което е 
на власт в дадена държава. Терористи-
те атакуват национални символи, за да 
of mass destruction, http://www4.law.cornell.edu/
uscode/html/uscode18/usc_sec_18_00002332-
--a000-.html . Retrieved 2010-08-05 . Взето 
05/08/2010.

покажат силата си и да се опитват да 
разклатят основите на държавата или 
обществото, на което се противопоста-
вят. Това повлиява отрицателно на пра-
вителството, икономиката и обществото 
като същевременно увеличава престижа 
на дадена терористична организация и 
идеологията, която изповядва. 

Тероризмът може да се определи като 
системното използване на насилие, като 
средство за принуда. Терорът служи 
като средство за натиск и за разпростра-
нение на несигурност или страх. Днес 
тероризма се счита основно за комуни-
кационна стратегия, стремяща се към 
промяна на съществуващия ред, не за-
вземане на територия по военен начин, 
а завземане на мисленето.
През 1994 г. Общото събрание на ООН 
многократно осъди терористичните 
актове, като се използва следната дефи-
ниция за тероризма: „престъпни деяния, 
целящи да предизвикат състояние на 
ужас в широката общественост, в гру-
пи лица или в конкретни лица, за цели, 
които не могат да бъдат оправдани  по 
съображения от политически, философ-
ски, идеологически, расов, етнически, 
религиозни или друг характер.“14

Българският Наказателен кодекс дава 
следните определения и пояснения от-
носно тероризма: който с цел да създаде 
смут и страх в населението или да запла-
ши, или да принуди орган на властта, 
представител на обществеността или 
представител на чужда държава или на 
международна организация да извърши 
или пропусне нещо в кръга на неговите 
функции, извърши престъпление (убий-
14  United Nations Declaration on Measures 
to Eliminate International Terrorism annex to UN 
General Assembly resolution 49/60 ,”Measures to 
Eliminate International Terrorism,” of December 9, 
1994, UN Doc. A/Res/60/49, 1994.
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ство, тежка телесна повреда, отвличане, 
унищожаване, неверни повиквания за 
тревога, палеж, взрив, наводнение, не-
правомерна дейност или притежание на 
оръжия, повреда на транспортно сред-
ство, залагане на вредно устройство на 
самолет, завладяване на самолет, премах-
ване/поставяне на пътен знак, повреда 
на електрическа или съобщителна уред-
ба, незаконно радио-разпространяване, 
отравяне на водоизточник, на храна за 
Общо ползване, замърсяване на води, 
разполагане с отровно вещество, по-
вреждане на йонизиращи съоръжения, 
нарушаване на ядрената безопасност...) 
се наказва за тероризъм с лишаване от 
свобода от пет до петнадесет години, а 
когато е причинена смърт - с лишаване 
от свобода от петнадесет до тридесет го-
дини, доживотен затвор или доживотен 
затвор без замяна. Според Наказателен 
кодекс се наказват и приготовлението, 
опитът и помагачеството при осъществя-
ване на терористични действия, а инди-
видуалните терористични действия и 
случаите на масов терор се регламенти-
рат от чл.  96, ал.1, 2 и 3. 

Транснационалната организирана 
престъпност подкопава демокрацията, 
нарушава функционирането на свобод-
ния пазар, води до изтичане на нацио-
нални активи и спиране развитието на 
обществата. Националните и междуна-
родни престъпни групи представляват 
заплаха за сигурността на всички наро-
ди. Сериозните прояви на международ-
ната престъпност, като престъпления 
срещу човечеството, се разследват от 
Международния наказателен съд, но той 
не разполага с достатъчно правомощия 
и разчита на подкрепата за прилагането 
на закона и военна сила в съответните 
страни. 
ООН прие Конвенция за борбата сре-

щу транснационалната организирана 
престъпност през 2000 г., като държави-
те-членки на ООН признават, че това е 
сериозен и нарастващ проблем, който 
може да бъде решен само чрез тясно 
международно сътрудничество. 
Според Луиз Шели транснационал-
ната организирана престъпност ще 
бъде определящ проблем на 21-ви век 
за политиците, както Студената война 
за 20-ти век и колониализма за 19 век. 
„Терористите и транснационални прес-
тъпни групи ще се увеличават, защото 
тези престъпни групи са основните 
бенефициенти на глобализацията. Те се 
възползват от свободното придвижване, 
свободната търговия, бързия оборот на 
капитала и движението на парите, те-
лекомуникациите,  информационните, 
компютърните системи...” ѝ

Заключение
Разглеждайки основните заплахи пред 
сигурността в съвременния свят откри-
ваме неминуемо взаимната връзка и 
зависимост между тях. Бедността, нара-
стващите заболявания, влошаването на 
околната среда, конфликтите между и в 
рамките на държавите, геноцида и дру-
ги подобни жестокости, оръжията за ма-
сово унищожение, тероризма и трансна-
ционалната организирана престъпност 
са тясно преплетени и водят до дестаби-
лизация на световния мир, световната 
сигурност и безопасност. Задълбоченото 
им проучване, разглеждане и предста-
вяне пред академичната аудитория и 
обществото би могло да бъде само поло-
жително и да доведе до иницииране на 
градивни дискусии и конкретни дейст-
вия и мерки насочени към превенцията 
и успешното преодоляване и справяне с 
посочените негативни явления.
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Историята на науката разполага с 
много примери за продължително 

господство на неправилни възгледи за 
природата, възникнали в античността и 
останали непокътнати от десетки поколе-
ния учени. Ярък пример в това отноше-
ние е геоцентричната система на света, 
поставила Земята и Човека в центъра на 
Вселената. На хората, естествено, не им се 
искало да напуснат това “удобно” място 
и затова изгаряли на кладата и анатемос-
вали всеки, който дръзнел да се усъмни 
в установения ред. Както е известно тази 
догма е владеела умовете на почтените 

мъдреци от епохата на Птоломей (II в.) до 
тази на Коперник и Дж. Бруно (XVI в.).

По-малко популярна е друга догма, 
макар че господствала още по-продължи-
телно време в съзнанието на хората. Тя е 
известна като “horror vacui:” – “страх от 
празното пространство”, въведена като 
принцип от Аристотел (IV в. пр. н. е.) и 
действала до XVII столетие - цели две хи-
лядолетия!

Демокрит, наред с гениалната до-
гадка за съществуването на атомите като 
основен елемент на веществото, издигнал 
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и идеята за “великото празно простран-
ство”: “В действителността съществуват 
само атоми и пустота”. Атомите, според 
него, са вечно в движение и това може 
да стане само при наличието на празно 
пространство между тях.

Аристотел отхвърлял идеята за 
съществуване на празно пространство. 
“Князът на науката” признавал като из-
точник на познанието само наблюдения-
та и непосредствените усещания. От тази 
гледна точка неговите разсъждения зву-
чат убедително: “При движение, телата 
просто си отстъпват местата едно на дру-
го. Ето вижте – новата вода заема мястото 
на старата, която отминава по-нататък по 
течението”.

Както обикновено, древните мъ-
дреци илюстрирали идеите си с “оче-
видни” неща. Трябвало да минат много 
столетия, за да се разбере, че “очевидни-
те” неща често са спъвали развитието на 
науката (дори и в наши дни!). “Страхът 
от празното пространство”, приписван 
на Природата, влязъл в основата на ари-
стотеловата физика, която сериозно по-
влияла върху интелектуалния живот в 
Европа в продължение на хилядолетия. 
Десетки поколения са носили, по сполуч-
ливия израз на Ф. Дайсън, “Аристотело-
вата превръзка на очите” [1] (Прочетете 
тази статия!).

Старият спор между привържени-
ците и противниците на Аристотел се 

възобновил в епохата на Възраждането. 
Перипатетиците продължавали да обяс-
няват различните физически явления 
(действието на сифоните, медицински-
те чаши, пипетите и т. н.) със страха на 
Природата от празното пространство.

