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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
Откриваме. Опознаваме. Опазваме.

Памет и паметници. Да съхраним паметта си за бъдещото поколение.

 

„Всяка реликва съществува едновременно в 
миналото и в настоящето. Това, което ни тласка 
да идентифицираме нещата като остарели или 
древни, варира със средата и историята, с иднивида 
и културата, с историческата чувствителност и 
склонността към историята.”1

 „По-открити от писмените документи – 
сградите, паметниците и старите пътища... 
оставят отпечатък върху ума дори на невежата и 
безразличния.”2

	 От	1-ви	април	2012	г.	неформална	група	(НГ)	
„Български	 паметници“	 с	 ръководител	 Благой	
Анев	стартира	проект	„Културно-историческите	
паметници	 в	 област	 София-град“.	 Проектът	 е	
финансиран	по	програма	„Младежта	в	действие“	
и	е	с	продължителност	една	година.

 Нашата	 столица	 има	 изключително	 богато	
културно-историческо	 наследство,	 което	 за	
жалост	 не	 винаги	 е	 добре	 експонирано,	 а	 част	
от	него	дори	е	оставена	на	произвола	на	съдбата	
и	 не	 се	 полагат	 грижи	 за	 консервацията	 и	
реставрацията	на	редица	културно-исторически	
паметници.	По	тази	причина	и	поради	липсата	
на	 лесно	 достъпен	 регистър	 на	 паметниците	
ние	решихме	да	създадем	каталог	под	формата	
на	 интернет	 страница,	 включващ	 възможно	
най-много	 културно-исторически	 монументи,	
в	 тесния	 смисъл	 на	 думата,	 мемориални	
композиции	и	сгради	с	историческа	значимост	в	
областта.	Надяваме	се	това	да	бъде	първа	стъпка	
към	осъществяването	на	далеч	по-мащабния	ни	
замисъл	да	създадем	национален	каталог.

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

	 По	 този	 начин	 ще	 дадем	 своята	 лепта	 за	
запазване	 на	 културно-историческото	 ни	
наследство	 и	 ще	 превърнем	 столицата	 си	 в	
едно	 по-приятно	 място	 за	 живеене.	 Наред	 с	
това	 очакваме	 инициативата	 ни	 да	 намери	
широк	 отзвук	 сред	 столичната	 младеж	 и	 да	
ангажира	част	от	нея	с	каузата.	С	превеждането	
на	 каталога	 на	 четири	 европейски	 езика	 –	
български,	 английски,	 немски	 и	 испански,	
се	 цели	 развитието	 на	 културния	 туризъм	 в	
област	София-град	и	да	 се	 даде	 възможност	на	

1 Лоуентал, Д. Миналото е чужда страна, ИК КХ, С., 
2002. 
2 Люис Мъмфорд, Culture of cities, p.4 
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всички	българи	и	на	гостите	ни	от	чужбина	да	се	
запознаят	с	цялата	пъстрота	и	многообразие	на	
столичните	културно-исторически	паметници,	а	
не	да	се	ограничават	само	до	най-популярните	и	
разположени	в	центъра	на	града.

	 С	тази	статия	искаме	да	изясним	защо	имаме	
такова	 огромно	 желание	 да	 осъществим	 този	
проект	и	да	включим	и	млади	хора	в	него,	като	
катализатори	 на	 идеи,	 на	 културни	 иновации,	
на	бъдеще.

	 Паметниците	 представляват	 културно-
историческото	наследство	на	един	град,	регион,	
държава.	 	Паметникът	неслучайно	носи	корена	
„памет”	 . Нито	човек,	 нито	 дадена	 група,	 нито	
едно	цяло	общество		могат	да	живеят	без	памет	–	
паметта	се	отъждествява	с	идентичността.	Човек	
(или	 	 група)	без	памет	е	като	дърво	без	корени	
–	това	значи	да	не	знаеш	кой	си,	а	следователно	
и	да	нямаш	цел,	да	нямаш	мечти,	да	не	знаеш	на	
какво	си	способен,	да	не	знаеш	кой	те	е	създал	и	
каква	е	твоята	история. 

	 Паметта	 е	 онова,	 което	 свързва	днешния	ден	
с	 утрешния,	 миналата	 година	 със	 сегашната,	
миналия	 век	 с	 бъдещия.	 Липсата	 на	 памет	
отваря	 дълбока	 пропаст,	 в	 която	 човешките	
цивилизации	 биха	 се	 изгубили	 и	 сега	 светът	
нямаше	да	е	същият.	

	 „Паметниците,	 били	 те	 писмени,	 визуални,	
под	формата	на	сгради,	бюстове,	изобразително	
изкуство,	литература	и	т.н.,	са	начинът,	по	който	
хората	показват,	че	имат	памет.”

	 Представете	 си	 историята	 на	 човешкото	
съществуване	 като	 перлена	 огърлица,	 а	
паметниците	–	като	перлите,	които	я	образуват.	
Ако	 дори	 само	 една	 перла	 липсва,	 огърлицата	
се	разпада	и	всички	перли	съществуват	отделно	
сами	за	себе	си.	Какво	би	станало	със	света,	ако	
всеки	 човек	 в	 дадено	 общество	 съществуваше	
сам	 за	 себе	 си,	 без	 чувство	 за	 съобщност,	 за	
съидентичност	 с	 останалите?	 Ами	 той	 отдавна	
вече	нямаше	да	съществува.

	 България,	като	страна	с	богата	история,	е	богата	
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за	 нашето	 си,	 за	 родното,	 за	 наследството	 ни,	
за	общата	ни	памет	–	дали	от	преди	50	години,	
дали	 от	преди	 150	 години	или	 от	преди	 5	 века	
–	няма	 значение.	 Тя	 е	наша	обща памет,	 която	
в	науката	е	наречена	колективна.	Колективът	е	
онази	 „институция”,	 заради	 която	 човешката	
цивилизация	е	просъществувала,	 еволюирала	и	
се	е	развивала,	благодарение	на	надграждането	
върху	 вече	 съграденото	 –	 посредством	
паметта,	 посредством	 реликвите,	 артефактите,	
паметниците	на	предишната	цивилизация.	

	 „Артефактите	непрестанно	биват	изтривани,	
независимо	дали	ще	бъдат	внезапно	разрушени	
от	 земетресение	 или	 наводнение,	 война	 или	
някаква	форма	на	иконоборство,	или	пък	бавно	
ще	 загиват	 от	 ерозия.	 От	 миналата	 седмица	
оцелява	 по-малко,	 отколкото	 от	 вчера.”3 
Именно	 това	 трябва	 да	 имаме	 предвид,	 когато	
се	 обръщаме	 към	 културно-историческите	
паметници.	Без	съмнение	те	все	някога	ще	загубят	
своето	 значение.	 Новите	 поколения	 винаги	
ще	 се	 интересуват	 и	ще	 съграждат	 нови	 неща.	
Всъщност	онова,	което	е	най-важно,	е	,	че	ние	сме	
щастливци	да	сме	свидетели	на	реликвите	преди	
те	да	бъдат	заличени	от	времето	и	от	бъдещето.		

 

НАУКА

и	 на	 културно-исторически	 паметници.	 Дори	
толкова	 богата,	 че	 някои	 от	 тях	 са	 забравени,	
други	 –	 унищожени,	 трети	 –	 игнорирани,	
четвърти	 –	изолирани	от	 човешкото	 внимание.	
България	е	преживяла	много	възходи	и	падения,	
разнообразни	 владичества,	 политически	
управления	 и	 режими	 и	 все	 пак	 е	 запазила	
своето	име	и	 своята	идентичност	на	 световната	
карта	 –	 дали	 благодарение	 на	 розовото	 масло,	
на	 запазените	 римски,	 византийски,	 турски,	
старобългарски	 останки,	 било	 заради	 киселото	
мляко.	 Но	 можем	 да	 бъдем	 убедени,	 че	 това	
нямаше	 да	 е	 така,	 ако	 ние	 като	 българи	 бяхме	
изгубили	своята	памет	–	колективна	и	културна,	
за	историята	на	нашата	държава.	

	 За	 съжаление	 обаче	 напоследък	 витае	 едно	
все	 по-надвисващо	 усещане	 за	 разпокъсана	
идентичност	 на	 българите.	 Въпреки	 всички	
традиции,	 които	 и	 до	 ден	 днешен	 се	 почитат,	
човек	има	чувството,	че	всеки	гледа	и	къта	само	
за	 себе	 си,	 че	 гледа	 да	 „спаси	 собствената	 си	
кожа”.	 Опитваме	 да	 открием	 по-добър	 живот	
в	 чужди	 страни,	 като	 загърбваме	 чувството	 си	
на	 патриотизъм	 и	 национално	 самосъзнание	
заради	едно,	дали	по-устойчиво	или	не,	чувство	
за	 глобализъм,	 за	 обща	 световна	 идентичност.	
Затова	все	по-рядко	ставаме	свидетели	на	дебата	

3 Лоуентал, Д. Миналото е чужда страна, превод Милен 
Русков, ИК КХ, С., 2002.
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„Но	 когато	 другите	 реликви	 са	 изчезнали,	
възпоменателните	 творения	 остават	
единствените	 неща,	 които	 ни	 напомнят	 за	
миналото,	впечатляват	ни	с	неговата	значимост.	
Монументите	 и	 паметниците	 разкрасяват	
миналото,	 като	 извикват	 великолепието	 на	
някоя	епоха,	силата	или	гения	на	някоя	личност,	
някакво	единствено	по	рода	си	събитие.	Всички	
тези	 извиквания	 на	 миналото	 имат	 едно	 общо	
качество:	 те	 са	 направени	 след	 събитието;	 те	
честват	миналото	в	по-късна	маска.”4

	 Паметникът	 е	 нещо	 като	 манифестация	
на	 паметта.	 Паметникът	 е	 писмената	 форма	
на	 паметта,	 онази	 форма,	 която	 можеш	 да	
пипнеш,	да	докоснеш,	да	видиш.	Ако	паметта	е	
въображението	за	спомена,	паметникът	е	неговият	
образ.	 Паметникът,	 заедно	 с	 другите	 реликви,	
е	 директен	 прозорец	 към	 човешкото	 минало,	
който	 говори	 безмълвно,	 но	 безпристрастно	 за	
миналото	и	предшествениците.

НАУКА

	 Ако	 паметта	 е	 онази	 движеща	 сила,	 жива	
история,	 която	 реконструира	 миналото	 в	
настоящето,	 то	паметникът	 е	 връзка	на	живите	
с	 мъртвите,	 представител	 на	 вече	 отминалото,	
мъртвото.	

	 Може	да	се	каже,	че	„функция	на	паметта	е	не	
да	пази	миналото,	а	да	го	адаптира,	за	да	може	то	
да	 обогати	 и	 управлява	 настоящето”.5	 Паметта	
ни	 помага	 да	 разберем	 миналото	 и	 спомените	
си	от	дистанцията	на	времето,	да	градим	върху	
построеното	 от	 предишните	 поколения,	 да	
работим	 за	 безсмъртието	 на	 човешкия	 ум	 и	
способности.	

	 Паметта	е	мост	между	миналото	и	бъдещето,	
който	 трябва	 винаги	да	 се	поддържа	и	да	 бъде	
със	 здрави	 основи.	 Паметта	 е	 и	 връзка	 между	
поколенията.	 В	 момента	 българската	 държава	
среща	две	поколения,	които	много	се	различават	в	
мирогледа	си	–	поколението	от	преди	промените	
от	 89-а	 година	 и	 поколението	 след	 това.	 Двете	

4 Лоуентал, Д. Миналото е чужда страна, превод Милен 
Русков, ИК КХ, С., 2002. 5 Hunter, Memory, pp. 202-203. .
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поколения	всячески	се	опитват	да	се	разграничат	
едно	 от	 друго,	 всяко	 поколение	 се	 стреми	 да	
утвърди	 плюсовете	 на	 своето	 време.	 Вместо	 да	
увеличаваме	 по	 този	 начин	 пропастта	 между	
тези	две	поколения,	нека	да	се	опитаме	да	вземем	
каквото	можем	от	миналото,	за	да	влезем	с	нови	
сили	 в	 бъдещето,	 опрени	 на	 сигурната	 основа	
на	 настоящето.	 Настоящето,	 в	 което	 дебатът	
за	 отминалите	 политически	 режими	 не	 взима	
страна,	а	мъдро	отсява	добрите	и	лошите	страни.	
Настоящето,	в	което	новото	поколение	се	учи	от	
старото.	 Настоящето,	 в	 което	 обществото	 не	 се	
опитва	да	неглижира	и	да	забрави	неща,	които	са	
били	важни	за	отминалото	
време,	 а	 ги	 признава	 като	
част	 от	 своята	 история,	 от	
своята	идентичност.	

	 Как	 паметниците	
реконструират	 миналото	
в	 настоящето	 и	 как	
те	 са	 места	 на	 памет,	
където	 се	 осъществява	
приемственост	 между	
поколенията?	 Според	
философа	 и	 културолог	
Ивайло	 Знеполски,	
темата	 „Места	 на	 памет	
и	 конструиране	 на	
настоящето”	 идва	 да	
отговори	 на	 един	 двоен	
стремеж	 –	 теоретичен	 и	
прагматичен.	 От	 една	
страна,	да	стимулира	една	
нова	научна	проблематика,	
от	 друга	 –	 да	 спомогне	 за	
търсенето	 на	 пътища	 за	
излекуване	 на	 „ранената	
памет”	 –	 паметта	 на	
посткомунистическия	
човек.	

	 Понятието	за	памет,	с	което	работи	Пиер	Нора,		
е	колективна	памет	–	резултат	от	продължителни	
борби	между	паметта,	принадлежала	на	различни	
индивиди,	 групи	 и	 съсловия	 и	 превърнала	 се	
в	 памет,	 селекционирана	 от	 дълга	 и	 славна	
история,	преодоляла	антагонизмите	на	частните	
памети.	Докато	нашата	събитийна	(политическа	
и	 социална)	 история	 все	 още	 се	 пише,	 Пиер	
Нора	предлага	друг	вид	история,	която	се	опира	
на	 елементи,	 изграждащи	 конструкцията	 на	
националната	 идентичност.	 Тя	 е	 последица	 от	
пресищането	 с	 историческа	 памет	 и	 в	 същото	
време	 реакция	 на	 опасността	 от	 замъгляване	
на	националната	памет	в	постмодерната	епоха.	
Този	друг	вид	национална	история	Нора	нарича	

„символна	история”.”6

	 Има	 и	 български	 места	 на	 памет.	 Затова	
имаме	такъв	богат	календар	от	възпоменателни	
чествания.	 Тях	 ги	 е	 имало	 винаги,	 през	 всички	
режими,	само	че	в	голяма	степен	самите	обекти	
на	честване	са	се	променяли	или,	най-малкото,	се	
е	променяла	мотивацията	на	тяхното	честване.	

	 Знеполски	 се	 пита	 дали	 местата	 на	 памет	
задължително	 са	 мемориални,	 възпоменателни	
или	могат	да	бъдат	и	места	 травматични,	рани		
на	паметта,	негативни,	изтласквани	от	паметта?	
Ние	пък	се	питаме	дали	те	не	са	и	наднационални	

места?	 От	 една	 страна,	
българската	 държава	 се	
стреми	 да	 възстанови	
цялостта	на	историческата	
си	 памет,	 от	 друга	
страна,	 трябва	 да	 лекува	
травмите	 от	 отминали	
периоди,	 да	 се	 стреми	 да	
изгражда	 колективната	
си	 национална	 памет.	
Дали	 не	 трябва	 да	
възприемем	 една	 нова	
политика	 	 за	 интегриране	
в	 европейското	
пространство	 и	 да	
направим	 от	 паметниците	
едни	 наднационални	
места	 на	 почит	 към	
историята?	 Очевидно	
е	 време	 отново	 да	 се	
обърнем	 към	 корените	 си	
и	да	потвърдим	собствения	
си	произход	и	история,	 за	
да	може	нашето	културно-
историческо	наследство	да	
заеме	 своето	 подобаващо	

място	в	света.

	 Монументалната	 история	 „стои	 в	 основата	
на	 вярата	 в	 свързаността	 и	 непрекъснатостта	
на	 величието	 във	 всички	 времена:	 тя	 сближава	
нещата,	 които	 не	 си	 приличат,	 обобщава	 ги	
и	 ги	 обявява	 за	 идентични.	 В	 този	 смисъл	
монументалната	 история	 се	 стреми	 „да	 натика	
индивидуалността	 на	 миналото	 в	 една	 обща	
форма.”7	 Така	 се	минава	 от	 индивидуална	 към	
колективна	история,	така	хората	„се	привързват...	
към	родината	и	родните	обичаи.”8

6 Става въпрос за книгата Места на памет. От репу-
бликата до нацията, Том 1., Дом на науките за човека и 
обществото, 2004, с предговор от Ивайло Знеполски.
7 Пак там, с. 450-451.
8 Пак там.
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От	 друга	 страна,	 разсъжденията	 на	 социолога	
Морис	Халбвакс	свързват	три	позиции.	Миналото	
не	е	съхранено,	а	 се	реконструира	на	базата	на	
настоящето.	 Понеже	 изолираният	 индивид	 е	
фикция,	 паметта	 за	миналото	 е	 възможна	 само	
благодарение	на	социалните	рамки	на	паметта,	
или,	 индивидуалната	памет	има	реалност	 само	
дотолкова,	 доколкото	 участва	 в	 колективната	
памет.	