Дори Галилей, предтечата на ново-
то мислене, не си позволил да отхвърли 
категорично догмите на Аристотел. За-
едно с това, той не допускал, че Приро-
дата може да се страхува от нещо и зато-
ва заменил аристотеловото твърдение с 
ново: Природата “се отвращава” от праз-
ното пространство. Неговите биографи 
казват, че той влагал ирония в това обяс-
нение.

Все пак Галилей и неговите учени-
ци са първите, които са се заели с изуча-
ването на атмосферата. Той определил 
специфичното тегло на въздуха и въпре-
ки че резултатът му бил почти два пъти 
по-малък от съвременния, това било до-
казателство, че въздухът има тегло.

И преди това е имало учени, които 
са вярвали в съществуването на “празно-
то пространство”. Не случайно Леонардо 
да Винчи се смята за предшественик на 
Галилей, Декарт и Нютон – създателите 
на класическата наука за природата. На 
него принадлежи гениалната мисъл:

“Сред великите неща, които ни 
заобикалят, съществуването на “нищо-
то” е най-великото”
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Съвсем не било лесно на учените 
от онази епоха да се престрашат и да за-
почнат да търсят това велико “нищо” и 
да изследват неговите свойства. Логично 
обяснение на поведението на средно-
вековните учени предлага Г. Липсън в 
книгата си “Великите експерименти във 
физиката” [2]: “За съвременния физик 
изучаването на атмосферата изглежда 
нещо естествено, но в зората на заражда-
щата се експериментална физика някои 
учени са се отнасяли с усмивка към таки-
ва изследвания. Кралското дружество ве-
роятно се е състояло от чудаци, на които 
не било хрумнало нищо по-добро от това 
“да претеглят въздуха”. Суифт навярно 
е имал предвид това общество, когато е 
описвал своите философи от Лапутия, 
които се опитвали да извлекат слънчеви 
лъчи от краставиците. Аз предполагам, 
че няма такава област на човешката дей-
ност, която не би могла да се представи в 
глупава форма, като се употребят подхо-
дящи думи! Всеки, който вярва в своето 
дело, трябва да притежава мъжеството да 
го продължава, на каквито и да е поди-
гравки и зла сатира да бъде подложен”.

Такова мъжество – да игнорира по-
дигравките и заплахите, без съмнение 
е проявил Галилей, а след него - учени-
ците и последователите му. Най-ярката 
личност сред неговите ученици е Еван-
джелисто Торичели, когото Л.Ледерман 
сполучливо нарича [3]

“Човекът, който откри девет инча 
нищо”

Торичели е роден на 15 октомври 
1608 г. в неголемия италиански град Фае-
нца. Своите математически способности 
той проявил още при обучението си в езу-
итския колеж, заради което бил изпратен 
в Рим при един от талантливите ученици 
на Галилей – абат Кастели. Благодарение 
на общуването с Кастели младият учен 
се запознал с откритията и възгледите 
на Галилей и по-късно доказал някой от 
неговите идеи. По препоръка на Кастели 
Галилей поканил Торичели при себе си, 
за да му помага в разработването на недо-
вършените изследвания. През октомври 
1641 г. Торичели се преместил в Арчетри 
(близо до Флоренция) и започнал работа 
във вилата на заточения гений. Тяхната 
съвместна дейност продължила само три 
месеца, които Торичели прекарал до лег-
лото на слепия Галилей, но те са били с 
огромна полза за младия учен. За това 
говори и фактът, че след смъртта на Га-
лилей великият херцог на Тоскана назна-
чил Теричели за придворен математик и 
за професор в Пизанския университет.

Торичели останал във Флоренция 
до смъртта си (25 октомври 1647 г.) и тези 
години били най-плодотворните в не-
говия кратък живот (той живял само 38 
години!). В своите изследвания той про-
дължил делото на Галилей по разработ-
ването на ново природознание, обединя-
вайки способностите си на блестящ екс-
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периментатор и първокласен математик. 

Трудовете му, излезли след негова-
та смърт, съдържат изследвания в различ-
ни направления на математиката (еле-
менти на анализа), физиката (механика, 
оптика), метеорологията. Неговото име 
е свързано с характера на движенията 
на тела, хвърлени под ъгъл спрямо хори-
зонта (“принцип на Торичели”), с изти-
чането на течности от съдове (“формула 
на Торичели”), с изключително точната 
изработка на оптични лещи и с първата 
теория за образуване на ветровете.

Най-известният му принос е опи-
тът с атмосферното налягане, който обез-
смъртил името му в историята на наука-
та. Един от проблемите, който Торичели 
наследил от своя учител, бил свързан с 
фонтаните в двореца на Медичите. Въ-
преки старанието на придворните ин-
женери, помпите не можели да издигнат 

водата на повече от 10,5 метра.

Размишлявайки върху проблемите 
на флорентинските водопроводчици, То-
ричели намерил истинското обяснение 
на явлението – действието на атмосфер-
ното налягане. За проверка на своите съ-
ображения той бил осенен от оригинал-
ната идея да замени водата с живак. Тъй 
като живакът е почти 14 пъти по-тежък от 
водата, теоретично може да се предвиди, 
че той ще се издигне на 14 пъти по-малка 
височина.

Опитната проверка на тези съобра-
жения Торичели възложил на своя млад 
(21-годишен) приятел Винченцо Виви-
ани. Вивиани напълнил с живак стъклена 
тръбичка с дължина около метър, запу-
шил с пръст отвора й, после я обърнал с 
дъното нагоре и я потопил във вана с жи-
вак. Като освободил пръста си, живакът 
се спуснал надолу по тръбичката и след 
малки колебания се установил на пред-
видената от Торичели височина.

В този опит, повтарян след това 
многократно, за пръв път опитно било 
доказано атмосферното налягане. Инте-
ресно е да споменем, че опитът е извес-
тен като “опит на Торичели”, проведен 
с “тръбата на Торичели”, в резултат на 
който е получена “торичелева пустота”. 
Още по-интересно е обстоятелството, на 
което обръща внимание Ф. Розенбергер: 
“Учудващо е равнодушието, с което То-
ричели се отнася към образуването на 
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празно пространство. Погълнат от ми-
сълта за въздушното налягане, той като 
че ли осъзнава важността и ползата от 
безвъздушното пространство” [4].

В своя специфичен стил коментира 
този факт и Ледерман: “Да забравим за 
трийсетте инча живак (76 см), запълващ 
по-голямата част от цилиндъра. Това, 
което ни интересува, е допълнителните 
девет инча до върха (~23 см). В тези някол-
ко инча до върха на цилиндъра, откъм за-
творения край – нямало нищо. Наистина 
нищо. Ни живак, ни въздух-нищо. Добре 
де, почти нищо. Това било доста сносен 
вакуум....... Торичели бил получил пър-
вият изкуствено създаден висококачест-
вен вакуум” [3].

Разбира се, това е същото онова 
“нищо”, което Леонардо да Винчи наре-
че “най-великото” нещо; същото онова, 
което по-късно във физиката навлиза под 
името “етер”, а още по-късно – “физиче-
ски вакуум”. (Еволюцията на възгледите 
за празното пространство е описана из-
ключително интересно в книгата на Р. 
Подолни: “Нещо, под името нищо” [5]. 

Според Торичели опитът ясно по-
твърждавал съществуването на атмос-
ферно налягане. Но за неговите колеги – 
опоненти това не било пряко доказател-
ство. Макар и много от тях да повторили 
опита със живака, те не се отказали от 
своите схоластични разбирания. И най-
просветените умове на онази епоха били 

безпомощни в отказа си от хилядолетни-
те заблуждения, в “прогонването на при-
зрака на Аристотел” [1]. (Да си припом-
ним реакцията на професорите от Пиза, 
когато наблюдавали опитите на Галилей, 
направени от наклонената кула!).

Торичели забелязал, че височината 
на живачния стълб се колебае в зависи-
мост от състоянието на времето. Това му 
дава основание да предположи, че жи-
вачната тръбичка може да се превърне 
в прибор за измерване на атмосферното 
налягане. Това откритие може да се смята 
като изобретяване на първия барометър.

На 11 юни 1644 г. Торичели написал 
писмо до известния математик кардинал 
Ричи, в което подробно описал своето от-
критие. В него той споменавал, че “се за-
нимавал с философски експеримент, но 
не за да получи празното пространство, 
а за да създаде прибор, който да показва 
промените във въздуха”.

На свой ред кардинал Ричи напи-
сал писмо до своя френски приятел Ма-
рен Мерсен и му съобщил за опитите 
на Торичели. Отец Мерсен бил монах в 
католическия орден на францисканци-
те (минорит). Възпитаник на йезуитска 
школа, той преподавал философия и 
теология, но усърдно се занимавал и с 
физика. Най-значителните му работи са 
в областта на музикалната акустика; на 
него принадлежи първото измерване на 
скоростта на звука във въздуха; предло-
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жена схема за огледален телескоп и т.н. 
Голямата му заслуга обаче, е в разпрос-
транението на научните открития.

Марен Мерсен е бил признат фак-
тотум – доверено лице на всички физи-
ци по онова време. Той пътешествал по 
европейските страни с цел да събира све-
дения за състоянието на науката и пря-
ко или чрез обширна кореспонденция 
ги съобщавал на своите познати. Тук ще 
направя малко “лирично отклонение”, за 
да изтъкна

ролята на епистоларната литера-
тура

в зараждането и развитието на класиче-
ската наука.

Размяната на писма между учените 
била една от формите на организирана-
та интелектуална дейност през средните 
векове. Издаването на научни трактати 
било твърде сложно, скъпо и продъл-
жително дело, затова учените общували 
предимно чрез писма. Още преди пуб-
ликуването на резултатите от своите из-
следвания, те ги съобщавали на колеги и 
опоненти, понякога чрез посредници.

Писмата заменяли живото общу-
ване между учените. Научните журнали 
още не съществували (първото физико-
математическо списание било основано 
в Париж през 1665 г.), епистолите били 
широко разпространен прийом. Много 
важни открития във физиката и матема-
тиката са станали известни само благо-

дарение на научната кореспонденция. 
Огромно количество научни сведения, 
изложени в писма така и “не видяли бял 
свят” в публикации и били запазени за 
потомствата единствено чрез еписто-
ларната форма на общуване. Например, 
голямо значение за изучаване на възгле-
дите на Декарт имат неговите обширни 
кореспонденции с опонентите му. До 
голяма степен заслугата за това, Галилей 
да има много последователи в различ-
ни европейски страни принадлежи на 
М.Мерсен, който пропагандирал негово-
то учение в писма до много учени. Той 
познавал много от тях съдействал за връз-
ката помежду им. Негови кореспонденти 
били най-изтъкнатите физици и матема-
тици по онова време: Декарт, Хюйгенс, 
Ферма, Паскал, Хобс, Торичели, Гасенди 
и др.; той бил посредник в кореспонден-
цията между Декарт и Робелвал, Нютон 
и Хук и т.н.

И така, благодарение на М.Мерсен 
опитите на Торичели станали достояние 
на другите европейски учени, в това чис-
ло и на феноменалния Блез Паскал

Б. Паскал е роден през 1623 година в 
Клермон-Феран. Градът е известен с това, 
че през 1095 г. в него е проведен църко-
вен събор (“Клермонски събор”), на кой-
то папа Урбан II провъзгласява първия 
кръстоносен поход “за освобождаване на 
Божия гроб от неверници”. През 1631 г. 
Паскал заедно с баща си се заселват в Па-
риж, където попада в кръга на знаменити 
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учени.

Биографите му разказват, че още 
12-годишен той изобретил собствена ге-
ометрия – с аксиоми, теореми и доказа-
телства. Той бил детето-чудо на Париж. 
За ранното му развитие се разказват ле-
генди и басни.

Заедно с Ферма, Паскал може да се 
смята за един от създателите на матема-
тическата теория на вероятностите. Той 
е разработил първата аритметична ма-
шина за автоматизация на изчисленията 
(едва 19 – 20 годишен).

През 1640 г. семейството се пресел-
ва в град Руан, където бащата е назначен 
за интендант (Близо две столетия преди 
това в този град е била изгорена Жана д 
Арк). Именно в Руан младият Паскал на-
учил за знаменития “италиански експе-
римент”. За него било характерно да ре-
агира на почти всяка новост, затова съоб-

щението за опита на Торичели обърнало 
интересите му към физиката.

След като повторил опитите с жи-
вак, Паскал започнал да проверява пове-
дението на други течности, в това число 
и с вино. Неговият “винен барометър” 
представлявал твърде любопитна гледка. 
В голяма кофа, пълна с вино била пото-
пена 14 метрова стъклена тръба, пред-
варително също напълнена и обърната 
с дъното нагоре. Червената течност дос-
тигнала до покривите на триетажните 
къщи наоколо!

Тези демонстрации били много-
кратно повтаряни пред гражданите на 
Руан. В свое писмо Паскал съобщава, че 
на една такава демонстрация присъства-
ли 500 човека, между които и 5-6 езуита 
от руанския колеж. През м. септември 
1647 г. демонстрацията била направена в 
Париж, в присъствието на много извест-
ни учени, между които бил и Декарт.

Опитите на Паскал предизвикали 
буря в света на духовенството, въпреки 
неговите умерени обяснения в духа на 
галилеевата терминология за “възмуще-
нието” на Природата от празното прос-
транство. Поведението на йезуитите го 
предизвикало да продължи изследвания-
та си и да потърси причината за наблю-
даваните явления.

Гениалната интуиция на 24-годиш-
ния младеж му подсказала как да прове-
де решаващия експеримент,
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с който да реши проблемите. Идеята се 
състояла в това, опитът с живачните тръ-
бички да се направи в подножието и на 
върха на някоя планина. Ако височина-
та на живачния стълб на върха на пла-
нината се окажела по-малка отколкото в 
нейното подножие, това би било доказа-
телство за действието на атмосферното 
налягане, защото то трябва да намалява 
с височината. Не е възможно – разсъжда-
вал Паскал, природата “да изпитва от-
вращение” към празното пространство в 
подножието, а на върха то да липсва.

За съжаление по това време Паскал 
получил парализа и можел да се движи 
само с патерици. Затова поверил провеж-
дането на опита на своя зет Пере, който 
живеел в Клермон. Близко разположена-
та планина Пюй-дьо Дом с височина 1467 
м била твърде подходяща за замисления 
експеримент.

Опитът бил проведен на 20 септем-
ври 1648 г. с участието на група достолеп-
ни граждани на Клермон – лекар, град-
ски съветници и монаси от ордена на 
францисканците. Изходният пункт бил 
дворът на манастира. Опитът се провеж-
дал с два “барометъра” – две “живачни” 
тръбички. Единият оставили в манасти-
ра под наблюдението на един от монаси-
те, а с другия групата се изкачила на вър-
ха на планината, където щателно било 
измерено нивото на живака в тръбичка-
та. При спускането надолу измервани-
ята били повторени – нивото на живака 
се понижавало с намаляването на висо-

чината. Разликата в нивата убедително 
показвала изменението на атмосферното 
налягане с височината.

Според Луи де Бройл “в опитите 
на Пюй де Дом за пръв път експеримен-
тално било потвърдено важно физическо 
явление, предсказано от теоретични съо-
бражения”.

Пере веднага съобщил на Паскал за 
успешно проведения опит. Ученият бил 
възхитен от получените резултати и ре-
шил да ги повтори и провери на някои 
високи парижки сгради: на събора Но-
тр-Дам на църквата Сен-Жак и на частен 
дом с 90 стъпала. В края на същата година 
Паскал публикувал резултатите в брошу-
ра със заглавие “Разказ за великия експе-
римент с равновесие на течности, прове-
ден от Блез Паскал”.