	 Две	 са	 мненията,	 които	 критикуват	 идеята	
на	 Халбвакс,	 че	 индивидуална	 памет	 няма	 и	
паметта	 е	 социално	 явление.	 Според	 Марк	
Блок	 (Marc	 Bloch)	 съществува	 комуникация	
между	индивидите,	съставляващи	колективната	
памет.	 Според	 Роже	 Бастид	 (Roger	 Bastide)	 има	
интуиция	на	взаимно	проникване	на	съзнанията	
и	паметта	може	да	се	схваща	като	място	на	среща.	
Противопоставянето	 между	 индивидуално	 и	
колективно	 се	 размива	 в	 нещо	 като	 взаимно	
влияние	 между	 групите	 и	 съставляващите	 ги	
индивиди.	 Въпреки	 че	 „колективната	 памет”	
не	 се	 изразява	 задължително	 в	 най-тясно	
институционните	 или	 политически	 употреби	
на	 миналото,	 въпросът	 за	 социалните	 условия	
на	 създаване	 на	 споделени	 репрезентации	 на	
миналото	или	на	публични	или	одобрени	разкази	
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за	 миналото,	 които	 в	 крайна	 сметка	 придават	
смисъл	 на	 индивидуалните	 спомени,остава	
значим.	

	 Една	 много	 интересна	 теория	 се	 споменава	
в	 статията	 на	 Алайда	 Асман,	 един	 от	 видните	
теоретици	 на	 паметта,	 в	 сборника	 „Около	
Пиер	Нора...”.	Тя	е	на	Ернест	Ренан	за	нацията	
като	 общност	 на	 спомена:	 „Нацията,	 това	 е	
една	 душа,	 духовен	 принцип.	 Тази	 душа,	 този	
духовен	принцип	са	образувани	от	две	съставки,	
всъщност	от	едно	цяло	(...)	Човекът	не	се	създава	
по	 приумица.	 Нацията,	 подобно	 на	 индивида,	
е	резултат	от	продължително	минало,	наситено	
с	 усилия,	 жертви	 и	 самоотдаване	 (...)	 героично	
минало,	 велики	 личности,	 слава	 (истинската),	
това	 е	 общественият	 капитал,	 върху	 който	 се	
разполага	една	национална	идея”.9 

	 От	 централно	 значение	 за	 Ренан	 е	
националната	 памет,	 избирателното	
конструиране	 на	 миналото,	 което	 става	 обща	

9 Ернест Ренан, Какво е нация? В: Асман, Алайда, Места 
на памет между триумфа и травмата, В : Около Пиер 
Нора. Места на памет и конструиране на настоящето, 
Дом на науките за човека и обществото, поредица АК-
ТОВЕ под научното ръководство на Ивайло Знеполски, 
С., 2004



 http://nauka.bg 12

НАУКА

отправна	 точка	 за	 един	 вътрешно	 хетерогенен	
колектив.	 Ренан	 определя	 нацията	 като	 група	
от	 хора,	 чиито	 отделни	 членове	 не	 само	 си	
спомнят	за	много	общи	неща,	но	и	„много	неща	
са	забравили	заедно”.

	 Според	 Алайда	 Асман	 проблемът	 при	
Андерсън	(„Въобразените	общности”	1983	г.)	за	
разлика	от	Ренан	е,	че	той	не	прави	достатъчна	
разлика	между	два	пътя	на	образуване	на	нациите	

(които	не	е	задължително	да	се	изключват	един	
друг):	пътят	на	модернизацията,	от	една	страна,	
и	пътят	на	митологизацията,	от	друга.	Той	много	
нагледно	описва	значението	на	такива	фактори	
на	 модернизацията	 като	 книгопечатането,	
ограмотяването,	 романа	 и	 пресата	 в	 процеса	
на	 демократичното	 образуване	на	нациите.	Но	
тези	 неща	 казват	 твърде	 малко	 за	 измерението	
на	 нацията	 именно	 като	 въобразена общност	 –	
въобразените	общности		все	пак	са	нещо	повече	
от	 функционални	 системи.	 Митологичното	
измерение,	 което	 Андерсън	 пропуска	 да	

забележи,	 е	 проблематизирано	 точно	 100	
години	 преди	 него	 от	 Ренан	 –	 той	 подчертава	
значението	на	колективната	памет:	„Наследство	
от	 ликуване	 и	 покруса	 в	 миналото,	 обща	 цел	
в	 бъдещето;	 съвместни	 страдания,	 радости	 и	
надежди	 –	 всичко	 това	 струва	 много	 повече	 от	
митническите	 съюзи	 и	 прокараните	 съобразно	
стратегически	изисквания	граници;	то	се	разбира	
–	и	независимо	от	расовите	и	езикови	различия.	
Преди	малко	казах	„съвместните	страдания”	–	да,	

страданието	 обединява	 по-здраво	 от	 радостта.	
Като	 национален	 спомен	 поражението	 струва	
повече	 от	 победата,	 защото	 вменява	 в	 дълг,	
подбужда	съвместните	усилия.”10

	 Според	 Ренан	 нацията	 придобива	 своята	
идентичност	 благодарение	 на	 една	 насочена	
към	 бъдещето	 воля.	 Разбира	 се,	 тази	 воля	 бива	
подплатена	 с	 конструирането	 на	 едно	 общо	
минало.	Мито-моторният	 потенциал	 на	 общия	
национален	 исторически	 спомен	 се	 състои	

10 Пак там.
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в	 необходимото	 признаване	 от	 настоящето	
като	 епизод	 от	 един	 разказ,	 който	 обхваща	 в	
себе	 си	 както	миналото,	 така	 и	 бъдещето.	 Това	
подчертава	и	тезата,	която	 засегнах	в	началото,	
че	паметта,	конструирана	в	настоящето,	трябва	
да	 играе	 ролята	 на	 мост	 между	 миналото	 и	
бъдещето	 и	 между	 поколенията.	 Нещо	 повече,	
ако	използваме	понятието	„нация”,	а	като	негов	
синоним	 думата	 „общност”,	 за	 да	 опишем	
българското	колективно	самосъзнание,	не	можем	
да	 не	 се	 съгласим,	 че	 няма	 как	 да	 придобием	
своята	 идентичност	 (като	 общност),	 ако	 не	
се	 обединим	 около	 „насочена	 към	 бъдещето	
воля”,	и	то	воля,	конструирана	на	базата	на	общ	
национален	исторически	спомен.

	 Нацията	 се	 основава	 на	 символи,	 които	
фиксират,	 обобщават	 и	 обединяват	 спомена	 и	
го	правят	 годен	да	 бъде	предаван	по	 традиция	
от	 поколение	 на	 поколение.	 Чрез	 символно	
припомняне	 и	 честване	 спомените	 могат	 да	
бъдат	 стабилизирани	 отвъд	 границите	 между	
поколенията.	 Такива	 символи	 са	 монументи	 и	
паметници,	годишнини	и	ритуали	–	те	предлагат	
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на	по-късните	поколения	поводи	да	 се	вживеят	
в	спомена.	Българската	държава	има	множество	
такива	 символи.	 За	 да	 може	 да	 се	 възстанови	
връзката	 между	 поколенията	 и	 общността	 да	
вярва	в	собствената	си	идентичност,	за	да	се	бори	
за	по-добро	бъдеще	на	страната	си,	тези	символи	
трябва	 отново	 да	 се	 свържат	 с	 националната	
памет.	Живеем	с	свят	на	глобализирани	медии	и	
икономика,	 където	на	 	 националната	ни	памет	
й	 е	 все	по-трудно	да	 обърне	 внимание	 сама	на	
себе	 си.	 Въпреки	 това,	 символният	 капитал	 на	
нашата	 национална	 памет	 е	 изключително	
богат,	силен	и	голям,	за	да	организира	групите	
около	 общи	 възпоминателни	 практики,	 където	
самосъзнанието	 за	 общност	 да	 се	 засили.	
Асман	 подчертава	 още,	 че	 „националната	
памет	 проявява	 способност	 да	 включи	 в	 себе	
си	 исторически	 моменти	 както	 на	 възход,	 така	
и	 на	 падение,	 стига	 само	 те	 да	 могат	 да	 бъдат	
преработени	 в	 семантиката	 на	 една	 героична	
представа	за	историята.”11	Не	можем	да	отречем	
все	по-засилващия	се	в	световен	мащаб	стремеж	

11 Пак там.
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към	 антинационализъм,	 стремеж	 към	 отпадане	
на	 границите	и	на	предразсъдъците.	Тук	обаче	
ще	 си	 позволя	 да	 използвам	 съвсем	 проста	
метафора:	 гората	 не	 може	 да	 съществува	 без	
дървета,	а	дърветата	не	могат	да	съществуват	без	
корени.

 Какво всъщност представлява паметта и 
защо е толкова важно да разберем нейното 
значение за човешкия колектив? 

	 Паметта	 се	 основава	 на	миналото.	Миналото	
възниква	 именно	 тогава,	 когато	 се	 съотнесем	
с	 него.	 В	 спомена	 миналото	 се	 реконструира.	
Чрез	 спомена	 миналото	 живее	 в	 настоящето.12 
Паметта	е	една	абстрактна	машина	на	времето.		

 Защо колективната памет е важна, за да 
може една общност да бъде сплотена, да има 
своя идентичност, отличаваща я от другите 

общности?

	 През	 20-те	 години	 на	 XX	 	 век	 френският	
социолог	 Морис	 Халбвакс	 създава	 идеята	
за	 „колективната	 памет”,	 разгърната	 в	 три	
негови	книги:	“Les	cades	sociaux	de	 la	memoire”	
(„Социалните	 рамки	 на	 паметта”),	 “La	
topographie	légendaire	de	évangiles	en	terre	sainte.	
Étude	 de	 mémoire	 collective	 („Топография	 на	
легендите	за	светите	места	според	Евангелието”)	
и	“La	mémoire	collective”	(„Колективната	памет”).

	 Централната	 теза,	 която	 Халбвакс	 застъпва	
навсякъде	 в	 своите	 трудове,	 е	 социалната	
обусловеност	 на	 паметта.	 Той	 изцяло	 се	
абстрахира	 от	 физическата,	 т.е.	 мозъчната	 и	
неврофизиологичната	 основа	 на	 паметта,	 и	
въвежда	 на	 нейно	 място	 социалната	 отправна	
рамка,	без	която	не	може	да	се	изгради	и	съхрани	
никоя	индивидуална	памет.	

	 Според	 него	 човек	 придобива	 памет	 едва	
в	 процеса	 на	 социализация.	 Вярно	 е,	 че	
памет	 притежава	 само	 отделният	 индивид,	

12 Асман, Ян. Културната памет. Писменост, памет 
и политическа идентичност в ранните високоразвити 
култури. Изд. Планета 3, 2001. 
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но	 тази	 памет	 е	 колективно	 обусловена.	 Така	
че	 колективната	 памет	 не	 бива	 да	 се	 схваща	
метафорично.	

	 Халбвакс	 въвежда	 колектива	 като	 субект	
на	 паметта	 и	 спомена	 и	 създава	 понятия	 като	
„групова	 памет”	 и	 „памет	 на	 нацията”,	 където	
понятието	 памет	 вече	 приема	 и	 метафоричен	
смисъл.	Предимствата	на	тази	теория	се	състоят	
в	това,	че	наред	със	спомена	тя	е	в	състояние	да	
обясни	и	забравата.	Ако	човекът	–	и	обществото	
–	са	в	състояние	да	си	спомнят	само	онова,	което	
в	 рамките	на	 съответното	настояще	може	да	 се	
реконструира	 като	 минало,	 то	 забравено	 може	
да	бъде	точно	онова,	което	в	това	настояще	няма	
отправни	рамки.13

	 „Паметта	 живее	 и	 се	 съхранява	 в	
комуникацията;	 ако	 тя	 бъде	 прекъсната,	 ако	
изчезнат	или	се	променят	отправните	рамки	на	
комуницираната	 действителност,	 последицата	
е	 забрава.”14	 Комуникацията	 може	 да	 бъде	 във	
всякакви	 форми	 –	 устно	 и	 писмено	 общуване	
един	 с	 друг,	 реклама,	 визуално	 изобразяване,	
изобразително	 изкуство,	 както	 и	 другите	
изкуства.	 Важното	при	 комуникацията	 е	 някой	

Друг	да	бъде	докоснат	 с	някакво	послание	или	
съобщение.	 Именно	 заради	 нашия	 стремеж	
(на	 НГ	 „Български	 паметници”)	 да	 възкресим	
паметта	като	приемственост	между	поколенията,	
избрахме	 да	 осъществим	 чрез	 този	 вид	
комуникация	–	каталог	във	формата	на	интернет-
страница,	 да	 покажем	 културно-историческите	
паметници	като	знаци	на	националната	история.	

	 Асман	стига	до	извода,	че	колективната	памет	
действа	в	двете	посоки:	назад	и	напред.	Паметта	
възстановява	не	само	миналото,	тя	организира	и	
опита	на	настоящето	и	бъдещето.	

	 Според	 Халбвакс	 пък	 миналото	 е	 социален	
конструкт,	 изграден	 от	 нуждата	 за	 смисъл	 и	 в	
отправните	 рамки	 на	 съответното	 настояще.	
Миналото	не	е	естествено	явление,	то	е	културно	
явление	 според	 него.	 Ако	 историята	 държи	 да	
запази	образа	на	миналото,	който	да	има	място	
в	 днешната	 колективна	 памет,	 тя	 съхранява	
само	 онова,	 което	 продължава	 да	 интересува	
нашите	общества,	а	това	са	твърде	малко	неща.	
Колективната	памет	е	един	непрекъснат	поток	на	
мисленето;	тя	пази	от	миналото	само	онова,	което	
е	още	живо	или	способно	да	живее	в	съзнанието	
на	 групата,	 която	 го	 поддържа.	По	 дефиниция	
тя	не	надхвърля	границите	на	тази	група.	Когато	

13 Пак там.
14 Пак там.
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един	период	престава	да	интересува	следващия,	
не	би	трябвало	да	 значи,	че	една	и	съща	група	
забравя	част	от	своето	минало:	всъщност	има	две	
следващи	се	една	подир	друга	групи.	Историята	
разделя	 вековете	 на	 периоди,	 но	 групите	 ги	
свързват.

	 Според	 Халбвакс	 събития	 като	 една	 война	
или	 революция	 издълбават	 дълбока	 пропаст	
между	 две	 човешки	 общества,	 сякаш	 едно	
цяло	 междинно	 поколение	 е	 изчезнало,	 но	 е	
необходимо	обществото	да	живее.	„Дори	когато	
социалните	 институции	 ще	 бъдат	 дълбоко	
преобразувани,	 най-доброто	 средство	 те	 да	
пуснат	корен	е	да	бъдат	подкрепени	от	всичко,	
което	 може	 да	 се	 вземе	 от	 традициите	 –	 да	 се	
започне	 от	 точките	 на	 прекъсване,	 от	 основите	
на	нещата.”15

	 В	 случая	 на	 българската	 действителност,	
както	казва	и	проф.	Знеполски	във	въведението	
на	 сборника	 „Около	 Пиер	 Нора...”,	 след	
промените	 от	 89-а	 забелязваме	 едно	 блокиране	
на	паметта	 за	близкото	минало,	тенденция	към	
забрава,	 а	 не	 към	 памет.	Множество	 културно-
исторически	 паметници	 и	 знаци	 от	 миналото	
биват	изтласквани	като	неважни,	незначителни,	

неактуални,	 дори	 нередни.	 Това	 се	 случва	
поради	ред	причини,	които	тук	на	тези	страници	
няма	да	 засягаме.	Обаче	тази	пропаст	в	нашата	
национална	 памет	 не	 може	 да	 продължава	 да	
зее.	За	да	може	обществото	да	продължи	напред	
с	увереност	в	себе	си	и	в	бъдещето,	то	трябва	да	
запълни	 пропастта	 със	 знание,	 с	 информация,	
с	факти.	Необходимо	е	може	би,	заради	самите	
себе	 си,	 да	 оставим	 дебатът	 за	 отминалите	
политически	режими	да	продължи,	но	този	път	
да	го	погледнем	от	различна	гледна	точка.	А	това,	
което	се	опитваме	да	направим	ние	от	„Български	
паметници”	 е	 да	 покажем	 уважението	 си	 към	
културно-историческото	 наследство	 на	 нашата	
територия.	 Надяваме	 се	 да	 провокираме	 това	
уважение	и	у	вас.

	 В	 „Културната	 памет”	 Ян	 Асман	 разработва	
формите	 на	 колективна	 памет,	 които	 според	
него	 биват	 комуникативна	 и	 културна.	
Комуникативната	 памет	 обхваща	 спомените,	
отнасящи	 се	 до	 близкото	 минало.	 Това	 са	
спомените,	 които	 човекът	 споделя	 със	 своите	
съвременници.	 Типичен	 случай	 е	 паметта	
на	 поколенията.	 Тази	 памет	 исторически	 се	
сраства	 с	 групата;	 това	 възниква	 във	 времето	 и	
си	 отива	 с	 него,	 по-точно	 със	 своите	 носители.	
Когато	носителите,	които	я	въплъщават,	умрат,	

15 Халбвакс, Колективната памет, изд. КХ
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тя	 отстъпва	 място	 на	 нова	 памет.	 Най-общо	
комуникативната	памет	отразява	комуникацията	
между	поколенията,	предаването	на	паметта,	на	
спомените.

	 Културната	памет	пък	се	насочва	към	опорни	
точки	в	миналото.	В	нея	миналото	също	не	може	
да	се	съхрани	от	само	себе	си.		Миналото	в	тази	
форма	на	памет	по-скоро	застива	в	символични	
фигури,	за	които	се	улавя	споменът.	Митовете	са	
пример	за	споменни	фигури.

	 На	 съотнасянето	 с	 миналото	 се	 основава	
идентичността	 на	 спомнящата	 си	 група.	 Чрез	
спомена	 за	историята	и	чрез	 възстановяване	на	
базисните	споменни	фигури	групата	се	уверява	
в	своята	идентичност.		