Тук ми се иска да направя още едно 
“лирическо” отклонение и да коменти-
рам обстоятелството, че описаните опити 
носят имената на Торичели и Паскал, въ-
преки че те не са участвали пряко в тях-
ното провеждане. Ясно е обаче, че иде-
ите за тези опити принадлежат именно 
на тях. Подобни обстоятелства и до ден 
днешен предизвикват вълнения, поня-
кога ожесточени спорове. Млади колеги 
– докторанти или начинаещи асистенти 
бързо забравят кой им е дал идеите за 
изследване и започват да си вярват (и да 
убеждават околните), че всичко се дължи 
на тяхното трудолюбие и сръчност. Мно-
го сполучливо тази ситуация е описана 
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от Албърт Майкълсън – един от най-го-
лемите експериментатори в края на 19-
ия век:

“Всеки път, когато дам на аспи-
рантите някакъв проблем, те или всичко 
провалят, защото не могат да работят, 
както аз искам, а да ги изгоня и да върша 
всичко сам не е възможно; или обратно-
получават не лоши резултати и веднага 
започват да смятат проблема за свой, а 
той всъщност е мой. Работата е в това, че 
да знаеш какъв проблем е достоен за изу-
чаване е много по-важно от добросъвест-
ната работа над него”.

Няколко години след опитите на 
Паскал, втори решаващ експеримент за 
доказване на атмосферното налягане 
извършва немския военен инженер Ото 
фон Герике.

  Генерал, кмет и фи-
зик-експериментатор

Поради 30-годишната война, коя-
то се води в Северозападна Европа през 
първата половина на 17-то столетие, фон 
Герике научил с голямо закъснение за 
опита на Торичели. Но пък благодарение 
на войната той бил натрупал значителен 
практически опит като фортификатор и 
квартир-майстор (генералско звание).

Заради заслугите му в отбраната на 
Магдебург, през 1646 г. бил избран за кмет 
(бургмайстор) на града. Освен с многого-
дишната си политическа и дипломатиче-
ска дейност (продължила също 30 годи-
ни!) фон Герике станал известен и като 
неуморим физик-експериментатор. Той 
е създател на първата електростатична 
машина – при допирането до която с ръ-
ката се получавала значителна електри-
зация; открил е електричното отблъсква-
не и електричното светене. Но най-зна-
чителните му постижения са свързани с 
получаването на вакуум (“празно прос-
транство”) и с изучаването на свойствата 
на въздуха. Измервал е неговото тегло, 
еластичност, способността да поддържа 
горенето и да провежда звука, наличие-
то на водни пари в него и т.н. Доказал е, 
че птиците и животните в безвъздушно 
пространство загиват, че камбанка, по-
ставена в съд с изпомпен въздух, престава 
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да звъни. През 1660 г. построил първият 
воден барометър и го използвал за пред-
сказване на времето.

Фон Герике бил изключително 
предприемчив човек и разполагал с мно-
го средства. За своите експерименти по-
харчил астрономически суми, защото 
ги превръщал в атракция, в празник за 
гражданите. Особено популярен станал 
със знаменитите “магдебургски полу-
кълба”, с които нагледно демонстрирал 
действието на въздушното налягане.

Фон Герике изготвил две метал-
ни кухи полусфери (всяка с диаметър 36 
см), шлифовал краищата им и грижливо 
ги прилепил една към друга. Въздухът 
от образувалата се сфера бил изпомпен. 
Към всяко от полукълбата били впрег-
нати по 8 коня, които много трудно раз-
късали сферата, при което бил издаден 
звук, подобно на оръдеен изстрел. В друг, 
опит легендарният кмет използвал сфера 
с по-големи размери (диаметър 50 см), за 
разкъсването на която впрегнал 24 коня.

На демонстрациите присъствали 
аристократи, духовници и граждани на 
Магдебург. На някои от тези опити при-
съствали и членове на императорския 
корпус, дори самият Фердинанд III. Не 
случайно описанието на тези демонстра-
ции влиза във всички книги по физика, 
излезли след втората половина на XVII в.

Така в рамките на едно десетилетие 
(1644-54 г.) в опитите на Торичели, Пас-

кал и фон Герике бил поставен краят на 
една хилядолетна догма. За това поврат-
но в историята на физиката десетилетие 
Розенбергер пише:

“Така завърши своя земен път прес-
тарелия принцип “horror vacui”! [4].

Опитите, проведени от Торичели, 
Паскал и фон Герике имат пряко отноше-
ние към фундаменталната физика. От-
криването на “празното пространство” 
силно дескридитирало средновековното 
мислене и тласнало физиката към важни 
експериментални и теоретични изслед-
вания. Изучаването на атмосферата до-
вело до една от най-важните крачки във 
физиката – основаването на количестве-
ната атомна теория. Торичели, “при оп-
ита си да възроди атомизма като валидна 
научна концепция, прехвърлил мост над 
пропастта между механиците и химици-
те” [3]. Продължавайки тези опити, ир-
ландският химик Робърт Бойл стигнал до 
важни заключения (1661 г.), които били 
приети като доказателство за съществу-
ването на атомите (закон на Бойл).

Така описаните в статията изслед-
вания се превръщат във важна съставна 
част от подготовката на концепцията за 
научния атомизъм, който ознаменувал 
следващия период от историята на фи-
зиката и на химията.  
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Настоящата работа има за цел да 
разгледа мотивът за вграждане-
то, познат в народния фолклор, 

а след това претворен и в поезия, проза, 
драма от времето след освобождението 
ни. Съпоставителният метод е избран не 
поради липса на материал или като из-
следователска прищевка, а защото, стру-
ва ни се, това е най-добрия начин, по 
който може да се осъществи пълен ана-
лиз и разбиране не само на мотива като 
предмет на поетичния народен гений, но 
и като част от културата на българина, от 
народната психология и нещо много ва-
жно – гледната точка към религията.

Още в началото е необходимо да се озна-
чи ролята, която играе всеки от разглеж-
даните източници. За по-голямо удоб-

ство, те могат да бъдат разделени на три 
категории:

- Първоизточници – народните пес-
ни, събрани в различни сборници 
– фолклорни, етнографски и по-
добни

- Съвременен поетичен поглед на 
традиционни мотиви – това са 
творбите в литературата ни след 
Освобождението, където пробле-
мът за вграждането е разработен и 
осмислен – конкретно, Изворът на 
Белоногата на Петко Р. Славейков, 
драмата Зидари на Петко Тодо-
ров и разказа на Йордан Радичков 
Църковното Настоятелство.

- Критичен анализ на проблема – на-

ВГРАДЕНА НЕВЕСТА.
ПРИМЕР ЗА БИТОВО ХРИСТИЯНСТВО

АВТОР: ИВА ГЕОРГИЕВА
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учна литература по въпроса, писа-
на от началото на 20в до началото 
на 21в, в която се правят опити за 
обяснение кое е провокирало нуж-
дата от подобни ритуали, каква е 
психологическата причина да въз-
никнат и прочие.

И тъй като целта на настоящата работа е 
да извлечем максимални познания за из-
следваната област от културното мисле-
не на българина през вековете, никоя от 
горепосочените категории няма да бъде 
вземана предвид с по-голямо доверие от 
другите. Нашата задача, не е да гледаме 
високомерно на миналите времена, нито 
да ги оценностяваме или дори да ги ин-
терпретираме чрез разбиранията и зна-
нията на днешния човек. Единствената 
ни задача е да се доближим колкото се 
може до времето на утвърждаването им 
във формата, която познаваме, а именно 
времето на пребиваването на народа ни 
под Османско владичество, и да ги про-
четем доколкото ни е възможно, с очите 
на човека на онова време.

Контекст. Османско владичество и на-
родно християнство.

В книгата си Български фолклор, от 
1959г, Петър Динеков заявява, че много 
от познатите народни песни, във вида, в 
който ги познаваме днес, са били офор-
мени във времето на чуждото владиче-
ство и носят неговите белези. В тези вре-
мена „се предприемат големи общест-

вени строежи главно с военно значение 
– постройки на крепости и мостове. В 
тия градежи работят български майсто-
ри-зидари. Необходимостта да се вгради 
жив човек често се явява като последица 
от заплаха на турските власти – султанът 
праща писмо калето да бъде изградено 
непременно до края на годината, иначе 
тежка съдба очаква строителите”ѝ. Така 
например в песента Вградена невеста от 
Еленския крайѝ виждаме как:

Града градеше Маноил майстор, 
града градеше, кале правеше, ...