	 Според	Асман	в	културната	памет	групата	се	
включва	 чрез	 с(ъ)борност	 и	 лично	 присъствие.	
За	 такава	 съборност	 трябва	да	бъдат	 създадени	
поводи:	 празниците.	 Празниците	 и	 ритуалите	
обикновено	 имат	 за	 цел	 чрез	 редовната	 си	
повторяемост	 да	 посредничат	 при	 предаването	

на	 идентифициращото	 знание	 и	 по	 този	
начин	 при	 възпроизвеждането	 на	 културната	
идентичност.	Ритуалното	повторение	осигурява	
кохерентност	 на	 групата	 в	 пространството	 и	
времето.	Ритуалите	и	митовете	описват	смисъла	
на	 действителността.	 Тяхното	 грижливо	
спазване,	съхраняване	и	предаване	на	следващите	
поколения	 заедно	 с	 идентичността	 на	 групата	
поддържа	и	хода	на	света.	

	 Чрез	 културната	 памет	 човекът	 си	 набавя	
въздух	 в	 един	 свят,	 който	 му	 е	 станал	 твърде	
тесен	 с	 „реалността	 на	 всекидневния	 живот”.	
Това	 се	 отнася	 също	 и	 най-вече	 за	 спомена	
за	 миналото.	 Тук	 Асман	 цитира	 Маркузе:	
„Споменът	за	миналото	може	да	допусне	появата	
на	опасни	прозрения,	 а	установеното	общество	
изглежда	се	страхува	от	подмолните	съдържания	
на	паметта...	Спомнянето	е	начин	за	откъсване	от	
даденостите,	начин	на	„посредничество”,	което	
за	кратък	миг	нарушава	властта	на	даденостите.	
16	H. Marcuse, 1967. В: Асман, Ян. Културната памет. 
Писменост, памет и политическа идентичност в ранни-
те високоразвити култури. Изд. Планета 3, 2001.
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Паметта	извиква	в	спомена	минали	ужаси,	както	
и	минали	надежди.”16	По	този	начин	обществата	
трябва	 чрез	 бягство	 в	 света	 на	 своята	 памет	 да	
навлязат	 в	 истинския	 смисъл	 на	 човешкото	
съществуване,	 чиято	 опора	 са	 ценностите,	
великите	 личности,	 великите	 изобретения,	
произведенията	 на	 изкуството,	 архитектурните	
постижения	и	други.	

	 Пространството	 играе	 основна	 роля	 в	
колективната	 и	 културната	 мнемотехника,	 в	
„културата	на	спомена”.	Дори	и	именно	цялостни	
пространства	 	 могат	 да	 служат	 за	 средство	 на	
културната	 памет.	 Тогава	 те	 не	 се	 разглеждат	
толкова	 като	 знаци	 („паметници),	 а	 по-скоро	
като	цяло	биват	издигнати	в	ранг	на	знаци,	т.е.	
семиотизират	 се.	 Най-впечатляващ	 пример	
в	 това	 отношение	 представляват	 тотемните	
пространства	 на	 австралийските	 аборигени	
според	Асман.	На	върховни	празници	те	отиват	
на	 поклонение	 на	 определени	 места,	 свързани	
със	спомена	за	духовете	на	предците,	от	които	те	
произхождат.	В	древността	най-вече	Рим	създава	
„сакрална	пространственост”,	както	се	изразява	
Асман.	 Тук	 идва	 въпросът	 за	 същността	 на	
местата	на	памет.	Какви	са	и	какви	трябва	да	са	
те,	за	да	съхраняват	паметта	като	комуникативна	
и	 културна	 за	 бъдещите	 поколения?	

Сакрални,митологизирани,	 исторически?	 Или	
просто	места	 за	 възпоминание	на	миналото,	на	
отминалото,	на	преживяното,	на	мъртвите?

	 Според	 Асман	 възпоминанието	 на	 мъртвите	
парадигматично	 е	 памет,	 „която	 създава	
общност”.17	 Чрез	 споменната	 обратна	 връзка	
с	 мъртвите	 общността	 се	 уверява	 в	 своята	
идентичност.	 В	 обвързването	 с	 определени	
имена	 винаги	 се	 крие	 и	 обвързаност	 с	
определена	социално-политическа	идентичност.	
Паметниците	 са	 „създаване	 на	 идентичност	
на	 останалите	 живи”.18	 Когато,	 както	 е	 при	
войнишките	паметници,	имената	са	хиляди,	или	
когато,	 както	 при	 паметниците	 на	 незнайния	
воин,	 възпоминателната	 съотнесеност	 е	
анонимна,	 идентификационният	 момент	
е	 на	 преден	 план.	 В	 своята	 „Въобразената	
общност”	 Андерсън	 пише:	 „Макар	 в	 тези	
гробници	 да	 липсват	 отъждествими	 тленни	
17 K. Schmidt, 1985, cit.  В: Асман, Ян. Културната па-
мет. Писменост, памет и политическа идентичност в 
ранните високоразвити култури. Изд. Планета 3, 2001.
18 R. Koselleck, 1979 , cit. В: Асман, Ян. Културната па-
мет. Писменост, памет и политическа идентичност в 
ранните високоразвити култури. Изд. Планета 3, 2001.
19 B. Anderson, 1983, cit. В; Асман, Ян., Културната па-
мет. Писменост, памет и политическа идентичност в 
ранните високоразвити култури. Изд. Планета 3, 2001.
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останки	 или	 нетленни	 души,	 те	 са	 изпълнени	
с	 духовни	 националнифантазии.”19 
	 	Култът	към	реликвите	 също	принадлежи	към	
този	 кръг	 на	 обединяваща	 и	 стабилизираща	
възпоминателност.	 Катедралите	 на	
средновековните	 градове	 като	 	 централни	
идентифициращи	 символи	 за	 гражданска	
принадлежност,	 а	 и	 църквите	 и	 манастирите,	
са	 били	 издигани	 над	 реликви	 на	 значителни	
светци.	По	този	начин	те	също	са	„паметници”,	
„места	на	памет”	или	знаци	на	историята.

 Как възникват тези традиции, как 
възниква необходимостта от създаване на 
паметници, реликви, писмени доказателства 
за исторически моменти или моменти от 
миналото, ритуалното честване, празниците?

	 Асман	 говори	 за	 прехода	 от	 памет	 към	
традиция,	 който	 задоволява	 нашето	 питане	
в	 случая.	 Според	 него	 в	 комуникативната	
памет	 спомените	 по	 природа	 са	 ограничено	
съхраними.	 В	 действителност	 тя	 е	 застрашена	

и	 затова	 се	 появява	 нуждата	 от	 „културно	
фиксирана	 памет”.20	 Изглежда,	 че	 Халбвакс	
различава	 „памет”	 и	 „традиция”	 по	 същия	
начин.	 Интересува	 го	 най-вече	 преходът	 от	
жив	спомен,	„mémoire	vecue”	(жива	памет),	към	
две	 различни	 форми	 на	 писмено	 фиксиране,	
които	той	нарича	“histoire”	и	“tradition”.	Наред	
с	 историята	 –	 този	 критически	 поход	 към	
миналото	 и	 това	 безпристрастно	 архивиране,	
съществува	 и	 живият	 интерес	 –	 да	 се	 улови	

НАУКА

20	Асман, Ян., Културната памет. Писменост, памет 
и политическа идентичност в ранните високоразвити 
култури. Изд. Планета 3, 2001.
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и	 съхрани	 отпечатъкът	 на	 избледняващото	
минало	 с	 всички	 средства.	 Необходима	 е	
стабилна	 традиция,	 вместо	 все	 нови	 и	 нови	
реконструкции.	 Тази	 традиция	 се	 откъсва	 от	
комуникативната	 съотнесеност	 с	 живота	 и	 се	
превръща	в	канонично	запаметено	съдържание.

 Защо общността има нужда да си спомня? 
Защо социумът има нужда от тези традиции, 
свързани със съживяване на спомена и 
пренасянето му от миналото през настоящето 
към бъдещето?

	 Може	би	 заради	стремежа	 за	 	 връщане	назад	
към	 изначалата,	 към	 човешкия	 произход	 и	
развитие,	 които	 да	 послужат	 като	 опора	 за	
бъдещите	идеи,	 бъдещите	иновации,	 за	 новите	
умове,	на	новите	майки	и	бащи.	

	 Асман	 споменава	 лекцията	 на	 Рюдигер	
Шот	 на	 тема	 „Историческото	 съзнание	 на	
безписмените	 народи”	 (1968)	 в	 Мюнстер.	
Шот	 дефинира	 „чувството	 за	 история”	 като	
„елементарно	 свойство	 на	 човека,	 свързано	

с	 неговата	 способност	 за	 култура”.	 Тази	
дефиниция	се	основава	на	по-ранни	твърдения	
на	 културантрополога	 Ротхакер	 през	 1931	 г.,	
според	 когото	 историческото	 съзнание,	 или	
„чувството	 за	 история”,	 е	 първичен	 нагон	 „да	
се	 улавят	 събития	 и	 образи	 от	 миналото,	 да	 се	
запаметяват	и	преразказват.”	21

	 А	това,	което	Шот	нарича	„чувство	за	история”,	
американският	 социолог	 Е.	 Шилс	 нарича	
„чувство	 за	 минало”:	 „Знание	 за	 миналото,	
почит,	 привързаност,	 подражание,	 отричане	
на	миналото	не	би	могло	да	има	без	един	такъв	
духовен	орган.”22

	 Понякога	 хора,	 оказали	 се	 близки	 поради	

21 E. Rothacker, Das historische Bewusstsein. В:  Zeitschrift 
fur Deutschkunde, 45, 1931, В : Асман, Ян., Културната 
памет. Писменост, памет и политическа идентичност 
в ранните високоразвити култури. Изд. Планета 3, 2001.
22 Асман, Ян, Културната памет. Писменост, памет 
и политическа идентичност в ранните високоразвити 
култури. Изд. Планета 3, 2001.
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изискванията	 на	 общото	 дело	 (партия,	
литературен	 кръг,	 религиозна	 общност),	 се	
разделят	на	множество	 групи.	Никой	от	 тях	не	
може	 вече	 да	 възпроизведе	 цялото	 съдържание	
на	 предишното	 мислене	 –	 спомени	 от	 общия	
живот,	 общото	 минало	 –	 разделят	 ги	 някакви	
настоящи	 бариери.23	 Затова	 за	 да	 се	 започне	
едно	такова	общо	начинание	за	реконструиране,	
възстановяване	 значимостта	 на	 паметниците	
за	 обществото,	 трябва	 да	 се	 обърнем	 към	
колективната	 памет	 като	 единствената,	 която	 е	
способна	 да	 реконструира	 общото	 ни	 минало,	
общата	ни	идентичност.	

	 	 	 	 	 	 	 	 Всеки	 човек	 носи	 със	 себе	 си	 багаж	 от	
исторически	 спомени,	 който	 може	 да	 увеличи	
чрез	разговори	или	четене.	Събитията,	които	са	се	
случвали	–	исторически,	културно-исторически,	
всякакви	 промени	 и	 т.н.,са	 оставили	 дълбока	
следа	 в	 националното	 мислене	 не	 само	 защото	
са	 променили	 институциите,	 а	 и	 защото	
преданието	 за	 тях	 се	 е	 запазило	 живо	 в	 един	
или	 друг	 регион,	 група,	 политическа	 партия,	
провинция,	 професионална	 общност	 и	 даже	 в	
някое	 семейство,	 или	 у	 хора,	 лично	 познавали	
свидетели	на	тези	събития.	

	 Това	са	понятия,	символи.	За	да	можем	да	си	ги	

представим	най-добре,	трябва	да	има	предметен	
капитал	 –	 ето	 защо	 са	 значими	 културно-
историческите	 паметници.	 Ако	 социалната	
среда	 от	 миналото	 съществува	 за	 нас	 само	 в	
исторически	бележки	и	архиви,	ако	колективната	
памет	 съдържа	само	дати	и	определения,	 тя	би	
останала	далечна	за	нас.	Паметниците	означават	
нещо	 повече	 –	 те	 са	 безмълвно	 съградената	
история,	 която	 говори	 повече	 за	 времето,	 от	
която	и	да	е	историческа	бележка.24 

	 „Когато	паметта	за	поредица	от	събития	няма	
вече	 за	носител	дадена	група	и	се	разпръсква	в	
индивидуалните	умове,	разпиляващи	се	в	нови	
общества,	които	не	проявяват	интерес	към	тези	
факти,	 защото	 са	 им	 напълно	 чужди,	 тогава,	
дори	групата	да	е	участвала	в	събитията	и	да	е	
търпяла	техните	последици,	дори	и	да	е	била	там	
или	да	е	чула	живия	разказ	на	непосредствените	
автори	 и	 зрители,	 единственото	 й	 средство	
да	 спаси	 такива	 спомени	 е	 да	 ги	 фиксира	 по	
някакъв	 начин	 –	 било	 чрез	 паметници,	 било	
чрез	 чествания	и	 т.н.	Но	ние	имаме	 власт	 само	
над	настоящето.”25	Тоест	можем	да	влияем	само	
върху	него,	но	можем	да	си	служим	с	миналото.	
Под	 формата	 на	 реликви,	 под	 формата	 на	
паметници.	Но	за	да	влияем	върху	настоящето,	
трябва	да	се	обединим	в	общество	с	обща	цел	–	
нашата	колективна национална	памет.	

 Как се ражда понятието за „исторически 
паметници” във Франция?

23 Халбвакс, Морис, Колективната памет, изд. Критика 
и хуманизъм, 1996. 
24 Пак там.
25 Пак там.
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места	 на	 памет,	 които	 са	 всичко	 онова,	 което	
прави	миналото	да	присъства	в	настоящето.

	 Как	 се	 изтъква	 по-добре	 наследството	 –	 в	
патетичната	 или	 живописна	 руина	 с	 белезите	
на	 времето	 по	 нея,	 или	 в	 триумфално	
реставрирания	паметник?	През	XIX		век	и	двата		
подхода	 съжителстват:	 единият	 се	 подхранва	
от	 чувство	 на	 поетическа	 носталгия;	 другият	
отговаря	 на	 преклонението	 пред	 настоящето.25 
Според	Ф.	Дьо	Шенвиер27	ако	една	област	няма	
средства	 или	 воля	 да	 изследва	 собствения	 си	
фонд,	 наследството	 постепенно	 се	 превръща	 в	
нещо	ненужно	и	остаряло.	Според	Андре	Шастел	
Франция	 е	 една	 от	 страните,	 в	 която	 големите	
благоустройствени	планове	са	били	свързвани	в	
течение	на	цял	век	с	идеологията	на	прогреса	и	с	
пренебрежението	към	наследството.	Ненужните	
комплекси,	 замъци,	 руини,	 укрепления	 никога	
няма	да	свършат.	Отпадайки	вече	почти	напълно	
от	 интереса	 на	 всекидневието,	 старините	 са	
оставени	 на	 интелектуалците,	 художниците,	
учените,	 които	 усърдно	 изследват	 тяхната	
история	 и	 възстановяват	 предишната	 им	
външност.	Селянинът,	който	би	трябвало	да	знае	
всичко	за	своя	роден	край,	се	чуди	на	археолога,	
проучващ	тези	„останки”.28	Не	е	ли	ситуацията	
в	 България	 абсолютно	 същата?	 Не	 е	 ли	 време	
да	 си	 спомним	 знаците	 от	 миналото,	 така	 че	
да	 не	 потънат	 те	 в	 пропастта	 на	 миналото,	 а	
да	 построят	 мост	 на	 последователност	 между	
поколенията?	Не	 трябва	 ли,	 както	 казва	Андре	
Шастел29,	„да	се	потърси	дълбоката	връзка	между	
града	 и	 местонахождението,	 между	 градските	

	 Според	сборника	под	ръководството	на	Пиер	
Нора	 „Места	 на	 памет”	 изразът	 „исторически	
паметници”	се	среща	за	първи	път	в	проспекта	
на	 Ален-Луи	 Милен	 към	 неговия	 сборник	 с	
национални	 старини	 (1790	 г.):	 „Ще	 се	 спрем	
главно	на	историческите	паметници”,	като	под	
паметник	в	случая	се	разбира	сгради,	гробници,	
статуи,	 стъклописи,	 всичко,	 което	 може	 да	
даде	 представа,	 да	 илюстрира	 и	 конкретизира	
националната	история.	