деня го гради, нощя се рони, 
рони и събаря, не се задържа. 
Писма му идат, царя ги праща: 
кале да изкара в тази година, 
в тази година, а бре десета.

Наистина тук се говори за „царя”, а не 
за султан, но знаем, че българите така 
са наричали османския владетел. За тях 
глава на държавата е царят, титла за-
пазила се в съзнанието им от времето 
на Второто Българско Царство, и авто-
матично я прехвърлят на новата власт, 
което е доста показателно за заинтере-
соваността на народа от управляващи-
те. Те често се свеждат до тези, които 
събират данъци, така че, изключвайки 
драматични моменти и по-невралгични 
точки, в които са се случвали по-често 
и повече беди, предизвикани от новата 
власт, единственото, което се е набива-
ло  и е дразнело българското съзнание, 
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е била различната вяра на новия „цар”. 
Оттук идва и една особеност в самооп-
ределението на подчиненото население 
на Балканския полуостров, както и на 
външните названия, давани им от чуж-
денци-пътешественици, преминаващи 
през нашите земи. Например, важно е 
че в един момент, цялата тази маса хора, 
избира за водеща религиозната си при-
надлежност. Вече не се наблюдават, или 
поне не толкова често, разделения на 
българи, гърци, сърби, турци, а на хрис-
тияни и мохамедани. Или ако трябва да 
бъдем още по-прецизни  - на православ-
ни и мохамедани, защото опити за пре-
минаване към католицизъм е имало, но 
католиците са били мразени дори пове-
че от изповядващите исляма. И така, при 
тази толкова важна роля, отредена на ре-
лигията, трябва да поговорим малко за 
самата нея, за балканското православие. 
А то никога не е било просто православ-
но християнство.

Нашия полуостров е бил заселен толкова 
хилядолетия с население, упражнявало 
всякакъв вид „езически”, от християнска 
гледна точка, култове, които въпреки 
многообразието си, трябва да призна-
ем, показват устойчивост на определени 
възгледи и принципи, че в късния мо-
мент, в който християнството настъпва 
и се превръща в доминираща религия, в 
религиозното съзнание на обикновения 
човек няма място за ново начало. Хрис-
тиянството не попада на чиста земя, ако 

можем да се изразим по този начин, а 
стъпва на дълбоки  основи, които въпре-
ки че не се забелязват от народа, го про-
менят. Няма съмнение, че българският 
селянин от времето на Османското вла-
дичество, се е мислел като нито повече 
нито по-малко християнин. От позиция-
та на изминалите векове обаче, и от глед-
ната точка на изследователя, който има 
предимството да познава нещо повече от 
времето тук и сега, можем да кажем, че 
това християнство е едно битово христи-
янство, в което са вплетени множество 
древни практики и вярвания. 

Терминът битово християнство има мно-
го синоними и се използва не само за ре-
лигията на Балканския полуостров, но 
и в Западна Европа, Русия и др. Едни от 
тях, разгледани от Катя Михайлова са 
„утилитарна сакралност (Иванова 1995), 
православно езичество (Тодорова 1997: 
212), примитивно християнство (Кова-
чева-Костадинова 1998), фолклорна кон-
фесионалност (Малчев 1999), фолклорна 
религиозност (религиозност) (Баева2000) 
и калкираното от английски популярна 
религиозност (Баева 2000)”.1 То възник-
ва, не само, но и поради ниската степен 
на образованост на обикновените хора и 
малкия процент на можещите да четат. 
В следствие, досегът на хората с христи-
янските повели, се свежда до службите в 
църквата и християнските притчи, кои-

1  Динеков, Петър, Български Фолклор, част1, 
С. Изд. Български писател, 1990г, стр. 411
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то обаче, предавани устно, силно се фол-
клоризират.

В труда си относно битовото християн-
ство доц. Костадин Нушев отбелязва, 
че епохата на османското владичество е 
важна, защото тогава протича така на-
речената „вторична митологизация” на 
религията, което се отразява най-вече на 
култа към светците (които са, така да се 
каже, принизени и приближени до хо-
рата), но и на „т.нар. “доместикация на 
християнството”, която засяга по-общо 
начините на изповядване и практикува-
не на религията и се отразява в областта 
на външните ритуални форми”. При-
нос за това филклоризиране има и про-
блемът с духовните лица, които често е 
трябвало да обслужват няколко села и в 
следствие, на много места не е имало по-
стоянен надзор от страна на християн-
ски свещеник. Там където е имало пък, 
доста често се наблюдава принизяване 
на самия свещеник, по простата причи-
на, че той е на първо място съселянин, 
извършващ всички дела от бита наравно 
с останалите хора, което до голяма сте-
пен отнема от висотата и светостта, на 
които би трябвало да се радва един божи 
служител. 

За да не бъдем голословни, ще приведем 
няколко примера, които да дадат по-яс-
на представа за какво става въпрос, ко-
гато говорим за битовизиране или фол-
клоризиране на християнството. Ще 
ползваме най-вече доклада на Катя Ми-

хайлова, който е богат на разнообразни 
и интересни материали.

Интересно е очовечаването на светците. 
В народните представи, те по-скоро се 
доближават до героите от познатия ни 
гръцки пантеон, с техните всевъзможни 
роднински връзки, избухливи характе-
ри и непрекъснати проблеми. Въпреки 
че нищо подобно не е казано в Библията, 
за българина  „Господ е “стар белобрад 
“небесен ступанин”…, нещо като кмет, 
кротко и добродушно изпълняващ своя-
та официална длъжност” (Славейков 
1904: 15-16)”2. Освен това света и стихии-
те в него са разделени между братята св. 
Иван, св. Илия, св. Петър и св. Никола и 
сестра им Огнена Мария, като на други 
места братята са шест и включват и св. 
Арахангел Михаил. Св. Димитър пък е 
брат на св. Петка, или пък на св. Георги, 
защото в народното мислене годината 
е поделена между двама им. Освен това 
любопитно е вярването за близначност 
на светиите – празнуването на летен и 
зимен техен празник, честване на тяхна-
та светла и тъмна природа – например 
Ивановден и Еньовден се смятат все за 
празници на св. Иван. Има много други 
подобни примери, но заключението е 
видно: българският народен календар е 
много повече от християнски обуслован. 
Той е облякъл християнски имена, но в 

2  Българско народно творчество в дванадесет 
тома, съст. Арнаудов, М., т.4, Митически песни, 
Вградена невеста 3 
http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/4/121.htm
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същността си до голяма степен носи тра-
диции от древни времена.

Това е контекстът, в който ще се спрем 
на ритуалите при строеж и най-вече - на 
мотивът за вграждането.

Градеж и жертвоприношение при градеж

Строителството и архитектурата са един 
от основните белези на дадена култура. 
Тяхната специфика, сложност, матери-
алите, от които са изградени различни-
те постройки и разбира се естеството на 
самите градежи. Тук няма да се спираме 
подробно на тези проблеми, а по-скоро 
ще се опитаме да надникнем в съпътства-
щите градежа дейност.

Съграждането във всяка епоха освен на-
шата, а понякога и в нашата, е разбирано 
като много повече от просто подредба на 
определени материали, с оглед постига-
нето на закрито пространство с дадени 
функции. Строежът е творчески процес, 
то е акт, почти демиургичен, защото как-
то отбелязва и Лилия Старева, строейки 
ние създаваме нещо от нищото, от хаоса, 
от първичното неусвоимо и чуждо прос-
транство, което не просто заграждаме и 
разкрасяваме, а запълваме с мисли, емо-
ции, надежди. Това не са просто сан-
тиментални отклонения, защото ако в 
днешно време сме склонни да гледаме на 
подобно обживяване на пространството 
и грижа към всеки детайл, като на без-

целно суеверие и загуба на време, епоха-
та, към която сме отправили поглед ги е 
смятала за изключително важни. Ако мо-
жем да си позволим тази скоба, бихме за-
ключили, че 21в е време, в което се ценят 
крайните резултати, докато предмодер-
ното време, бидейки циклично, не може 
да постигне краен резултат, ако първо не 
бъде поставено подобаващо начало.