	 Материалите	 от	 архитектурата	 и	 изкуствата	
били	признати	със	значително	закъснение	като	
цивилизационни	факти.	Става	наложително	да	
се	 предприеме	 действие	 за	 събиране,	 опазване,	

съхраняване	 на	 културно-историческото	
наследство.	 Бързо	 трябвало	 да	 се	 предвиди	
някаква	 административна	 структура	 и	
държавна	 иснтитуция.	 На	 21	 октомври	 1930	 г.	
един	 доклад	 на	 Гизо	 предлага	 създаването	 на	
длъжността	„главен	инспектор	на	историческите	
паметници”.	 Тогава	 се	 появява	 и	 формулата	
„Опознай,	за	да	опазиш”.	Проектът	„Културно-
историческите	 паметници	 в	 област	 София-
град”	 се	 надява	 да	 възроди	 тази	формула	 и	 да	
я	 пренесе	 на	 родна	 територия,	 в	 българските	

27 Ф. Дьо Шенвиер, Изследвания, 1847 г. В: Нора, П., Мес-
та на памет.
28 Шастел, Андре, Понятието наследство, В: Нора, П., 
Места на памет.
29 Шастел, Андре, Понятието наследство, В: Нора, П., 
Места на памет, с. 389.
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очертания	и	ярките	точки	с	паметниците,	а	това	
означава	да	се	види	подходящата	приемственост	
с	 миналото.”	 В	 този	 нов	 период	 ,	 наречен	
постиндустриален,	 растежът,	 възприеман	
като	 непрекъсната	 експанзия,	 продукция,	
консумация,	 се	 явява	 заплаха,	 разрушаваща	
основите,	 изчерпваща	 ресурсите,	 нарушаваща	
естествената	среда	на	обществата,	които	извличат	
полза	 от	 него.	 Необходимо	 е	 ново	 отношение	
към	 наследството,	 нова	 стратегия,	 от	 която	 се	
нуждае	всяко	общество	►с	комплексно	и	все	още	
непълно	проучено	наследство.	 Трябва	 обаче	да	
се	има	предвид	нещо	много	важно	–	„във	всяко	
общество	загубата	на	наследството	е	жертва,	но	
и	за	опазването	му	са	необходими	жертви”.30

	 Андре	 Шастел	 дава	 и	 друг	 безценен	 съвет:	
„Единственият	 начин	 да	 се	 противопоставим	
на	 премахването	 на	 патримониалния	 фонд	
посредством	 разгръщането	 на	 индустриалната	
цивилизация	 е	 да	 се	 използват	 нейните	
невероятни	възможности	във	всяка	област,	където	
тя	се	опитва	да	срине	„благоустройството”.	Така	
може	 да	 се	 обясни	 (по-скоро	 оправдае	 –	 бел.	
авт.)	 парадоксът	 да	 се	 вкара	 в	 компютър	 този	
вид	 информация.31	 Пример	 за	 такъв	 парадокс	
е	именно	целта	на	нашия	проект	 –	 а	именно	 –	
каталогизиране	 и	 описване	 на	 паметниците	 в	
София-	 град	 ,	 така	 че	 информацията	 за	 тях	 да	
бъде	достъпна	в	Интернет-пространството.

	 Всички	 предполагам	 ще	 се	 съгласите,	 че	
паметниците	в	България	са	изключително	много,	
повечето	от	тях	са	неизвестни,	непознати,	дори	
неоткриваеми.	Независимо	на	кой	исторически	
период	 принадлежат,	 паметниците	 са	 факт,	 те	
все	пак	са	построени	от	някого	с	някаква	цел	и	ние	
не	можем	да	не	ги	признаем	като	част	от	нашето	
културно-историческо	наследство.	Затова	ние	от	
НГ	„Български	паметници”		искаме	да	покажем	
тези	 паметници.	 Безпристрастно	 ще	 разкрием	
тяхното	местоположение	и		внушителност,	с	ваша	
помощ	ще	ги	почистим	от	следите	на	времето	и	
на	 човешката	 намеса	 и	ще	 ги	 оставим	 сами	 да	
разкажат	 своята	 история.	 Нека	 ги	 изслушаме	
какво	имат	да	ни	кажат.	Без	да	ги	съдим.	

30 Шастел, Андре, Понятието наследство, В: Нора, П., 
Места на памет, с. 389.
31 Пак там.
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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).
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Предлагане 
на статии
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Богомилите – едно малко познато явле-
ние

Богомилите са истинско явление в 
християнската, а до голяма степен и 
в литературната история на България 
от Х век. Те са идейни последователи 
на учението на нашенски свещеник, 
известен като поп Богомил, живял по 
времето на цар Петър I (927-969 г.). В 
своя ръкопис „Богомилите и презвитер 
Козма” екзарх Стефан разглежда об-
стойно поддържаните от богомилите 
тези – отричането на земния живот, 
обявяването срещу брака, възхвалява-
нето на самоубийството и критичните 
възгледи и отношение на Презвитер 
Козма спрямо тях.

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=37692

Богомилите и презвитер Козма. Поредица 
Богомилството и Европа
Екзарх Стефан
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През вековете мненията за богомилите 
са полюсни. Те са смятани за крайни 
еретици, за проповедници на религия-
та на отчаянието или за представители 
на прогресивно мислене в тъмната 
епоха на Средновековието. Но каквито 
и да са били в действителност, бого-
милите безспорно са оставили своя 
отпечатък не само в българската, а и в 
европейската история.
„Богомилите и презвитер Козма” е 
книга с наистина необичайна съдба. 
Тя излиза за първи път през 1920 г. в 
Швейцария на френски език като ди-
сертация на екзарх Стефан, чието ис-
тинско име е Стоян
Попгеоргиев Шоков. По време на за-
щитата пред Фрибурския католически 
университет авторът е на 42 години – 
зряла възраст, в която той успява да из-
ложи пространно и да защити успешно 
задълбочените си анализи и изводи, 
чийто принос за българската християн-
ска история е голям.
Възприемайки глобалната картина, 
пресъздадена от критичното перо на 
Презвитер Козма, екзарх Стефан се 
сдобива с възможността за обективен, 
но същевременно и нюансиран поглед 
към тази епоха, както и за реална оцен-
ка на движещите я фактори. Това, кое-
то прави екзарх Стефан изследовател 
от наистина висока класа, е умелият 
начин, по-който той успява да постави 
границата между теология и история 
на културата в своя труд. Отправяйки 
значителен брой богословски обвине-

ния срещу богомилската доктрина, в 
същото време авторът отдава и важно 
място на културно-историческия при-
нос на богомилството. Той изтъква 
високата за времето ерудиция на бого-
милите, техните образованост и кул-
турно развитие. Дисертацията на ек-
зарх Стефан сочи България като един 
от изворите на развитието на идеите в 
Средновековна Европа. Приносите и 
културно-историческите достижения 
на богомилската книжнина, твърди ав-
торът, са основен мост на общуването 
между Изтока и Запада в Средновеко-
вието. Освен че старобългарският език 
и старобългарската книжнина преми-
нават като водещи в южнославянски-
те страни, в Молдова и Русия, в тези 
страни и в Западна Европа се пренасят 
важни идеи, цели течения.
„Богомилите и презвитер Козма” е 
първата книга от поредицата „Бого-
милството и Европа”, която е съв-
местен проект на издателство ИК 
„Изток-Запад” и Университет по биб-
лиотекознание и информационни тех-
нологии. Поредицата има за цел да по-
ложи основите на част от българската 
история, която е малко позната у нас.

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=37692

НАУКА

http://iztok-zapad.eu


 http://nauka.bg 29

Сборник статии и студии 
(1967–2011 г.), които очерта-
ват полувековния творчески 
път на Костадинка Паскале-
ва, изследовател на среднове-
ковното културно наследство 
на България и на основния 
символ на Източното хрис-
тиянство – иконата, дълго-
годишен директор на Музея 
за икони в Криптата на хра-
ма „Св. Александър Невски“, 
инициатор и организатор на 
изложби на български икони в 
различни страни в света.

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=34916

В началото бе словото...
Костадинка Паскалева
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“Кой кой е в Средновековна 
България” е незаменим 
справочник за специалисти, 
студенти, учители и ученици. 
За всички, които искат да 
съхранят историческата 
памет на българския народ.
В 800 статии авторите 
са събрали 1 000 имена, 
разположени във времето 
и пространството, и чрез 
личностна характеристика са 
ги подредили в хронологичната 
рамка VII-XIV век.

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=37408

Кой кой е в средновековна 
Йордан Андреев, Иван Лазаров, Пламен Павлов

http://iztok-zapad.eu
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Тази малка книжка има амби-
цията да открие и разтълкува 
оскъдните и разпръснати доку-

ментални, мемоарни, художествени и 

историографски свидетелства, за да 
напише историята на жените в Ап-
рилското въстание. Стремежът й е 
не само да назове поименно Вазовата 
героиня от „Епопея на забравените”, 
но да възкреси и уплътни с премълча-
вани или неизвестни факти биогра-
фичните силуети на десетки храбри 
„априлки” – от христоматийната 
Райна княгиня, през забравените ба-
тачанки Фота Манчова, София Вран-
кова и Лаза Богданова, до напълно 
неизвестната Мина Балиндрекова от 
Панагюрище... Силен акцент е поста-
вен върху женски фигури, останали из-
вън националния пантеон - като спа-
сителката на Горна Оряховица Елена 
Грънчарова или „черната сватбарка” 
от Клисура Анка Козинарова, самоу-
била се заедно с четирите си деца... 
Очертани са над десет типа женски 
проявления във въстанието. Преос-
мислено е мястото на баташките и 
новоселски новомъченици, чийто тих 
подвиг убедително се съимерва с този 
на поборничките. Така се гради една 
нова епопея на забравените (българки) 
от лето 1876.

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=36379

Жените в Априлското въстание
Катя Зографова
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Варненски и Преславски митрополит Си-
меон (1840–1937) е деец на Българското 
възраждане и на църковнонационалната 
борба, най-младият митрополит на Бъл-
гарската екзархия, станал такъв едва 
на 32 години и управлявал епархията си 
в продължение на 65 години – безпреце-

дентен случай в православния свят. След 
Освобождението е един от „строители-
те на съвременна България”, държавен и 
просветен деец, председател на III ОНС 
(1882–1883); публицист, учен-елинист, 
преводач, редовен (1884) и почетен член 
на БАН (1923). По многообразните си 
дарования, дела и заслуги, по мащаба на 
своята личност митрополит Симеон 
може да бъде сравняван не толкова със 
съвременниците му, колкото с големите 
духовни дейци и книжовници на минало-
то от величината на патриарх Евтимий. 

Според авторитетното свидетелство-
признание на акад. Михаил Арнаудов 
(1930) митрополит Симеон е “жива 
история на българските усилия за цър-
ковно, културно и национално въздигане в 
последните 70 години”, в дейността си 
той е примирил „ония разнородни нрав-
ствени подбуди, които движеха прота-
гонистите на Българското възраждане 
от Паисия до Илариона Макариополски”, 
а неговият живот е пример за „апостол-
ско служене на християнския и народен 
дълг”.

Съчиненията на Варненски и Преславски 
митрополит Симеон се издават за пръв 
път.

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=35716

Съчинения. Том 1: Църква и история
Варненски и Преславски митрополит Симеон
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Венелин Цачевски е роден през 
1948 г. в град София. Има ма-

гистърска степен по международни 
икономически отношения в Уни-
верситета за национално и световно 
стопанство в София. Работил е в Ин-
ститута за външна политика „Иван 
Башев“, Института по международни 
отношения и др. През 1975 г. защита-
ва докторска дисертация по между-
народна икономика. На 32-годишна 
възраст става старши научен сътруд-
ник, а през 1989 г. получава втора на-
учна степен – „доктор на науките“.

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=35347

България и Балканите в началото 
на ХХІ век
Венелин Цачевски 

http://iztok-zapad.eu
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Направлението за изучаване, 
обяснение и оценка на тра-
кийската история и култура 

от прехода между каменно-медната 
и ранната бронзова епоха (втората 
половина на ІV хил.пр.Хр.) до създава-
нето на Дунавската българска държа-

ва през 681 г. се обозначава в науката 
с термина тракология. Естественият 
център за нейната поява и развитие 
е България, защото сърцето, в което 
съзряват и пулсират върховите мо-
менти в оформянето, генезиса, живо-
та и характера на тракийския етнос 
и на неговата култура, са днешните 
български земи и по-точно областите 
от р. Дунав до Егейското крайбре-
жие и прилежащите му острови. Те 
образуват ядрото на тракийската 
диаспора, която в своето историческо 
съществуване се разпростира върху 
обширна територия. През различните 
периоди това разселване обхваща още 
земите от Карпатите до р. Дунав, 
райони на Мала Азия, покрива зони на 
Северното Черноморие, Кавказ, Поду-
навието, различни пунктове на Източ-
ното Средиземноморие, а също така и 
от Двуречието, Египет, Северна Аф-
рика и римските провинции. Послед-
ните места бележат периферията на 
тракийската диаспора.

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=35229

Траки. Исторически и културен обзор
Димитър Попов

http://iztok-zapad.eu
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Даниъл Канеман, удостоен с 
Нобелова награда през 2002 г. 
за интегрирането на психоло-

гическите изследвания в икономиката 
– особено на човешката преценка и 
процеса на взимане на решения в усло-
вия на несигурност, е ученият, който 
успя да обедини психологията и иконо-
миката. Преди него икономистите са 
си блъскали главите, опитвайки се да 
проумеят защо изчислените от тях 
модели изведнъж не действат, а хора-
та се държат не така, както се по-
лага според теорията, защо борсата 
изведнъж се срива или хората извед-
нъж се втурват към банките, за да 
си изтеглят влоговете и да обменят 
една валута с друга... Канеман пред-
лага в своята книга „Мисленето” (ИК 
„Изток-Запад”) генерално обединение 
на всички свои досегашни идеи, синте-
зирайки внушителен анализ на света, 
който ни заобикаля.

TED: Даниел Канеман: Загадката 
„преживяване срещу памет“

http://www.ted.com/talks/view/lang/bg//id/779

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=37864

Мисленето
Даниъл Канеман

http://iztok-zapad.eu
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Даниъл	Канеман	ни	повежда	на	въл-
нуващо	пътешествие	из	дебрите	на	
ума	и	ни	обяснява	двете	системи,	
които	ръководят	начина,	по	който	
мислим.	Система	1	е	бърза,	интуитив-
на	и	емоционална.	Система	2	е	бавна,	
съзнателна	и	логична.	Канеман	раз-
крива	изключителните	характеристи-
ки	–	и	положителните,	и	отрицател-
ните	–	на	бързото	и	бавното	мислене,	
показвайки	колко	силно	влияят	на-
шите	интуитивни	впечатления	на	мо-
зъка	и	поведението	ни.	Въздействието	
на	отвращението	от	загубата	и	прека-
лената	самоувереност	върху	корпора-
тивните	стратегии,	затрудненията	ни	
да	предскажем	какво	ще	ни	направи	
щастливи	в	бъдеще,	предизвикател-
ствата,	свързани	с	поставянето	на	
рисковете	(на	работа	и	у	дома)	в	под-
ходящите	рамки,	дълбокият	ефект	на	
когнитивните	деформации	буквално	
върху	всичко	–	от	играта	на	капитало-
вия	пазар	до	планирането	на	следва-
щата	ни	почивка...	Всичко	това	можем	
да	разберем	единствено	като	разучим	
как	двете	системи	формират	нашите	
преценки	и	решения.

Книгата	увлича	читателя	в	интересен	
диалог	за	начина,	по	който	мислим.	
Така	тя	ни	разкрива	къде	можем	и	
къде	не	можем	да	вярваме	на	своите	
интуиции	и	как	можем	да	стигнем	до	
даровете	на	мисленето.	Канеман	ни	
предлага	практически	и	просветля-
ващи	прозрения	за	начина,	по	който	
взимаме	своите	решения	–	както	в	
бизнеса,	така	и	в	личния	си	живот.	
Освен	това	ни	демонстрира	как	мо-
жем	да	използваме	различни	техники,	

за	да	се	предпазим	от	различни	от-
клонения	в	мисловния	процес,	които	
ни	докарват	проблеми.	Накратко:	
„Мисленето”	изцяло	преобразява	на-
чина,	по	който	мислим	за	мисленето!

Канеман	е	лауреат	на	Нобелова	на-
града	за	икономика	за	плодотворния	
си	труд	в	областта	на	психологията,	
анализиращ	рационалния	модел	на	
оценяването	и	вземането	на	решения.	
Той	е	един	от	най-важните	мислители	
на	нашето	време	и	идеите	му	оказват	
дълбоко	влияние	в	различни	области	
на	науката	и	живота	–	включително	в	
икономиката,	медицината	и	полити-
ката.	Досега	обаче	той	не	бе	обобща-
вал	в	една	книга	резултатите	от	свои-
те	дългогодишни	изследвания	и	това	
несъмнено	превръща	публикуването	
на	„Мисленето”	в	истинско	събитие.

Любопитна	подробност:	„Мисленето”	
е	част	от	амбициозната	публицистич-
на	поредица	„Красив	ум”,	в	която	
досега	бяха	представени	акламирани	
заглавия	и	автори	като	„12-те	правила	
на	мозъка”	на	Джон	Медина,	„Изця-
ло	ново	мислене”	на	Даниъл	Пинк	и	
„Как	работи	умът”	на	Стивън	Пин-
кър.

НАУКА

http://www.ted.com/talks/view/lang/bg//id/779
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В продължение на повече от 
две столетия албанският 
фактор в Македония е 

една обективна и динамично 
променяща се реалност. Това каза 
в интервю за Агенция “Фокус” 
Марияна Стамова, автор на 
книгата „Албанският фактор 
в социалистическа република 
Македония (1945 - 1981)”, която 
бе представена в Института по 
балканистика - БАН. В книгата 
е проучен и анализиран научно 
значимият и политически 
актуален проблем за положението 
и статута на албанското 
малцинство в югославската 
федерация, но с основен акцент на 
албанците в Македония в периода 
от края на Втората световна война 

„Албанският фактор в социалистическа 
република Македония (1945 - 1981)”

Марияна Стамова
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до косовските събития през 1981 
г., които слагат своя отпечатък и 
въздействат върху това население. 
В научното изследване се разглежда 
проблемът в двата му аспекта 
– като вътрешен за Югославия 
и съответно Македония и като 
част от югославско (македонско)-
албанските отношения, каза 
Марияна Стамова. 

„Наред с положението на 
албанците в Косово, което се 
очертава като обществено-
политически, икономически, 
образователен и културен център 
на албанците в югославската 
федерация, специфично място 
заемат и проблемите, свързани 
с положението на албанците в 
Македония. За разлика от Косово, 
македонското ръководство и 
след решенията на преломния 
в развитието на албанците в 
Югославия „Брионски” пленум 

на ЦК на СЮК през 1966 г., не 
допускат навлизането на албански 
кадри във всички области на 
обществено-политическия живот 
в републиката. След промените в 
Косово и разширяване правата на 
местните албанци македонското 
ръководство все пак бива принудено 
да се съобрази с новите реалности в 
СФРЮ по националния въпрос. Но в 
Македония съумяват на първо време 
да удържат албанците в рамките 
на правата на националните 
малцинства в републиката и да не 
допуснат прояви на автономизъм и 
стремеж към обединение с Косово. 
За осъществяване на своята 
политика Скопие дозирано въвежда 
елементи на културно-просветна 
автономия и не допуска преки 
контакти с Тирана като всичко се 
централизира чрез съответните 
македонски ведомства и 
институции”, каза Марияна 
Стамова.

НАУКА
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Синдромът	на	Марфан	(на	
латински	език:	Marfan	
syndromum)	е	мултисистемно	

нарушение	на	съединителната	тъкан	
със	значителна	заболеваемост	и	преж-
девременна	смъртност	с	най-чести	
прояви	в	сърдечно-съдовата,	скелет-
ната	и	очната	система.	Той	е	открит	
и	описан	за	първи	път	през	1896	г.	от	
парижкия	професор	по	педиатрия	
Антоан	Бернар	Жан	Марфан (1858-
1942	г.),	който	съобщава	за	необи-
чайно	дългите	и	тънки	крайници	и	
пръсти	на	ръцете	и	краката	и	за	дру-
ги	скелетни	аномалии,	констатирани	
при	прегледа	на	5-годишното	моми-

ченце	Габриел. Ето	защо	и	до	днес	
синдромът	се	нарича	на	негово	име.

 Генетичното	заболяване	
се	предава	по	автозомно-доминан-
тен	път	и	засяга	с	еднаква	честота	и	
двата	пола,	като	не	показва	расови	
различия	или	географски	предпо-
читания.	Честотата	на	класическия	
синдром	на	Mарфан	е	около	2-3	на	
всеки	10	000	души. Около	една	чет-
върт	от	засегнатите	индивиди	нямат	
фамилна	анамнеза	за	заболяването,	
което	показва,	че	в	някои	случаи	се	
касае	за	нововъзникнали	мутации.	
Увреждането	се	локализира	в	състав-

МЕДИЦИНА

СИНДРОМ НА МАРФАН 
Статия от конкурса „Обясни Науката“  Автор: Александър Генков Конаков

Резюме: Синдромът на Марфан или MFS, е едно от най-честите генетични заболявания на 
съединителната тъкан, което се характеризира със скелетни, сърдечно-съдови и очни анома-
лии. Той се наследява като доминантен ген. Синдромът се причинява от ген, наречен FBN1, 

който кодира протеин на съединителната тъкан, наречен фибрилин-1. Честотата на забо-
ляването е около 1 на 20 000, като продължителността на живота е силно понижена главно 

поради настъпването на сърдечно-съдови усложнения. 
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ката	колаген	в	съединителната	тъкан.	
Заболяването	се	дължи	на	различни	
молекулни	дефекти	в	ген	FBN1,		ко-
диращ	образуването	на	фибрилина.	
Този	ген	е	локализиран		в	хромозома	
15q21.1.	Фибрилинът	е	гликопроте-
ин,	секретиран	от	фиброобластите,	
който	сам	или	в	комбинация	с	раз-
лични	протеини	образува	микрофи-
бриларна	екстрацелуларна	мрежа	в	
съединителната	тъкан.  Диагнозата	
се	поставя	на	базата	на	характерните	
симптоми	и	белези	на	заболяването	и	
се	потвърждава	с	молекулярно-био-
логични	изследвания	за	откриване	на	
мутации	в	FBN1	гена.

Съвкупността	от	дълги	и	тън-
ки	крайници,	дислокация	на	очната	
леща	и	дефекти	на	клапите	на	сърце-
то	и	аортата	обикновено	са	достатъч-
ни,	за	да	се	постави	диагноза	синдром	
на	Марфан	с	достатъчна	увереност.	
Има	повече	от	тридесет	други	кли-
нични	характеристики,	които	в	раз-
лична	степен	са	свързани	с	този	синд-
ром,	включващи	най-вече	поражения	
по		скелета,	кожата	и	ставите.	Инте-
ресно	е,	че	интелектът	при	пациенти-
те	със	синдром	на	Марфан	е	напълно	
съхранен	и	не	се	засяга	от	това	тежко	
заболяване.

Фиг.	1
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Повечето	от	лесно	види-
мите	признаци	са	свързани	с	скелет-
ната	система	и	опорно-двигателния	
апарат.	Много	хора	със	синдром	на	
Марфан	имат	много	по-висок	ръст	

от	средната	височина	(Фиг.1).	Пове-
чето	от	тях	имат	издължени	тънки	
крайници	с	дълги	и	тънки	пръсти	на	
ръцете	и	краката	(Фиг.2),	специфич-
ни	състояния	познати	на	медицината	
като	долихостеномелия	и	съответно	
арахнодактилия	(Фиг.3).	Ръцете	на	
отделния	индивид	могат	да	бъдат	
непропорционално	дълги	с	тънки	и	
слаби	китки.	В	допълнение	към	много	
високия	ръст	и	абнормалните	про-
порции	на	крайниците,	синдрома	на	
Марфан	може	да	доведе	и	до	други	
скелетни	аномалии,	като	необичай-
но	изкривяване	на	гръбначния	стълб	
(т.нар.	сколиоза),	патологични	вдлъб-
натина	(pectus	excavatum)	или	изда-
тина	(pectus	carinatum)	на	гръдната	

кост	(Фиг.3).	
Други	симп-
томи	са	не-
обичайна	
гъвкавост	на	
ставите,	ви-
соко	небце,	
плоскостъ-
пие,	екстен-
зия	на	лакът-
ните	стави,	
наведени	ра-
мене,	необяс-
ними	стрии	
по	кожата,	
както	и	ня-
кой лицеви	

аномалии	–	енофтал-
мия,	долихоцефалия,	
ретрогнатия.	Синд-
ромът	може	също	
да	причини	и	болки	
в	ставите,	костите	

Фиг.	2

Фиг.	3
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и	мускулите	при	някои	пациенти.	
Някои	хора	с	Марфан	имат	говорни	
нарушения,	произтичащи	от	симп-
томатично	високото	небце	и	малките	
челюстите.	Понякога	може	да	се	поя-
ви	и	ранен	остеоартрит.

Синдромът	на	Марфан	се	
отразява	много	сериозно	върху	очите	
и	зрението,	като	най-честите	офтал-
мологични	прояви	са	късогледството	
и	астигматизмът,	но	е	възможно		раз-
витие	и	на	далекогледство.	Други	ха-
рактерни	симптоми	са	сублуксацията	
(разместването)	на	кристалната	леща	
в	едното	или	двете	очи,	което	води	до	
вродена	катаракта	и	ектопия	на	оч-
ната	леща	(еctopia	lentis)	при	80%	от	
пациентите.		Второстепенни	прояви	
на	синдрома	са	плоската	роговица,	
удължената	очна	ос,	хипопластичния	
ирис	или	хипопластичния	цилиарен	
мускул,	причиняващ	миоза.	Някои	от	
тези	аномалии	могат	да		бъдат	откри-
ти	при	обикновен	прегледи	от	офтал-
молог	или	оптиометрист,	а	за	други	
се	изискват	специализирани	изслед-
вания	и	апаратура.	Понякога	пробле-
мите	с	очите	и	зрението	се	появяват	
впоследствие,	след	отслабването	на	
съединителната	тъкан,	което	може	да	
доведе	дори	до	отлепване	на	ретина-
та.	Ранната	появата	на	глаукома	може	
да	бъде	друг	проблем,	свързан	със	
синдрома	на	Марфан.

Най-сериозните	признаци	
и	симптоми,	свързани	със	синдрома	
на	Марфан	включват	сърдечно-съ-
довата	система.	Безпричинна	умора,	
задух,	сърцебиене,	високо	кръвно	или	
ангина	пекторис	са	само	някои	от	

множеството	прояви	на	заболяване-
то.	Студените	ръце,	длани	и	стъпала	
също	могат	да	бъдат	обяснени	и	свър-
зани	със	синдрома,	защото	са	после-
дица	от	нарушеното	кръвообращение	
и	циркулация	на	кръвта.	Сърдечните	
шумове,	отклоненията	в	ЕКГ,	или	
симптомите	на	стенокардия	също	
могат	да	манифестират	синдром	на	
Марфан.	Бременните	със	синдрома	
на	Марфан	могат	да	получат	разкъс-
ване	на	аортата	(т.нар.	аортна	дисе-
кация),	което	в	повечето	случаи	е	фа-
тално.	Ето	защо	като	профилактична	
мярка	се	прилага	ехокардиография	
на	всеки	6	до	10	седмици	от	бремен-
ността.	Симптомите	на	регургита-
ция	от	пролапс	на	митралната	клапа	
(т.е.	хлабави	и	дълги	хорди	–	залав-
ни	сухожилия)	или	аортната	клапа	
(които	клапи	контролират	потока	на	
кръвта	през	сърцето)	са	друга	живо-
тозастрашаваща	последица,	свързана	
със	синдром	на	Марфан.	Освен	това,	
основните	признаци,	които	биха	на-
карали	болния	да	отиде	на	лекар,	
който	да	свърже	сърдечно-съдовите	
му	оплаквания	със	синдрома	е	разши-
рението	на	аортната	клапа	или	аорт-
ната	аневризма,	което	е	резултат	от	
разрушаването	на	еластичната	мрежа	
в	нейната	стена	(Фиг.	3). Засягането	
на	аортата	при	синдрома	на	Мар-
фан	може	да	доведе	до	разкъсването	
на	този	най-голям	кръвоносен	съд	в	
организма,	което	влече	след	себе	си	
изключително	тежки	последици	–	от	
масивен	кръвоизлив	до	летален	из-
ход.

Пациентите	със	синдром	
на	Марфан	са	предразположени	към	
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развитие	на	спонтанен	пневмоторакс.	
При	спонтанен	едностранен	пневмо-
торакс,	въздуха	излиза	от	белите	дро-
бове	и	навлиза	в	плевралната	кухина,	
между	белите	дробове	и	гръдния	
кош.	Белите	дробове	са	притиснати	и	
могат	да	колабират.	Последното	може	
да	стане	причина	за	развитие	на	ци-
аноза,	болка,	повърхностно	дишане,	
а	ако	тези	усложнения	не	се	лекува	–	
това	може	да	доведе	дори	и	до	смърт.	
Синдромът	на	Марфан	е	асоцииран	
още	със	сънната	апнея	и	идиопатич-
ната	обструктивна	белодробна	бо-
лест.

За	съжаление,	това	тежко	
заболяване	е	неизлечимо,	а	терапия-
та,	която	се	прилага	е	само	симптома-
тична	и	цели	облекчаване	на	момент-
ното	състоянието	на	пациента	и	заба-
вяне	развитието		на	сърдечно-съдови-
те	аномалии.	Стандартна	фармаколо-
гична	терапия	на	синдрома	по	отно-
шение	на	сърдечната	недостатъчност	
и	свързаните	с	нея	усложнения	е	
приложението	на	бета-адренергични	
блокери,	които	намаляват	или	про-
филактират	аортната	аневризма	и	
дисекация,	тъй	като	редуцират	стре-
са	на	стената	на	възходящата	аорта.	
Ползата	им	се	дължи	и	на	отрицател-
ния	инотропен	и	хронотропен	ефект.	
При	неуспех	от	медикаментозното	
лечение,	се	предприема	хирургична	
интервенция.	При	болни	с	митрален	
клапен	пролапс,	митрална	регургита-
ция	и	аортна	регургитация	се	препо-
ръчва	антибиотична	профилактика	
с	цел	превенция	от	ендокардит.	Пре-
попъчва	се	също	и	редовен	контрол	
на	кръвното	налягане	и	пулса	на	бо-

лните	със	синдром	на	Марфан	и	под-
държането	им	в	ниски	стойности,	тъй	
като	високото	кръвно	(хипертонията)	
е	основната	причина	за	формирането	
на	аортната	аневризма,	разкъсването	
на	която	може	да	бъде	фатално	също	
както	при	разрива	на	сърце.

При	случаите	с	повишен	
риск	за	отлепване	на	ретината	и	
глаукома,	се	изисква	проследяване	
от	офталмолог	и	имплантация	на	
изкуствени	лещи	или	хирургична	
афакия	след	достигане	на	определена	
възраст.	Деформациите	на	костната	
система	(кифоза	и	сколиоза)	изискват	
контрол	от	ортопед,	а	в	някои	случаи	
–	и	хирургична	намеса	и	интервен-
ция.		

Интересен	факт	е,	че	спо-
ред	канадският	египтолог	Алвин	
Бъридж	(Alwyn	Burridge)	първото	из-
ображение	на	човек,	който	е	страдал	
от	синдрома	на	Марфан	e	египетски-
ят	фараон Аменхотеп	IV	(Ехнатон),	
живял	през	периода	1424-1388	г.	пр.	
Хр.,	който	е	син	на	Аменхотеп	III.	
Следователно	синдромът	не	е	ново	
заболяване,	а	такова	съществуващо	от	
преди	хиляди	години.

Аменхотеп	IV	Ехнатон	
(Фиг.	4)	е	известен	като	“фараона-
революционер”,	тъй	като	той	е	про-
менил	религията	на	древен	Египет	
–	от	политеизъм,	т.е.	от	вяра	в	много	
богове	в	монотеизъм,	т.е.	вяра	само	
в	един	бог	–	Атон	или	бога	Слънце,	
но	също	така	е	останал	в	историята	и	
като	съпруг	на	красавицата	Нефер-
тити.	Освен	с	религиозната	реформа,	
Аменхотеп	IV	Ехнатон	е	известен	и	с	
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новаторството	си	в	изобразителното	
изкуство	–	за	първи	път	по	неговото	
време	фараонът	и	неговото	семейство	
са	рисувани	като	живи	хора.

Благодарение	на	останали-
те	изображения	на	главата	и	пръсти-
те	на	Аменхотеп	IV	Ехнатон,	които	
свидетелстват	за	долихоцефалия	и	
арахнодактилия,	както	и	многоброй-
ните	скулптури,	показващи	неговата	
хабитуална	структура	(висок	ръст	и	
долихостеномелия),	учените	смятат,	
че	той	е	страдал	от	синдрома	на	Мар-
фан,	чиито	усложнения	вероятно	са	
довели	до	ранната	му	и	преждевре-
менна	смърт.

Други	известни	историче-
ски	личности,	при	които	също	е	по-
ставена	диагнозата	синдром	на	Мар-

фан,	са	италианския	композитор	и	
виртуозен	цигулар	Николо	Паганини	
(1782	–	1840	год.),	както	и	шестнаде-
сетият	президент	на	САЩ	и	първият	
президент	от	Републиканската	пар-
тия	-		Абрахам	Линкълн	(1809	–	1865	
год.).	Спекулира	се,	че	с	това	гене-
тично	нарушение	е	бил	и	Осама	Бин	
Ладен	(1957	–	2011	год.)	–	основателят	
на	терористичната	организацията	Ал	
Кайда,	отговорна	за	Атентатите	от	11	
септември	2001	г.	в	САЩ!
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Едва	през	последното	десетиле-
тие,	благодарение	на	бурното	
развитие	 на	 медицината,	 се	
постигна	 едно	 по-добро	 раз-

биране	 на	 връзките	 между	 обмяната	
на	холестерола	и	рисковите	фактори,	
водещи	до	образуването	на	това	забо-
ляване.	Атеросклерозата	е	бавно	прог-
ресираща	болест,	характеризираща	се	
с	 отлагането	 на	 мазнини	 в	 големите	
артерии,	водещи	до	постепенното	им	
стесняване	 и	 затрудняване	 на	 кръво-
обращението	в	тях.	
Всеки	един	кръвоносен	съд	е	изграден	
от	 три	 обвивки	 (до	 някъде	 изключе-
ние	 са	 най-малките	 такива	 –	 капиля-
рите).	Най-вътрешният	слой	се	нари-
ча	 intima,	 и	 е	 изграден	 от	 ендотелни	
клетки.	Неговата	функция	е	да	секре-
тира	редица	активни	вещества,	чиято	
главна	функция	е	да	регулира	кръво-
съсирването,	 като	 спира	 възможност-

та	да	 се	образуват	вътресъдови	тром-
би.	Средният	слой	е	media.	Той	е	добре	
развит	именно	при	артериите.	Съста-
влява	 се	 от	 гладко-мускулни	 клетки,	
които	управляват	промените	в	диаме-
търа	на	съда	в	зависимост	от	нуждите	
на	организма	(при	физическа	дейност	
кръвосните	 съдове	 на	 крайниците	 и	
сърцето	се	отпускат,	за	да	улеснят	кръ-
воснабдяването	 на	 тъканите).	 Най-
външният	слой	е	adventitia	на	съда.	Тя	
залавя	съда	за	околните	тъкани	като	го	
прави	стабилен	и	му	позволява	да	ус-
тоява	на	кръвното	налягане.	
Атеросклеротичните	промени	засягат	
първо	 съдовете,	 където	 кръвотокът	 е	
разнообразен	по	своя	характер	на	дви-
жение,	 това	 са	 аортата,	 коронарните	
съдове	и	мозъчните	артерии.	

Атеросклероза	–	тихият	
убиец
Статия от конкурса „Обясни Науката“  Автор: Александър Петров 

Сърдечно-съдовите заболявания са главният отговорник за смъртността в развитите общества. Тяхното 
ниво се увеличава в повечето западни държави, достигайки най-високи стойности през 50-те години на ХХ-
ти век, а през последните 20 години проблемът придобива глобални мащаби, обхващайки и развиващите 
се държави (в това число и България), извоювайки си с право наименованието „болести на съвременния 
живот”. Причините за това се коренят във фактори като тютюнопушене, намалената физическа 
активност, храна, богата на животински мазнини и разбира се стрес, неизменни спътници в ежедневието.