Такова подобаващо начало се поставя 
като се докаже, че исканото е заслужено, 
а това означава, че нещо трябва да бъде 
дадено в замяна, в нашия случай, да бъде 
принесена жертва.

За предмодерния човек обособяването на 
пространството на свое и чуждо е един от 
основните похвати за ориентирането му 
в света и превръщането му в място, годно 
за живеене. С това разграничаване и пре-
връщане на другото, „юдското” в човеш-
ко, са свързани редица обреди и магиче-
ски ритуали. Например при съгражда-
не на ново селище, съществува древен 
обичай, да бъде направена бразда, която 
да обособи пространството, което ще се 
обитава. При това тя трябва да бъде на-
правена от двама братя близнаци, впрег-
нали два вола близнаци. Този ритуал се 
е правел и при строежа на къща според 
Лилия Старева, а друг обичай, изпълня-
ван, за да се избере място за строежа е 
хвърляне на ръжени зърна, които трябва 
да се задържат седмица, на мястото къде-
то са посипани или в противен случай то 
се счита за лошо и неподходящо за стро-
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еж. Тук се намесват и древните български 
вярвания за самодиви, техните поляни и 
дървета(дряновете), пакостите които мо-
гат да причинят и следователно местата, 
които трябва да се избягват, защото са по-
дозирани като техни. Не са били харесва-
ни  още места, които са изоставени, още 
повече ако са свързани с вода – воденици, 
мелници, кладенци. Самия градеж пък е 
съпътстван също с множество ритуали и 
поверия. Някои от основните са полага-
нето на основен камък, както и викането 
или още „дайкия”, което се е извършвало 
вече на завършен груб строеж на къщата. 
При самия завършек на сградата пък са 
се извършвали освещавания, като всеки 
един от тези етапи е бил съпровождан с 
различни по вид и цел жертвоприноше-
ния – от заколване на животно на прага, 
или там където ще бъде огнището, или 
предния ъгъл на къщата, до даряването 
на ризи и кърпи на строителите.

Нека първо кажем малко повече за ис-
торията на  жертвоприношенията. 

Жертвоприношенията са били част от 
живота на обикновения човек много дъл-
го време. Колкото и промени да са на-
стъпвали, балканското население, в по-
голямата си част винаги е било селско, 
свързано със земята, природата и в такъв 
смисъл, всичко, което е редно в приро-
дата е разбирано като нормално. Това 

бе посочено, за да се спрем за малко на 
смъртта и начина, по който е възприема-
на от предмодерния човек. Тук трябва да 
признаем, че усещането за преминаване 
от живот в смърт, е било много по-малко 
трагично, отколкото сме склонни да го 
виждаме днес. Дори в пиесата на Петко 
Тодоров Зидари, това е засвидетелствано: 

Герги : Мъртвия ще прежалим. Рана-
та на Петка ще зарасне. Той е млад!  
Четвърти   момък:  Да не ви е грижа. 
Там не щем да знаем...ѝ

Разбира се чувството, че животът е све-
щен е също много силно, той е непри-
косновен, дар от Бога, но ако Бог е рекъл, 
може да го вземе, когато пожелае и да из-
ползва за проводник на волята си  нещас-
тие, болест, а защо не и човек. Това обяс-
нение е водещо при вземане на трудни 
решения, като това при вграждането на 
човек или сянка. На пръв поглед в този 
мироглед се откроява един приоритет на 
нравите – хората се страхуват повече от 
Бога, отколкото от материалните после-
дици и\или пък са изцяло ръководени от 
принципа на отплащане на подаръците.  
Това мислене е типично за архаичните 
племена според Мос, но смятам може да 
бъде приписано, поне отчасти и на пред-
модерния човек. 

Най-накрая можем да пристъпим към са-
мия феномен на вграждането.
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Мотивът за вграждането.

Народните песни

Всеки вид принасяне на жертва се смя-
та за категорично предхристиянски или 
поне нехристиянски. Тук може да поспо-
рим относно естеството на християнска-
та молитва, поне по начина, по който тя 
е разбирана и използвана от простото 
население, а не от високото духовенство. 
Адекватно би било също да дадем при-
мер с католическите индулгенции, които 
обичани или не, признавани от по-къс-
ни Папи или не, са съществували и са се 
радвали на голяма популярност. Можем 
дори да продължим с природата на из-
поведта и опростяването на греховете, 
посредством дарения, лишаване от хра-
на или други материални блага, извърш-
ване на милосърдни постъпки и прочие. 
Накратко, въпреки че между религия и 
магия, в повечето случаи, изследовате-
лите дърпат дебела черта, остава съмне-
нието не е ли магията просто вид рели-
гиозност. Този дебат обаче не е тема на 
нашето изследване.

Наистина търсейки корените на вграж-
дането  в сгради, различни учени са стиг-
нали до най-отдалечени точки на света, 
давайки примери останали запомнени от 
векове и в този ред на мисли, разбирани 
като езически.

Така например интересни са обичаите 
разгледани от Михаил Арнаудов:

„В Индия един цар пожертвувал кръв-
та на едничкия син на една вдовица по 
искането на гадателя, за да се задържи 
едно укрепление, което внезапно рухна-
ло... Така също и индианците от племето 
haida  убиват роби, за да ги закопаят под 
гредите в ъглите.Малайците в Австра-
лия и Океания закопават в основите на 
нов градеж неприятелски черепи... В гр. 
Галан, Африка, пред най-важните град-
ски порти били закопали едно момче и 
едно момиче живи, за да направят града 
непревземаем.”ѝ

Тук се забелязва една основна разлика с 
българския фолклор, която въпреки че 
не е опомената в цитирания труд, смя-
там за важна. Това е избора на жертва 
при споменатите древни култури и при 
нашата балканска предмодерна култура. 
Докато в примерите жертвите са врагове 
или роби или пък в случая с Индия, не-
познат, в българския обичай се жертват 
най-личните, най-красивите, най-добри-
те хора. Това може би се дължи на запа-
зените в дълбоки култови пластове идеи, 
останали от времето на Древна Елада, 
 където идеята за калокагатията е власт-
вала и катарзисът е бил неразделна част 
от добрата драма. Както отбелязва и ли-
тературния критик Анастасия Първано-
ва, типично за българското мислене е „че 
сътвореното със сърце, ум и ръце трябва 
да се изстрада”.ѝ

Всъщност, за да сме напълно честни, 
трябва да споменем и оказаното в една 
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статия на сп. Арх&Арт сведение за прак-
тиката вграждане и в Библията :

„В дните на грубия езически цар Ахлав, 
Хил Ветиленецът съгради Ерихон - тури 
основите му със смъртта на Авирона пър-
вородния си и тури вратата му със смър-
тта на Сегува, по-младия си син“3.  

Все пак това се случва в Стария Завет и 
описва езически ритуал. В Новия Завет е 
оказано, че жертвоприношенията описа-
ни във Вехтия и извършвани от юдеите, 
вече не са нужни, защото:

 „А  понеже  Христос дойде като пър-
восвещеник  на бъдещите добрини, той 
влезе през по-голямата и по-съвършена 
скиния не с ръка направена, сиреч, не от 
настоящето творение, еднъж за винаги в 
светилището, и то не с кръв от козли и от 
телци, но със собствената си кръв, и при-
доби за нас вечно изкупление.“ѝ

Както и

„Но казвам, че онова, което жертвуват 
езичниците, жертвуват го на бесовете, а 
не на Бога; ...“ 4

Това позоваване се прави само за да ут-
върдим още веднъж чрез примери, че 
няма да говорим за канонично християн-
ство, позоваващо се на Светото писание и 
3  Михайлова, Катя, За съдържанието 
на термина битово/фолклорно християнство 
в славянската фолклористика, Доклад от 
международната научна конференция “Религия и 
фолклор”, организирана от Института за фолклор 
при БАН (Банкя, 26-28.Х.1995 г.).
4  Тодоров, Петко, Зидари, Действие трето

тълкувано от духовници, а за битово или 
фолклорно християнство, в което ако ис-
каме да оправдаем решението да бъде 
вграден човек в сграда, можем да кажем, 
че то се доближава до старозаветната 
притча за верността на Авраам.

И така, както казахме по-горе, нуждата 
от принасяне на жертва при градеж, се 
дължи на разбирането за света, като за 
място, където за всяка част от природа-
та отговаря дух-покровител. В моменти, 
когато човекът трябва да обособи свое 
пространство и да влезе в ролята на де-
миург, спрямо него, се  появява нуждата 
да бъде направен такъв покровител на 
новото място. Основно разбиране, от кое-
то ще изхождаме е че къща без жертва не 
може да има, тогава тя  остава без стопан, 
опустява, носи беди на новодомците... То 
се среща при всички учени, обработвали 
темата за вграждането.

В своя труд М. Арнаудов се бори с мне-
нието на социологът Вестермарк, за кого-
то жертвата при градеж първоначално е 
имала за цел да умилостиви неприятел-
ски насторени духове и чак в по-късен 
етап, идеята се е изменила до изгражда-
не на дух покровител. Арнаудов отстоява 
противоположната мисъл, че напротив, 
още в най-ранните случаи трябва да ми-
слим за вграждането, като за метод за съз-
даване на „гений-покровител”. Ние ще 
се съгласим с него дори само заради до-
вода му, че умилостивяването се извърш-
ва посредством все още практикуваните 
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курбани, тоест принасяне в жертва на до-
машни животни, докато човешката жерт-
ва, трябва да означава по-различна нуж-
да. Голямо внимание Арнаудов отделя 
на първоизточниците, които според него 
са гръцките песни, следвани от българ-
ските, най-вече тези от южна България. 
Това разделение той прави съпоставяйки 
песните от различни региони, като пра-
вейки паралел с френски песни от XIв, 
той определя за първи, произведенията, 
които са най-кратки и в които проблемът 
е изразен най-ясно. Колкото по-късни са 
вариантите, толкова по-обстоятелствени 
са те, толкова повече се доближават до 
художествени произведения, изграждай-
ки силни герои, акцентирайки на душев-
ните преживявания и терзания най-вече 
на майстора и вградената невеста. 

Сега ще се спрем на правилата в песни-
те за Вградена невеста. Като всеки мотив, 
той има свои особености.

Първата е, че се гради строеж, най-чес-
то мост, но може и крепост ( кале) – тоест 
строеж труден, който изисква майстор-
ство. 

Втората поднася дуалистичния модел, 
който е много характерен за битовото 
християнство  - през деня строежа се гра-
ди, през нощта се руши, при това винов-
ник за това е незнайна и нечиста сила. 

В по-късните форми, утвърдили се през 
периода XV – XIX в се появява и оказващ 
натикс фактор – писмо от властта, за не-

обходимостта от бързото завършване на 
строежа. 

Разбира се цялата песен е богата и на 
така наречените магични числа – често 
строители са трима или девет братя, или 
трийсет майстори и триста калфи, граде-
жът се гради девет години или друго ма-
гично число. Тези числа, разбира се ня-
мат общо с действителните случки (ако 
такива съществуват), а са маркер на тра-
диционната култура, те присъстват в це-
лия ни фолклор и ролята им е по-скоро 
да утвърждават неговата приказност, да 
указват че предаваното се намира в сфе-
рата на чудното.

Най-важното правило при песните за 
Вградена невеста е самото вграждане на 
невестата, при това не коя да е, а обик-
новено жената на първомайстора, или на 
най-младия майстор или брат( който ви-
наги е най-добър, способен и т.н). В по-
късните обживявания на този мит вграде-
на става Гергана(Изворът на Белоногата), 
най-хубавата, добрата, обичана от либето 
си, но още не могла да се омъжи за него. 
Или Рада( Зидари) – също най-сърцата, 
най-хубава, най-желана мома, тъкмо пре-
ди сватба. Виждаме ясно идеята, че тряб-
ва да се даде най-хубавото, най-чистото. 
Него иска Господ, за да изпита децата си 
във вярата им и в желанието да завършат 
започнатото. 

Споменавайки завършването изплува ин-
тересна интерпретация – строежът тряб-
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ва да бъде завършен. Никъде не се споме-
нава дори за възможност да бъде оставен, 
да се започне на ново място, нов строеж 
– разбира се за това има десетки прак-
тични причини, но ако трябва да търсим 
психологични и религиозни основания, 
то можем да ги намерим в цикличното 
мислене на предмодерния човек. Как-
то казахме, всичко започнато, трябва да 
бъде завършено и ако това не може да се 
случи по един начин, то ще бъде наме-
рен друг. В противен случай, такъв неза-
вършен строеж би се превърнал в място 
прокълнато или обитавано от зли духове 
или самодиви, може би. За предмодер-
ния човек не съществува разделение на 
световете – нищо не може да съществува 
на земята, без благоволението на небето, 
а когато Небето не е благоразположено, 
това ще рефлектира на земята, докато 
милостта му не бъде спечелена отново.  

Допускайки различни неутвърдени хи-
потези, можем да разгледаме и най-попу-
лярното име на главния майстор – Манол 
или Маноил. То е производно на името 
Емануил, което значи Бог е с нас( иврит), 
а какво по-подходящо име за човека, кой-
то трябва да стане изпълнител на божия-
та воля и да докаже своята вяра и служба. 
Разбира се това е само странично наблю-
дение, а имената на майсторите могат да 
бъдат и други, което все пак е нормално, 
когато става въпрос не за авторско хрум-
ване, а за народна традиция. 

Връщайки се към очертаване на основни-

те мотиви в  народните песни за вграж-
дане, трябва да споменем и че най-често 
всички майстори се вричат да вградят чи-
ято жена дойде най-рано да донесе обед 
на мъжа си. В повечето случаи се полу-
чава така, че възрастните майстори пре-
дупреждават жените си, а само най-мла-
дия или първия майстор, който се оказва 
най-честен, не казва на жена си, макар че 
в песента от Елена, той я затрупва с рабо-
та, която тя обаче свършва много бързо 
и пак отива първа. Навсякъде майстора 
проронва сълзи за обречената си съпру-
га, а някъде за да я накарат да слезе в 
строежа, той се преструва, че е изпуснал 
годежния си пръстен в основите.ѝ 

В този момент както отбелязва Петър Ди-
неков, в българските песни се наблюдава 
някакво „странно примирение” на бъл-
гарките със съдбата им, докато в гръц-
ките и песните от южна България( които 
може би са видоизменени гръцки песни) 
жените отправят страшни клетви „ Както 
тупти сърцето ми, тъй да капят пътници-
те, както плаче детето ми, тъй да въздиша 
реката”, които в един вариант са смекче-
ни по молба на майката, която се трево-
жи за единствения й останал син, техен 
брат, който може да мине по моста.

Това са основните допирни точки на 
всички песни, третиращи мотива за вгра-
дената невеста. Някои песни са ограни-
чени наистина само до тези основни мо-
менти, други са се превърнали във  устна 
фолклорна лирика, обогатени със случ-
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ки, герои, душевни терзания и други. 
Това, което ни казва за бита и народната 
религия не е много, но не е и малко. То се 
заключава най-вече в това, че ни помага 
да вникнем в  споменаваното многократ-
но битово християнство и да разберем 
неговата християнско-езическа природа. 
Освен това, тези песни, макар и косвено 
носят знание и за отношенията между 
съпрузите, както и за ценените нравстве-
ни качества в предмодерния период, а 
именно истинска и непоклатима вяра, 
защото тя е това, което разделя българи и 
мюсюлмани – българската вяра. Виждаме 
че красотата и остроумието също са дъл-
боко харесвани, както и трудолюбието, 
което най-добре е представено в песента 
от Еленския край, където горка Марийка 
свършва непосилно много работа и дори 
когато стихиите се опитват да я спрат и 
да я предпазят от съдбата й, тя, вярна на 
съпруга си, отива при него на строежа.5

По-късни авторски произведения

Само за сравнение избрахме три други 
творби, доста по-късни, които също са 
интерпретирали този проблем.