Към тази група от заболявания на сърцето и кръвоносните пътища, спадат инфарктът на миокарда, 
исхемичната болест на сърцето, мозъчният инсулт и хипертонията, които са „бич” за модерния човек. 
Това, което обаче е по-малко известно, е, че всички тези болести имат един общ корен – атеросклерозата.
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Novogen Artery Lumen

Механизъм	на	възникване:

В	механизма	на	възникване	на	атерос-
клерозата	съществуват	два	компонен-
та:	 дислипидемия	 и	 ендотелна	 дис-
функция.
Дислипидемията	 е	 процес,	 на	 пови-
шаване	нивата	на	„лошия”,	и	спадане	
нивата	на	„добрия”	холестерол.	Тук	е	
моментът	да	се	разясни,	че	холесторо-
лът	в	тялото	е	един	и	същ,	съществува	
обаче	баланс	между	транспортните	му	
частици.	LDL	(low	density	lipoproteins)	
или	ниско-плътностни	липопротеини	

са	тези,	които	„въвеждат”	холестерола	
в	 клетките	 за	 извършването	 на	 мета-
болитните	им	процеси,	докато	високо-
плътностните	 липопротеини	 –	 HDL	
(high	density	lipoproteins)	свързват	из-
лишния	холестерол	и	 го	пренасят	до	
черния	 дроб.	 Нарушаването	 на	 този	
крехък	баланс	води	до	прекомерно	от-
лагане	на	холестерол	в	кръвоносните	
съдове.	
Ендотелната	 дисфункция	 може	 да	
има	 най-разнообразни	 причинители:	
механично	 увреждане,	 при	 възпали-
телни	процеси,	диабет,	тютюнопуше-
не,	стрес	и	други.	
Комбинацията	от	двата	фактора	води	
прикрепяне	 на	 кръвни	 клетки	 (мо-
ноцити	 и	 тромбоцити)	 към	 ендотел-
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ната	 стена,	 последвано	 миграцията	
им	 	 в	 подендотелното	 простванство.	
Там	моноцитите	 се	 трансформират	в	
макрофаги	 (от	 гръцки	 μακρός-голям,	
и	φάγος-ям),	които	експресират	на	по-
върхността	 си	 специфичен	 вид	 кле-
тъчен	 рецептор,	 наречен	 scavenger	
(почистващ).	 Вече	 увредената	 съдо-
ва	 стена	 става	 силно	 пропусклива	 за	
LDL-частици,	 които	 се	 отлагат	 в	 по-
дендотелното	 пространство.	 Там	 те	
претърпяват	 процес	 на	 химическо	
модифициране,	следствие	на	захарен	
диабет	например	или	високо	ниво	на	
свободни	 радикали,	 синтезирани	 от	
имунните	 клетки.	 Вече	 с	 променена	
структура	 липопротеините	 стимули-
рат	рецепторите	на	макрофагите,	кои-
то	ги	поглъщат	и	се	превръщат	в	т.н.	
“пенести”	клетки,	образуващи	липид-
ни	 петна.	 Изменените	 LDL-частици	
фактически	 предизвикват	 възпалите-
лен	и	имуннен	отговор,	в	процеса	на	
атерогенеза.	Това	води	до	мигриране-
то	на	Т-лимфоцити,	отделящи	специ-
фични	вещества,	наречени	цитокини,	
които	допълнително	стимулират	раз-
витието	 на	 макрофагите,	 затваряйки	
порочен	 кръг.	 Така	 хронифициращ	
процесът	 води	 до	 превръщането	 на	
липидните	петна	в	атероматозни	пла-
ки,	които	постепенно	намаляват	про-
ходимостта	 на	 артерията.	 Активира-
нето	и	умножаването	на	макрофагите	
в	 процеса	 на	 възпалението	 активира	
и	редица	техни	ензими,	които	допъл-
нително	увреждат	ендотела	и	разши-
ряват	зоната	на	поражение,	като	в	по-
късен	 етап	предизвикват	 и	 некроза	 в	
тези	участци.	Това	от	своя	страна	сти-
мулира	тромбоцитите,	които	отделят	

фактори	 на	 съсирването	 и	 покриват	
плаката	с	белтъчни	нишки,	неречени	
фибрин.
Тези	механизми	обясняват	предразпо-
ложението	към	разкъсване	на	плаките,	
което	може	да	доведе	до	образуване	на	
тромби,	частично	или	пълно	запушва-
не	на	просвета	на	съда.	Именно	в	това	
се	 корени	 възникването	 на	 болести	
като	миокардния	инфаркт,	инсулта	и	
исхемичната	болест	на	сърцето.

Cell, Vol. 104, 503–516, February 23, 
2001, Copyright ã2001 by Cell Press
Atherosclerosis: The Road Ahead
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Така изглежда една артерия, поразена от 
атеросклероза. 

Етиология (Причини):

Атеросклеротичният	 процес	 все	 още	
не	е	добре	изяснен.	Въпреки	това	вече	
са	доказани	въздействията	на	редица	
рискови	фактори,	имащи	пряко	влия-
ние	върху	образуването	на	плаки:	

- Хипертония
- Диабет
- Затлъстяване
- Тютюнопушене
- Други

Хипертония

За	 високо	 кръвно	 налягане	 говорим	

тогава,	когато	в	рамките	на	24	ч.	стой-
ностите	му	са	по-високи	от	130/85	при	
системно	 измерване.	 Чрез	 тези	 стой-
ности	 се	 активира	 една	цяла	 каскада	
от	 вътресъдови	 изменения,	 иниции-
ращи	 атеросклеротичните	 процеси.	
Поради	повишеното	налягане	се	сти-
мулира	 деленето	 на	 гладко-мускул-
ни	клетки	в	съдовете	и	постепенното	
задебеляване	 на	 стената	 му.	 По	 този	
начин	той	губи	еластичните	си	свой-
ства	и	по	този	начин	намалява	адапта-
ционната	си	способност.	Това	от	своя	
страна	води	до	повишаване	синтеза	на	
свободни	радикали	в	кръвно-съдовата	
стена.	 Те	 стимулират	 по	 този	 начин	
имунната	 активация	 и	 възникването	
на	възпалителен	процес,	който	увреж-
да	 ендотелните	 клетки.	 Ендотелът,	
вече	 увреден	 отделя	 в	 циркулацията	
фактори	(ICAM-1	intercellular	adhesion	
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molecule	1,	VCAM-1	vascular	 adhesion	
molecule	1,	E-Selektin,	MCP-1	monocyte	
chemoattractant	 protein-1),	 които	 до-
пълнително	 стимулират	 миграцията	
на	 имунни	 клетки	 (Т-лимфоцити	 и	
макрофаги),	 т.е	 вече	познатият	меха-
низъм	на	атерогенеза	се	задейства.	

Диабет:

Диабетът	 има	 изключително	 значи-
мо	 действие	 върху	 формирането	 на	
атеросклерозата.	За	 съжаление	много	
честа	диагноза	при	болните	както	от	
диабет	 тип	 1,	 така	и	от	 тип	 2	 	 са	ин-
фарктът	и	инсултът.	
Ролята	на	захарната	болест	в	синтезата	
на	атеросклеротичните	плаки	се	изра-
зява	 във	повишеното	ниво	на	кръвна	
захар,	която	има	свойството	в	по-голе-
ми	концентрации	да	се	свързва	със	съ-
единения	от	нормалния	метаболизъм,	
като	по	този	начин	променя	природа-
та	им	и	ги	прави	болестотворни.	Като	
следствие	се	достига	до	нарушения	в	
кръвосъсирването	и	 анти-тромботич-
ните	 свойства	 на	 кръвта	 и	 	 по-висок	
афинитет	на	макрофагите	към	глюко-
зилираните	вече	LDL-частици.	
При	хронифициране	на	тези	процеси	
се	 достига	 и	 до	 постепенното	 пони-
жаване	на	вит.	С,	който	играе	роля	на	
антиоксидант,	 с	 което	 броят	 на	 сво-
бодните	радикали	расте	и	води	до	ув-
реждането	на	съдовия	ендотел.	Освен	
това	присъствието	на	активни	кисло-
родни	форми	ограничава	действието	
на	азотния	оксид	(NO),	синтезиран	от	
ендотела,	 който	 е	 естествен	 съдораз-
ширител	 и	 има	 анти-тромботични	
свойства,	като	поражда	т.н.	оксидати-

вен	стрес.

Затлъстяване:

Данните	на	редица	кличнични	и	лабо-
раторни	изследвания	от	световни	на-
учни	центрове	по	целия	свят	доказаха,	
че	общото	затлъстяване	е	причина	за	
възникването	на	редица	заболявания.	
Причината	за	това	е	дислипидемията.	
Към	този	синдром	се	причисляват	хи-
перхолестеринемията	 (>	 220	 mg/dl),	
повишаването	на	 концентрацията	на	
LDL-	 (LDL	 >	 155	 mg/dl)	 и	 съответно	
спадането	на	HDL-частиците	 (HDL	<	
40	mg/dl).	
Отлагането	на	„мазнини”	в	интимата	
на	съда	е	един	от	ранните	белези	за	за-
почващата	атеросклероза.	
Въпреки	 генетичната	 си	 обуслове-
ност,	затлъстяването	зависи	до	голяма	
степен	от	начина	на	живот	на	човека.	
Известно	 е,	 че	мастните	 клетки	 (ади-
поцити),	 достигат	 своя	 максимален	
брой	 по	 време	 на	 пубертета,	 така	 че	
затлъстяването	 в	 ранна	 възраст	 води,	
на	практика,	до	изключително	трудно	
отслабване		в	зряла	възраст.	Консуми-
рането	 на	 високоенергийни	 храни	 и	
напитки,	 съчетани	 с	 обездвижването,	
като	 продължителното	 седене	 пред	
компютъра,	в	колата	или	на	работно-
то	място	 водят	 до	 развитието	на	 ате-
росклероза.

Тютюнопушене:

На	планетата	живеят	около	1	милиард	
пушачи.	Системната	употреба	на	ци-
гари	 увеличава	 риска	 от	 коронарна,	
мозъчно-	и	периферно-съдова	атерос-
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клероза.	През	2000-та	година	тютюно-
пушенето	е	причинило	1.69	милиона	
сърдечно-съдови	 смъртни	 случай,	
които	са	около	11%	от	сърдечно-съдо-
вите	 смъртни	 случай	 по	 целия	 свят.	
Последните	 изследвания	 установиха,	
че	 тютюнопушенето	повишава	риска	
от	 миокарден	 инфаркт	 с	 около	 36%.	
То	има	множество	ефекти	които	могат	
да	предизвикат	атерогенезата,	чрез	съ-
дово	възпаление	и	оксидативен	стрес,	
но	точният	механизъм,	по	който	това	
става	все	още	не	е	добре	изяснен.	
Пушачите	 имат	 по-висока	 степен	 на	
циркулиращи	 левкоцити	 и	 възпали-
телни	маркери	(С-реактивен	протеин,	
интерлевкин	1	и	6).	Освен	това	при	пу-
шачите	 се	наблюдава	повишаване	на	
реактивните	кислородни	форми,	при-
чиняващи	възпалителни	процеси.	

Рисковите фактори могат да се сис-
тематизират в следната таблица: 

Фактори със генетична основа

Фамилна 
обрамененост

При наличие на 
такава индивидът 
трябва да бъде 
особено внимателен 
към начина си на 
живот;

Депресия и стрес Научни изследвания 
на редица западни 
центрове вече 
доказаха пряката 
връзка между 
прогреса на 
атеросклерозата 
и непрекъснатите 
тревоги;

Пол Под 60 годишна 
възраст мъжете 
развиват два пъти 
по-често ИБС от 
жените;

Чести 
възпалителни 
процеси

Повишените нива 
възпалителни 
елементи като 
С-реактивния 
протеин се свързват с 
развитието на ИБС и 
ревматоиден артрит;

Метаболитни 
разтройства

Най-често свързани с 
резистентност към 
инсулин (при диабет 
тип 2);

Външни фактори

Високо мастна 
диета

От всички изброени 
фактори най-
голямо значение има 
диетата. Приемът 
на високо-мастни 
и холестеролови 
храни води в почти 
100% от случайте 
до развитиетието 
на атеросклероза 
при експериментални 
животни;

Тютюнопушене Клинично доказани 
са ползите от 
спирането на този 
навик;

Липса на 
физическа 
активност
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Прогноза	 на	 заболяването	 и	 превен-
ция:

Само	в	САЩ	около	1.5	милиона	души	
всяка	 година	 заболяват	 от	 остър	 ми-
окарден	 инфаркт,	 като	 една	 трета	
от	 тези	 случай	 завършват	 с	 фатален	
изход.	 Преживелите	 инфаркт	 имат	
неблагоприятна	 прогноза,	 тъй	 като	
опасността	 от	 внезапна	 сърдечна	
смърт	при	тях	нараства	между	1,5	до	
15	 пъти	 за	 разлика	 от	 здравите	 хора	
на	 същата	възраст.	В	исторически	ас-
пект,	например,	25%	от	мъжете	и	38%	
от	жените	прекарали	инфаркт	умират	
в	рамките	на	1	година	след	инциден-
та,	 въпреки	 съвременните	 методи	 на	
лечение.	Нещо	повече,	сред	претърпе-
лите	инфаркт	18%	от	мъжете	и	34%	от	
жените	 претърпяват	 втори	 инфаркт	
през	следващите	6	месеца,	а	7%	от	мъ-
жете	и	6%	от	жените	умират	внезапно	
през	същия	период.	
Най-ефективният	и	 вероятно	най-ев-
тиният	начин	за	намаляването	на	 за-
боляванията	като	цяло	е	профилакти-
ката.	Инфарктът,	исултът,	исхемична-
та	болест	на	сърцето	са	краен	стадий	
от	развитието	на	атеросклерозата.	На	
този	етап	заболяването	е	на	практика	
необратимо	и	 въпреки	 съвременните	
методи	на	медицината	преживяемост-
та	на	пациентите	не	е	висока	и	така	и	
не	се	стига	до	пълно	възстановяване.	
Лесно	може	да	се	снижи	риска	от	сър-
дечно-съдовите	 заболявания.	 Редов-
ното	 изминаване	 на	 около	 2	 киломе-
тра	пеша	за	30	минути,	3	пъти	в	седми-
цата	 е	достатъчно	да	повиши	нивото	
на	HDL-холестерол	до	три	пъти.	Ако	
отделянето	на	това	време	е	невъзмож-

но,	то	всекидневно	могат	да	се	правят	
няколкоминутни	 упражнения,	 като	
изкачването	на	стълбите	в	офиса,	раз-
ходка	 около	 сградата	 на	 работата	 в	
обедната	почивка,	или	ограничаване-
то	 на	 ползването	 на	 автомобила.	 Из-
следователите	 доказаха,	 че	 упражне-
нията	 дори	 без	 загуба	 на	 тегло	 имат	
силно	 положителен	 ефект	 върху	 по-
добряването	на	нивата	на	добрия	хо-
лестерол.	
По	 отношение	 на	 храненето,	 Аме-
риканската	 сърдечна	 асоциация	
(American	 Heart	 Association)	 счита	 за	
правилно	 мазнините	 да	 представля-
ват	 около	 25-30%	 от	 менюто	 за	 деня.	
Консумирането	 на	 някои	 храни	 зна-
чително	може	да	подобри	здравослов-
ното	състояние	като	цяло	и	да	повли-
яе	 иключително	 добре	 сърдечно-съ-
довата	 система,	 например	 броколи	
(регулират	кръвното	налягане,	холес-
терола,	предпазват	 от	ракови	 заболя-
вания),	 портокали,	 моркови,	 чесън,	
зърнени	храни	и	особено	риба.	
	 Здравната	 култура	 на	 българина	 за	
съжаление	 не	 е	 изградена	 в	 положи-
телна	посока,	дори	напротив.	Хората	
трябва	 да	 разберат,	 че	 изграждането	
на	 здравословни	 навици	 по	 отноше-
ние	 на	 храненето	 и	 редовната	 фи-
зическа	 активност	 още	 от	 най-ранна	
детска	 възраст	ще	 намали	 драстично	
всякакъв	 вид	 заболявания,	 включи-
телно	и	атеросклерозата.	Ако	човек	се	
грижи	системно	и	от	рано	за	своя	ор-
ганизъм,	той	ще	се	радва	да	стабилно	
и	дълготрайно	здраве.	

МЕДИЦИНА
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„Les enfants du diable”	или	деца	
на	дявола!	С	тази	фраза	
католическият	мисионер	
Габриел	Сагард-Теодат	ги	

описва	в	своята	„История	на	Канада“	
през	1636	г.	Необичайно	уголемените	
за	разред	Хищници	жлези	в	основата	на	
опашката	на	скункса,	от	които	той	из-
стрелва	течност	с	непоносима	миризма	
срещу	потенциалните	неприятели,	са	
причина	за	неговата	лоша	слава.	При	
Зурлестия	скункс	на	Молина	(Conepatus	
chinga)	например	този	секрет	има	силен	
серен	мирис	(C4H7SH).	
Дълго	време	Скунксовите	(Mephitidae)	
бяха	считани	за	част	от	семейство	По-
рови	(Mustelidae).	Последните	ДНК	
анализи	показват	повече	близост	до	
Procyonidae	(Енотови)	и	дори	до	мор-
ските	хищници	Phocidae	(тюлени),	
Odobenidae	(моржове)	и	Otariidae	(мор-
ски	лъвове).	
Семейството	включва	2	подсемейства,	4	
рода,	12	съвременни	вида	и	60	подвида.	

1	вид	е	Уязвим,	няма	изчезнали	от	1600	г.	
насам.	Срещат	се	в	почти	цяла	Америка	
от	Патагония	до	Канада	и	в	някой	час-
ти	на	Югоизточна	Азия	(Миризливите	
язовци	Mydaus).	Обитават	почти	всички	
възможни	хабитати	в	района	си	на	раз-
пространение,	с	изключение	на	суро-
вите	пустини	и	местата	с	много	студен	
климат.