В Изворът на Белоногата на Петко Сла-
вейков, вграждането се споменава чак в 
последната част – то се явява едновремен-
но разруха и спасение, защото Гергана, 
въпреки че не принадлежи вече на този 
5  Песен за Вградена невеста от Устово, дн. 
кв. на Смолян (СбНУ 3, с. 81) 
http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/4/120.htm

свят, не е станала и част от света на вези-
ра. Наистина, той я пуска да си тръгне, 
но пък злата веда, чула обещания за лю-
бов, трябва да изпълни някак волята си да 
раздели младите. В тази иначе наситена 
с доста фолклорни елементи творба, мо-
тивът за вграждането е избран като израз 
на желания драматично-фантазен край, 
който да завърши историята едновремен-
но с тъгата на реалността, но и оставяйки 
вярна на приказността, като дори се про-
крадва елементът за влюбения, тръгнал 
да търси любимата си през световете, за-
щото Никола се изгубва и от него се чуват 
само мелодиите на цафарата му, тъмната,  
тъжно да свири и тътне,  
кога се вести Гергана,  
там на чешмата седнала,  
на месечинка да преде.

В обобщение, за поетът фолклорът е при-
добил приказни краски, или поне така го 
е представил в поемата си. Тя е опреде-
ляна като най-доброто му произведение 
и е дълбоко ценена, като голяма заслуга 
за това, може би се дължи на фантазните 
окраски, с които е изрисувана една иначе 
битова картина и история. А когато из-
куството черпи и се развива в миналото, 
особено в момент, в какъвто е написана 
поемата на Славейков (1873г), то трябва 
много внимателно да бъде едновременно 
възпято, но и поставено в едно не толкова 
историческо, колкото приказно време, за 
да бъдат понесени по-лесно трагичните 
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моменти, на които то е пазител и да може 
народът да продължи пътя си напред.

Драмата Зидари от Петко Тодоров (1899) 
е много близка до ежедневния живот на 
българина. Тя е писана изключително 
на народен език и авторът се е постарал 
да изгради правдоподобни герои, чрез 
реплики, поведение и мисли. Богата е 
на остроумни диалози и представя една 
визия за това как са се случвали закачки-
те между младите, къде е било позволе-
но да се случват (на чешмата, по тлаки и 
седенки), били ли са регулирани от въз-
растните (когато Христо и Дончо започ-
ват да се карат, по-възрастните зидари се 
намесват и пращат Рада да си ходи вкъ-
щи и да не създава повече кавги). Свиде-
телства за близкостта между съселяните, 
за тяхната съпричастност във всяко дело, 
за начина по който е протичал живота, а 
именно силно регулиран от обществото 
и под неговата непрекъсната опека. Тук 
решението да се извърши вграждане е 
представено доста драматично, темата 
се повдига няколко пъти, все от най-ста-
рия майстор Драган и макар че в начало-
то среща сериозни възражения, накрая, 
в прегръдката на множество нещастия 
и надвисващи беди, нещата тръгват по 
начина определен от народните песни – 
оброк да се вгради тази, която най-рано 
дойде да донесе обяд. За Анастасия Пър-
ванова „езическата мотивация тук е „об-
лечена” в християнска философия, към 
нея се върви с кръст в ръка”, което наис-

тина е така, но това не бива да ни учудва, 
а напротив, напълно издържано е в сти-
ла на битовото християнство. Освен това, 
както също отбелязва Анастасия Първа-
нова „в развръзката откриваме допълни-
телен мотив: грях и възмездие”. Двамата 
главни герои, така да се каже, излизат от 
света - Дончо се самоубива, Христо изчез-
ва, и двамата престават да бъдат част от 
общността, а това е което прави човеците 
хора в онова време. В заключение вграж-
дането тук е използвано, за да ни открие 
част от народния дух и разбирания, това, 
което е запазило народа ни през вековете, 
е било живота в затворена общност и това 
важи безусловно. Колективната отговор-
ност е тъжния урок, който се преподава 
тук – общо вземане на решения за добро 
и общо посрещане на последствията – и 
добри и не толкова. Защото целта е по-
стигната – църквата е съградена, но в нея 
не знаят как да влязат, защото моминска 
смърт тежи на съвестта им. И все пак тази 
съвест няма да е причина за трагични и 
необичайни дела, освен в случая с Дончо, 
който обаче, така или иначе е граничен 
герой в цялата драма. Тя ще бъде понесе-
на, обживяна и благодарение на нея, ще 
се случат много други неща. 

Най-късен и най-малко засягащ пробле-
ма е Радичковия разказ Църковното на-
стоятелство. Той бе избран не толкова, 
защото мотивът за вграждането е сериоз-
но засегнат, а защото дава една критична 
оценка по проблема.
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Геният на Йордан Радичков е безусловен, 
но той не е предмет на изследването ни. 
Разказът му Църковното настоятелство 
е организиран около процесите при из-
граждане на църква във време, когато па-
рите трудно се отделят за подобни дела. 
Църква в селото започва да се гради, като 
това е щастие за зидарите, които иначе 
трудно намират работа. В един момент 
се появява познатия мотив – през деня гра-
дят, през нощта се събаря – и започва да се 
търси решение на този проблем. Стига 
се до мисълта, че църквата иска жертва, с 
което църковното настоятелство се съгла-
сява, като поверява на зидарите да решат 
каква сянка да вградят. 

Най-важния за нас момент е в последния 
абзац на разказаѝ: 

Едва по-късно се изясни, че никаква не-
чиста сила не е разтуряла зидарията, 
ами че това са го правили нашите хора, 
тъй като в ония години намирали мъчно 
работа. Църковното настоятелство също 
знаело много добре кой събаря зидария-
та, но се хванало за поверието и за вграж-
дането на сянката, защото се надявало, 
че по тоя начин народът ще стане по-на-
божен. Пък то как може един народ да стане 
по-набожен, когато през деня зида църквата, 
а през нощта руши зидарията?(курсив мой)
В този случай интересно е изявеното мне-
ние на автора по въпроса. Той сам дава 
своята оценка както на религиозността на 

народа, така и на църквата като институ-
ция. Разбира се това е само предложение 
за тълкуване, но в последното изречение 
сякаш прозира чувство на разочарование 
от невниманието или може би несериоз-
ното отношение на църквата към миря-
ните, както и към битовизма, който се е 
разпространил дори и в религията и кул-
товите обичаи. 

Подредени по хронология, късните авто-
рови текстове дават и едно друго знание 
– за това как се е развил споменът за мина-
лите векове в народното съзнание. През 
какви призми се е гледало на културата 
ни по време на Османското владичество, 
а това ни показва не само колко патрио-
тичен е народът ни, но и колко е уверен в 
правото си да съществува, в приноса към 
европейската култура и цивилизация. 
Всичко това е важно, защото рефлекти-
ра върху съзнанието на всеки българин 
– един е човекът, виждащ в миналото си 
достойни за възпяване традиции, макар 
и оцветявайки ги в приказност, друг е 
този, който ни показва бита на българи-
на, борещ се с всякакви трудности, такъв 
какъвто е, не за да го възпее или отхвър-
ли, а за да го разбере. Съвсем различен 
е човекът на Радичков, който може би 
се срамува от небивалиците, които са се 
мислели и случвали в миналото на роди-
ната му, или пък се съмнява в честността 
на сънародниците си и единственият на-
чин, по който може да ги приеме, е като 
им се посмее – като чрез смях през тъга 
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разсее недостатъците им, дотолкова, до-
колкото му е нужно.

Мотивът за вграждането не е само бъл-
гарски. Той дори не е чисто европей-
ски. Но начинът, по който е разработен 
в българския фолклор е уникален и ни 
показва предмодерния българин по един 
неразкрасен, но красив начин – показва 
ни най-добрите му качества, както при-
ляга на една народна творба, разбира се, 
а едно от най-добрите му качества е това, 
че може да понася болка с усмивка, без да 
забравя кой е и без да се опитва да избяга 
от отговорностите си (дори, когато наро-
дът ги нарича съдба).
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