Mephitidae	са	сравнително	дребни	бо-
зайници.	Най	малкият	представител	
е	300	грамовия,	миниатюрен	Петнист	
скункс	джудже	(Spilogale	pygmaea),	а	
най-едрият	Северноамериканският	
зурлест	скункс	(Conepatus	leuconotus),	4	
кг.	Менюто	им	включва	безгръбначни,	
дребни	влечуги,	плодове	,	като	не	се	от-
казват	и	от	мърша.	

Въпреки	„миризливата“	си	популярност,	
всъщност	скунксовете	са	много	чисти	
животни	и	щом	им	се	отстранят	жлезите	
стават	дружелюбни	домашни	любимци.

БИОЛОГИЯ

Семейство Скунксови 
(Mephitidae) 
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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Явански миризлив язовец (Mydaus javanensis)

Палавански миризлив язовец (Mydaus marchei)

БИОЛОГИЯ
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Северноамерикански зурлест скункс (Conepatus leuconotus)

Зурлест скункс на Молина (Conepatus chinga)

БИОЛОГИЯ



 http://nauka.bg 58

Ивичест зурлест скункс (Conepatus semistriatus)

Зурлест скункс на Хумболт (Conepatus humboldtii)

БИОЛОГИЯ
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Качулат скункс (Mephitis macroura)

Ивичест скункс (Mephitis mephitis)

БИОЛОГИЯ
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Петнист скункс джудже (Spilogale pygmaea)

Източен петнист скункс(Spilogale putorius)

БИОЛОГИЯ
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Западен петнист скункс(Spilogale gracilis)

Южен петнист скункс(Spilogale angustifrons)

БИОЛОГИЯ
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Птиците в България
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=7344

БИОЛОГИЯ

Полска чучулига - Alauda ar-
vensis (ДТ 18 см). 
Постоянен вид у нас. Изхранва малките 
си с насекоми, но главната храна на 
възрастните са семена. Среща се сред 
открити равнини и поляни, обитава и 
обработваеми земи. Мъжкият най-често 
може да се види в полет, когато се издига 
или спуска вертикално нагоре и надолу в 
небето, изпълнявайки брачната си песен. 
Гнезди по земята.

БИОЛОГИЯ
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Дебело клюна чучулига - 
Melanocorypha calandra (ДТ 
19 см).  
Живее в степи и открити пространства, 
песъчливи и тревисти местности. Една от 
едрите чучулиги. Познава се по дебелия 
клюн и черната шарка на врата. Гнезди на 
земята. През зимата образува ята.

БИОЛОГИЯ
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Късопръста чучулига - Calandrella cinerea (brachydactyla) 
(ДТ 14 см). 
Среща се по сухи терени - пасища, целини, карст - но и по обработваеми земи. Гнезди 
направо на земята сред рядка растителност. Песента й е мелодично „фити-фити“, което 
се чува, докато птицата лети нагоре или надолу. 

БИОЛОГИЯ
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Ливадна бъбрица - Anthus 
pratensis (ДТ 14,5 см). 
Среща се по време на прелета и като 
зимуващ вид. Насекомоядна птица. Може 
да се види сред ливади и други открити 
пространства. През зимата търси близостта 
на вода, мочурливи ливади, блата, устия на 
реки, често на ята. 

БИОЛОГИЯ
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Червеногрьдка - Erithacus rubecula (ДТ 14 см). 
Среща се в гори, градини, паркове. Крилете й са маслиненокафяви, а лицето и гърдите - 
керемиденочервени. Песента й е мелодична. Постоянно трепка с крила и опашка. Глав-
ната й храна са насекомите. Гнездата си прави в дупки и пукнатини на стари зидове. 

БИОЛОГИЯ
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Кос - Turdus merula 
(ДТ 25 см). 
Обитател на гори, паркове, градини и 
всички населени места с повече зеленина. 
Мъжките са с изцяло черно оперение 
и яркожълт клюн, женските са кафяви. 
Денем се храни по земята, сутрин и вечер 
пее от върха на някое дърво. Гнездата си 
прави невисоко над земята по разклонени 
храсти и ниски дървета.

БИОЛОГИЯ
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Поен дрозд - 
Turdus philomelos (ДТ 23 см). 
Обитава гори, паркове и овощни градини. 
Крилата му са кафяви, а долната страна 
на тялото е белезникава и изпъстрена с 
многобройни тъмни петна. Под крилата 
си има жълти пера. Песента му е силна и 
мелодична. Храни се с насекоми и голи 
охлюви. Гнездото си строи на скришно 
място и го облепва с кал.

БИОЛОГИЯ
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Наблюдения	от	Земята	на	
преминавания	на	планети	
пред	диска	на	Слънцето	
са	възможни	само	за	Вене-

ра	и	Меркурий	–	единствените	„въ-
трешни”	планети,	чиито	орбити	са	
разположени	между	нас	и	Слънцето.	
За	Меркурий	в	течение	на	един	век	се	
наблюдават	13	пасажа,	но	за		Венера	
явлението	е	рядко	–	за	243	години	се	
случват	четири	пасажа,	които	се	пов-
тарят	в	следната	последователност	
през	8;	105.5;	8;	121.5	години.	Следва-
щият	пасаж	на	Венера	ще	бъде	на	11	
декември	2117	г.	(но	няма	да	може	да	
се	наблюдава	от	нашата	страна	–	яв-
лението	ще	е	приключило	при	изгре-
ва	на	Слънцето).	Сравнителната	ряд-
кост	на	явлението	се	дължи	на	това,	
че	орбитата	на	Венера	е	наклонена	на	
около	3.4	градуса	спрямо	земната	и	
когато	Венера	се	намира	между	Земя-
та	и	Слънцето,	видимо	тя	е	на	юг	или	
север	от	Слънчевия	диск.	За	да	на-

стъпи	Пасаж	на	Венера	трябва	самата	
планета	да	бъде	в	долно	съединение	
(тоест	между	Земята	и	Слънцето)	и	
освен	това	да	се	намира	и	близо	до	
онези	точки	от	орбитата	си,	в	които	
тя	пресича	равнината	на	земната	ор-
бита	–	т.	нар.	възли	(възходящ	и	низ-
ходящ).
	 Пасажът	на	Венера	може	да	се	
използва	за	определяне	на	астроно-
мическата	единица													(разстоя-
нието	Слънце	–	Земя	).	Наблюда-
вайки	явлението	едновременно	от	2	
точки	на	Земята	(виждаме	планетата	
проектирана	на	различни	места	вър-
ху	слънчевия	диск),	можем	да	опре-
делим	разстоянието	до	Венера,	а	из-
ползвайки	и	третия	закон	на	Кеплер,	
може	да	се	определи	и	разстоянието	
Слънце	-	Земя.	Необходими	са	и	ня-
кои	допълнителни	данни	–	например	
разстоянието	между	наблюдателите	
и	периодите	на	обикаляне	на	Земята	
и	Венера	около	Слънцето	.	Знаейки	

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ

Пасаж на Венера – 06.06.2012
аВтор: Янко николоВ

Преминаването на Венера пред диска на Слънцето (пасаж) е интересно явление – в продължение на 
няколко часа Венера, чийто видим размер е около 1 дъгова минута, се “плъзга” като черна капка по 

Слънцето. 
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стойността	на	астрономическата	еди-
ница,	могат	да	се	измерват	и	разстоя-
нията	до	близките	звезди.
	 Първото	пресмятане	за	това	
кога	ще	се	случи	пасаж	на	Венера,	се	
дължи	на	Кеплер	–	през	1629	г.	той	
пресмята	(умишлено	избягвам	дума-
та	предсказва),	че	ще	настъпи	пре-
минаване	на	Венера	пред	диска	на	
Слънцето	през	декември	1631	година,	
като	един	месец	по-рано	ще	има	и	
пасаж	на	Меркурий.	За	съжаление	
той	умира	през	1630	година.	По	време	
на	пасаж	на	Венера	през	1761	г.			Ло-
моносов	забелязва	ореол	около	пла-
нетата,	който	той	интерпретира	като	
наличие	на	атмосфера.	Пасажите	на	
Венера	са	отбелязвани	и	с	множество	
експедиции	по	света;	може	би	най-
интересната	е	тази	на	Джеймс	Кук,	
който	наблюдава	пасажа	на	Венера	
през	1769	г.	от	Таити.	Повече	за	само-
то	явление	и	експедициите,	които	са	

правени	за	наблюденията	му	може	да	
научите	от	:	
http://www.transitofvenus.org/	.
	 В	наши	дни	това	явление	буди	
любопитство	и	с	рядкостта	си.	Чувст-
вам	се	щастлив,	че	успях	да	наблюда-
вам	2	пасажа	–	този	през	2004	от	ас-
трономическата	обсерватория	на	СУ	
и	последния	на	6	юни	2012.	
		През	декември		2011	г.	част	от	кръ-
жока	по	астрономия	към	астрономи-
ческата	обсерватория	на	СУ	(който	
е	основан	от	акад.	Кирил	Попов	и	
има	вековна	традиция)	решихме	да	
отидем	на	интересно	място,	за	да	
наблюдаваме	явлението.	Спряхме	
се	на	планината	Олимп	в	Гърция	
поради	близостта	и	до	нас.	Но	по-ва-
жната	причина	за	избора	беше,	че	в	
древногръцката	митология	Олимп	е	
домът	на	боговете,	а	голяма	част	от	
митовете	за	съзвездията	са	свързани	с	
гръцките	богове.

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ
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Изглед	към	Олимп	-	в	далечнината	се	вижда	най-високият	
връх	-	Митикас	-	2917	м.	Вляво	може	да	забележите	и	Луната.

На	около	6	часа	път	от	София	в	подножието	на	Олимп	се	
намира	китното	градче	Литохоро.

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ
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Олимп	е	стръмна	планина,	пътеките	
се	вият	в	серпентини	и	почти	няма	
равно	място.	Ако	ходите	през	лятото,	
си	пригответе	и	много	вода	за	носе-
не.	Първоначалната	идея	беше	да	
наблюдаваме	явлението	от	най-висо-
кия	връх,	но	бяхме	много	зависими	
от	времето.	На	5-ти	юни	атмосферен	
фронт	с	много	гръмотевици	премина	
над	нас.	Знаейки	кой	е	главния	бог	на	
планината	и	кое	е	оръжието	му,	ни	се	
наложи	да	изчакаме	да	отмине	фрон-
та.	Затова	тръгнахме	в	23:30	–		прог-
нозите	за	времето	показваха,	че	ще	
се	разчисти	към	4	часа	сутринта	и	по	
време	на	пасажа	ще	бъде	ясно.	Зами-
сълът	ни	беше	да	се	качим	възможно	
най	-	високо	и	да	имаме	изглед	към	
мястото,	откъдето	ще	изгрее	Слънце-

то	–	азимут	59	градуса.		
	 Към	3:30	сутринта	пристигнах-
ме	в	заслон	Spilios	Agapitos	–	2100	
м.н.в.	(там	е	последното	място,	откъ-
дето	човек	може	да	се	снабди	с	вода),	
хареса	ни	терасата	на	заслона	и	по-
важното:	даваше	ни	добър	изглед	на	
североизток.	Решихме	да	изчакаме	
изгрева	на	това	място.	Половин	час	
преди	изгрева	все	още	над	нас	имаше	
плътни	облаци	и	перспективите	за	
наблюдение	не	бяха	никак	добри,	все	
още	не	идваше	желаното	разчистване.		
Десетина	минути	след	изгрева	късме-
тът	ни	се	усмихна	и	се	видя	Слънце-
то,	а	облаците	започнаха	бързо	да	се	
разчистват.	Струваше	си	качването	и	
усмивките	отново	се	появиха	на	лица-
та	ни.

В	очакване	на	изгрева.
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Все	още	Венера	е	зад	облаците

Наблюдение	на	пасажа
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Успяхме	да	наблюдаваме	пасажа	до	
края.	След	това	оставихме	част	от	
багажа	в	хижата	и	се	качихме	до	2866	
метра	на	съседния	връх	на	Митикас	–	
Скала.	Оттам	до	първенеца	на	плани-
ната	се	стига	с	катерене.	Самата	пла-
нина	не	предложи	много	гледки	при	

изкачването	ни	–	скоро	след	изгрева	
на	Слънцето	се	образуваха	плътни	
мъгли,	които	само	от	време	на	време	
вятърът	раздухваше.	Близостта	на	
планината	до	морето	позволява	след	
като	си	се	изкачил	на	нея,	слизайки	
вечерта	да	се	изкъпеш	в	морето.	Така	

Серия от снимки направени с фотоапарат Olimpus E-500 и телескоп Телементор с 
D=63mm и F=840mm.
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завърши	и	нашата	експедиция.	До	следващата,	може	би	съвсем	скоро	–	на	15	
юли	сутринта	Луната	преминава	пред	Юпитер			

Гледка от площадката за наблюдение - вижда се и Егейско Море.
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В	рамките	 на	 Османската	империя	 и	 при	 силния	
гръцки	 духовен	 натиск	

през	 ХІХ	 в.,	 българският	 народ	 успя-
ва	 да	 изпълни	 програмата,	 която	 на-
чертава	 пред	 него	 отец	 Паисий	 още	
в	 средата	 на	 ХVІІІ	 в.	 Хилендарският	
монах	 в	 своята	 скромна	 по	 обем,	 но	
огромна	по	значение	„История	славя-
нобългарска“	показа	на	своя	народ,	че	
и	той	е	имал	свое	бляскаво	минало,	ве-
лики	царе	и	патриарси,	 самостоятел-
на	църква	и,	не	на	последно	място	по-
значение,	своя	богата	култура	и	обра-
зование,	които	с	нищо	не	е	отстъпват	

от	тези	на	съседните	нам	народи,	а	и	
дори	на	тези	от	Европа.	Това	са	зада-
чите,	които	намиращият	се	под	чужда	
власт	 български	 народ	 е	 трябвало	 за	
изпълни.	И	в	рамките	на	малко	повече	
от	 век	 всяка	 една	от	 тях	 той	довежда	
до	 успешен	 край.	 Тук	ще	 се	 спра	 на	
един	малък	детайл	при	изпълнението	
на	една	от	тези	задачи	–	изграждане-
то на новобългарската просвета и 
ролята на две чешки учителки в нея 
– Фани Майзнер и Богдана (Йозефа) 
Ираскова-Хитева.

Училището	 през	 Възраждането	
ни	е	демократично	по	своя	характер	и	

ИСТОРИЯ

Две  учителки  чехкини  по  българските  земи
Преди  освобождението
	 Автор:	гл.	ас.	д-р	Любомила	Соленкова
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много	често	в	него	намират	изява	ви-
дни	българи,	които	оставят	ярка	диря	
у	 своите	 ученици	 със	 идеите,	 разби-
ранията	и	знанията	си,	със	своите	об-
ществени	 и	 революционни	 прояви.	
Това	са:	Найден	Геров,	Тодор	Иконо-
мов,	Петко	Славейков,	Неделя	Петко-
ва,	Константин	и	Димитър	Миладино-
ви,	 Добри	 Чинтулов,	 Захари	 Круша,	
Йоаким	 Груев,	 Васил	 Левски,	 Илия	
Блъсков,	Анастасия	Тошева,	Елисавета	
Пулиева	Горанова-Карминкова	и	още	
мн.	др.	Често	те	са	получили	образова-
нието	си	извън	рамките	на	империя-
та,	в	която	живеят.	Там	те	приобщават	
към	българската	кауза	свои	съученици	
и	приятели	и	това	се	превръща	в	една	
от	причините	последните	да	идват	и	
да	работят	като	учители	сред	народа	
ни.	Друга	причина	за	това	стават	ня-
кои	 политически	 събития	 в	 Европа,	
от	които	чужденци	търсят	спасение	в	
привидно	 спокойната	 Османска	 им-
перия.	Още	в	края	на	ХVІІІ	в.	предста-
вител	 на	 други	 народности	 започват	
да	 учителстват	 по	 българските	 земи	
–	 сърби,	 хървати,	 словенци,	руснаци,	
украинци,	 швейцарци,	 унгарци,	 по-
ляци	и	др.,	но	най-голямата	„армия“	
от	учители	е	от	чешка	народност.	Това	
може	да	се	отдаде	на	българо-чешката	
и	по-скоро	на	славянската	взаимност,	
която	има	своите	солидни	корени	още	

дълбоко	в	средновековието.
Любопитно: под „славянска взаим-

ност“ сред изследователите се раз-
бират общите корени на славян-
ските народи и оттук стремежът 
да се поддържат тесни култур-
ни, икономически и политически 
връзки между тях. Днешното зна-
чение на това понятие първи дава 
Ян Колар през 1837 г. Според него 
взаимност е „съвместно приемане, 
съвместни влияния и единни пре-
живявания”. Вникне ли се внима-
телно в думите на Колар, може да 
се намери ключа към развитието 
на идеята на славянската взаим-
ност. Според него, а и преди това 
според П. Шафарик и Й. Добров-
ски, съществува един славянски 
народ, а чехи, поляци, руси и т.н. 
са разклонения на народността. 
Постепенно с развитието на нау-
ките и по-детайлното опознаване 
на отделните народи се утвърж-
дава мнението, и при Колар и при 
другите учени, че чехи, поляци, 
руси и т.н. трябва да се приемат 
като самостоятелни народи, бо-
рещи се за своето утвърждаване и 
свобода. Тази тенденция обяснява 
и засиления през първата половина 
на ХІХ в. стремеж към славянска 
взаимопомощ и единение. Една от 
най-ярките негови прояви е прове-
дения през 1848 г. първи Славянски 
конгрес в Прага.

Чуждестранните	 учители	 по	
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българските	 земи	 отначало	 работят	
в	 началните	 училища,	 а	 по-късно	 –	
главно	в	класните	мъжки	и	девически	
училища.	 Те	 съдействат	 и	 за	 усъвър-
шенстването	 на	 организацията	 им,	
за	 подобряване	 на	 учебните	 програ-
ми	и	учебно-възпитателната	дейност,	
за	уреждането	им	по	образец	на	тези	
от	по-напредналите	страни	в	Европа,	
подтикват	 българите	 да	 обръщат	 по-
голямо	 внимание	 на	 обучението	 на	
момичетата.

Значима	роля	в	тези	процеси	иг-
раят	 споменатите	 вече	 две	 учителки	
от	 чешки	 произход	 –	Фани	Майзнер	
и	Богдана	(Йозефа)	Ираскова-Хитева.	
Дошли	 по	 различни	 причини	 в	 Бъл-
гария	те	оставят	ярка	диря	в	органи-
зирането	на	учебния	процес	у	нас	и	в	
своите	възпитаници	и	приятели.

І.
За	Фани (Франтишка) Майзнер 

се	знае	твърде	малко,	дори	неизвестни	
остават	годините	на	нейния	живот.	Не	
може	категорично	да	се	докаже,	че	има	
родствена	 връзка	 между	 нея	 и	 нами-
ращия	се	по	това	време	в	българските	
земи	Йозеф	Майзнер.	Това	твърдение	
изказва	Влади-мир	Сис	през	1934	г.	Но,	
въпреки	тази	неяснота,	името	на	Фани	
Майзнер	 остава	 свързано	 завинаги	 с	
историята	 на	 Стара	 Загора	 през	 Въз-

раждането,	свързано	с	протестантска-
та	пропаганда,	с	някои	нововъведения	
в	облеклото,	в	украсата	и	уреждането	
на	 дома,	 въведени	 посредством	 ней-
ните	ученички	и	приятелки.

Любопитно: Йозеф Майзнер (1828-
1893) е чех, учител, участник в 
българското националноосвобо-
дително движение и в Пражкото 
въстание през 1848 г., след поту-
шаването на което е принуден 
да емигрира в Сърбия. Участва в 
Кримската война. Под името Йо-
зеф Миланович учителства в Шу-

Фани Майзнер с Джеймс и
Уили Кларк
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мен (1850-1860). Известно е че, Й. 
Майзнер до 1860 г. работи и за ми-
сионери американци, като им дава 
сведения за тежкото положение на 
българите, но след като разбира 
истинските им цели се оттегля.

След	 оповестяването	 на	 Хати-
хумаюна	 през	 1856	 г.	 (реформен	 акт,	
обявен	 от	 султан	 Абдул	Меджид	 I,	 с	
който	 се	 дават	 равни	 възможности	
между	 мюсюлмани	 и	 немюсюлма-
ни)	в	Османската	империя	пристигат	
множество	 протестантски	 и	 католи-
чески	 проповедници.	 Привличането	
на	поданиците	на	султана	към	тяхна-
та	религия,	както	се	вижда	по	думите	
на	някои	мисионери,	се	оказва	много	
трудно.	Пристигналият	през	1858	г.	в	
Стара	Загора	протестантски	мисионер	
Теодор	 Л.	 Байнгтън,	 споделя:	 „…по-
интелигентните	 българи	 боготворят	
образованието…	българите	 очевидно	
имат	намерение	да	получат	от	нас	въз-
можно	най-много	светско	и	възможно	
най-малко	религиозно	обучение“.	По	
това	време	и	Н.	Г.	Кларк	пише	в	същия	
дух	до	Джеймс	Кларк:	„Сега	хората	са	
запленени	 от	 идеята	 за	 образование	
като	 нещо	 по-важно	 от	 Евангелието.	
Това	е	грешка,	която	ще	продължи	да	
ни	затруднява“.	Затова	те	се	насочват	
към	организирането	и	поддържането	
на	училища	като	възможен	път	за	по-

стигане	на	поставените	си	цели.
Българите	 не	 приемат	 без	 ре-

зерви	 действията	на	 протестантските	
и	 католическите	 мисионери.	 Когато	
пристига	в	Стара	Загора,	Т.	Байнгтън	
иска	да	види	дали	може	да	разчита	на	
подкрепа	от	местното	население	или	
не.	 Затова,	макар	и	формално,	 търси	
мнението	на	българската	община.	От-
там	му	отговарят:	„…нека	знае	госпо-
дин	мисионерът,	че	общината	ни	има	
грижата	 за	 възпитанието	 и	 образова-
нието,	 както	 на	 момчетата,	 тъй	 и	 на	
девиците	си,	а	добрите	мисионери	мо-
гат	да	 отидат	да	просвещават	дивите	
народи	в	Африка“.

Любопитно: Традицията в образо-
ванието в Стара Загора е засвиде-
телствано още през 20-те години 
на ХІХ в., когато в града има 3 
килийни училища. През 1841 г. е 
открито първото светско учили-
ще, а през 1858 г. в града вече има 5 
мъжки и три девически училища с 
около 800 ученици.

Въпреки	 отказа	 Байнгтън	 иска	
от	 Джеймс	 Кларк	 да	 му	 се	 изпратят	
две	 учителки	 и	 пари,	 за	 да	 открие	
протестантски	 девически	 пансион.	
От	Америка	пристига	Мери	Рейнълдс	
(или	 Ронас,	 според	 различни	 сведе-
ния).	Като	втора	учителка	е	изпратена	
чехкинята	Фани	Майзнер,	„католичка	
по	рождение.	Тя	живя	известно	време	
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в	 семейството	 на	 г-н	 Кларк	 във	 Фи-
липопол	 [Пловдив	 –	 б.м.	 Л.С.],	 къде-
то	е	била	приета	в	църквата,	давайки	
очевидно	 достатъчно	 свидетелства	 за	
благочестивост.	 Тя	 започна	 работа	 в	
училището	от	1	януари	[1863	г.	–	б.м.	
Л.С.].	След	няколко	седмици	то	беше	
затворено	 поради	 клевети	 и	 проти-
вопоставяне,	 но	 беше	 отново	 отворе-
но	през	май	и	към	времето	на	отчета	
[не	е	посочена	точна	дата	–	б.м.	Л.С.]	
наброяваше	20	ученици,	като	получи	
подкрепата	на	влиятелни	семейства	и	
е	 гледано	 с	 добро	 око	 от	 по-видните	
граждани“.	Преди	1863	г.	Фани	Май-
знер	 живее	 в	 Пловдив	 в	 семейството	
на	Джеймс	Кларк	и	работи	като	гувер-
нантка	на	децата	му	–	Джеймс	и	Уили.

http://clubs.dir.bg/
Стара Загора, края на ХІХ в.

Протестантското	девическо	учи-
лище	 и	 пансион	 с	 тригодишен	 курс	
на	обучение	са	реалност	от	началото	
на	1863	г.	Макар	и	в	началото	да	сре-
ща	трудности,	както	 се	 видя	по-горе,	
училището	 бързо	 става	 популярно.	
След	адаптацията	си	към	българските	
условия	то	в	много	отношения	превъз-
хожда	местните	български	училища	–	
с	 организация,	 програма	 (граматика,	
аритметика,	 география,	 начални	 по-
знания	по	анатомия,	физиология,	хи-
гиена,	 умствена	 числителница,	 ръко-
делие,	пеене),	начин	на	преподаване	и	
възпитание.	А	и	двете	учителки	в	него	
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се	оказват	освен	добри	педагожки,	но	
и	 отворени	 към	 местното	 население.	
Особено	популярна	е	Фани	Майзнер,	
защото	тя,	освен	че	говори	един	близък	
до	българския	славянски	език,	може	да	
покаже	на	местните	момичета	и	жени	
как	 да	 се	 ушие	 дреха	 по	 съвременна	
европейска	мода	(а	коя	жена	е	безраз-
лична	към	модните	 тенденции?),	 как	
се	плете	брюкселска	дантела	и	как	се	
бродира	 тюл.	 Също	 така	 демонстри-
ра	 и	 някои	 новости	 в	 домакинството	
и	уредбата	на	дома.	За	нейното	влия-
ние	сред	българите	се	съди	и	от	факта,	
че	тя	е	чест	гост	в	домовете	им,	където	
освен	 за	европейските	новости	разго-
варят	и	за	религия.	С	това	чехкинята	
привързва	към	училището	жадните	за	
учение	момичета.	 В	 него	 идват	 да	 се	
учат	момичета	от	Казанлък,	Русе,	Сви-
щов,	Сливен,	Пловдив.

В	отговор	старозагорското	граж-
данство	възлага	на	Анастасия	Тошева	
да	организира	девическо	класно	учи-
лище.	 То	 става	 реалност	 също	 през	
1863	г.

Любопитно: Анастасия Тошева 
(1837-1919) е учителка и видна 
общественичка. Тя стои в основа-
та на модерното девическо образо-
вание в България. Създава женски 
дружества в Стара Загора и Габро-
во.

Търпимостта	 и	 добрият	 тон	 се	

запазват	до	1867	г.,	когато	като	миси-
онер	 в	 града	 на	 мястото	 на	 Байнгън	
идва	Чарлз	Морс.

Любопитно: Американецът Чарлс 
Морс е протестантски мисионер, 
известен сред българите още през 
1858 г. като абонат на „Българ-
ски книжици“ от Бебек, един от 
най-богатите квартали в Цари-
град. Там той учи български език 
при Драган Цанков. Автор е на 
пълна българска граматика и ма-
лък българо-английски речник: C. 
F. Morse. An English and Bulgarian 
vocabulary. Constantinople, 1860.

Арогантното	 му	 и	 „развратно“	
поведение	 става	причина	 за	 закрива-
не	 на	 училището	 и	 прекратяване	 на	
протестантската	 пропаганда	 в	 Стара	
Загора.

Любопитно: Конкретен повод ста-
ва случаят с ученичката Марий-
ка Генчева, която приема протес-
тантството и отказва да се върне 
в собствения си дом и получава 
убежище от Морс в мисионерска-
та къща в Стара Загора. Общест-
веността приема това като на-
меса във вътрешните български 
работи. Група младежи, водени 
от Иван Салабашев (впоследствие 
ученик в Чехия, математик, ака-
демик и министър в правител-
ството на Стефан Стамболов и 
първото на Александър Малинов), 
изпотрошили прозорците на ми-
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сионерския дом и обругали с ви-
кове постъпката. Това слага край 
на протестантската пропаганда 
в града, въпреки че Морс спечелва 
съдебния процес за нанесените ма-
териални щети.

Каква	 е	 съдбата	 на	Фани	Майз-
нер	след	това	не	се	знае,	но	е	безспор-
на	 следата,	която	тя	оставя	в	пътя	на	
града	през	модерната	 епоха.	Неоспо-
римо	е	и,	че	посредством	дейността	на	
мисионерските	учителки	и	учители	се	
поставя	и	началото	на	изучаването	на	
английски	 език	 сред	 възрожденската	
младеж	на	Стара	Загора.

ІІ.

Втората	учителка	от	чешки	про-
изход	в	България	преди	1878	г.,	на	коя-
то	ще	се	спра	тук,	е	Богдана (Йозефа) 
Ираскова-Хитева.	 Тя	 е	 родена	 през	
1844	 г.	 в	 Храдец	 Кралове,	 Чехия	 (то-
гава	Кьониггрец,	Австрия).	Пристига	
в	Карлово	на	22	 години	и	свързва	 за-
винаги	живота	си	с	България	и	с	ней-
ната	съдба.	Завършва	основно	образо-
вание	в	родния	си	град.	След	това	се	
записва	да	учи	престижното	по	онова	
време	Висше	педагогическо	училище	
в	 Прага	 (средно	 учебно	 заведение	 за	
подготовка	 на	 педагогически	 кадри).	
Заможни	 българи	 също	 насочват	 дъ-

щерите	си	да	учат	там.	Така	съученич-
ки	на	Йозефа	са	сестрите	Елисавета	и	
Мария	Пулиеви-Горанови	от	Карлово.

Любопитно: Елисавета (Ека) и Ма-
рия (Мина) Пулиеви-Горанови са 
едни от първите българки, рабо-
тещи за развитието на българско-
чешките връзки през ХІХ в. Техен 
наставник в Прага е В. Д. Стоянов. 
Ека присъства на сказките, които 
изнася нейният настойник. Взима 
участие в славянското движение в 
Прага, чиято дейност следи с ин-
терес. Тя е позната с видни чешки 
общественици: Ян Ев. Пуркине, В. 

Богдана Ираскова-Хитева
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Напръстек, д-р Фр. А. Браунер и 
др. През 1866 г. сестрите се завръ-
щат в Карлово. Ека сътрудничи 
по литературни и педагогически 
въпрос в сп. „Читалище“ и „Пра-
во“ в Цариград. В Пловдив осно-
вава дружество „Постоянство“, 
което работи за професионалното 
женско образование. А през 1910 г. 
в Калофер основава първото ин-
дустриално дантелено дружество 
„Трудолюбие“.

Името на Мария (Мина) се 
свързва с първата любов на Христо 
Ботев. Смята се, че тя заминава 
по-късно от сестра си за Прага 
(някъде през 1864 г.). Дотогава учи 
в Калофер при своя роднина Ботьо 
Петков, баща на поета и също не-
гов учител. Въпреки противоречи-
ята в сведенията за тази връзка, 
тя не е останала сред обикновени-
те му познанства. В лицето както 
на Мина, така и на брат ѝ Богдан, 
Ботев намира млади хора, които 
могат да го разберат, а у момиче-
то – и неравнодушна към чувства-
та му девойка. И неслучайно той 
ѝ посвещава стихотворението си 
„Пристанала“, печатано в бр. 4 
на „Дума“ от 17 юли 1871 г. (под 
заглавието му стои посвещение-
то: „Посветява се на г-ца М. И. 
Г-ва”). В същия брой на „Дума“ е 
отпечатано и стихотворението 
му „Борба“, посветено на брат ѝ 
„Б. И. Г-ву“ (Богдан Ив. Горанов), 
но посвещението на Мина е водено 

от други чувства. И стихът в „До 
моето първо либе“ — „Ти имаш 
глас чуден ... “, и либето с черни 
очи в „На прощаване“ подсещат за 
образа на Мина. Има още един ин-
тересен факт свързан с двамата. 
Първата любов на синът на Мина 
големият български актьор Сава 
Огнянов е Иванка Ботева дъщеря-
та на Христо Ботев. Дали заради 
старата връзка или заради това, 
че той е карагьозчия (актьор на 
турски), Венета Ботева не разре-
шава на дъщеря си да се омъжи за 
него.

Трите	момичета	квартируват	за-
едно	в	дома	на	видния	чешки	ботаник	
Ладислав	Челаковски,	син	на	поета	и	
славяноведа	 Франтишек	 Л.	 Челаков-
ски.	 Това	 полага	 основите	 на	 дълго-
годишното	 им	 приятелство,	 което	 се	
оказва	и	определящо	в	по-нататъшния	
живот	на	чехкинята.

Завършват	 образованието	 си	
през	1866	 г.	В	 същата	 година	избухва	
война	между	Австрия	и	Прусия.	Бра-
тята	на	Йозефа	решават	да	я	изпратят	
на	по-сигурно	място	и	така	тя	замина-
ва	на	гости	на	приятелките	си	в	Кар-
лово.	Пътуването	продължава	20	дни.	
В	България	 тя	бързо	научава	българ-
ски	език	и	се	приобщава	към	средата.	
Когато	войната	свършва,	младата	чех-
киня	не	 се	 завръща	 в	 родината	 си.	 В	
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българските	земи	я	задържат	красота-
та	на	природата	и	любовта,	която	сре-
ща.	Запознава	се	с	Иван	Хитев	родни-
на	на	нейните	приятелки	и	скоро	след	
това	те	се	женят.	Младата	чехкиня	Йо-
зефа	преминава	в	православната	вяра	
и	приема	името	Богдана,	но	хората	и	
след	 това	 продължават	 да	 я	 наричат	
Йоза.

Младата	жена	попада	в	една	на-
пълно	нова	за	нея	и	много	интересна	
среда,	която	описва	в	писма	до	своите	
роднини.	Тя	идва	от	прекрасната	Злат-
на	 Прага	 във	 възрожденското	 градче	
Карлово,	което	по	мащаби,	архитекту-
ра,	нрави,	обичай	и	т.н.	не	може	да	се	
мери	с	обстановката	в	сърцето	на	Ев-
ропа,	но	има	своето	обаяние.	Вероят-
но	с	живописните	си	писма	събужда	и	
големия	интерес	на	брат	си	художни-
ка	Ярослав	Ирасек,	който	я	посещава	
два	пъти	в	Калофер.	Като	резултат	от	
тези	му	пътувания	през	1874	г.	в	илюс-
трования	 седмичник	 „Светозор“	 из-
лиза	поредица	от	статии	„Картини	от	
пътуването	ми	из	България“,	някои	от	
които	са	придружени	с	илюстрации.

В	Карлово	тя	започва	да	практи-
кува	професията	си	на	учителка,	като	
през	 1867	 г.,	 или	 година	 по-късно,	 е	
наета	 като	 такава	 в	местното	 девиче-
ското	 училище.	Женското	 дружество	
„Възпитание“,	 което	 се	 занимава	 с	

просветата	на	девойките	в	града,	очак-
ва	от	нея	да	въведе	по-добър	ред	в	учи-
лището.	Скоро	след	това	обаче	започ-
ват	спорове	дали	чехкинята	да	остане	
учителка	или	да	бъде	освободена.	Все	
пак	тя	е	оставена	с	условие	да	бъде	по	
цял	ден	в	училището	и	освен	ръкоде-
лие,	да	преподава	и	някои	други	нау-
ки.	Богдана	работи	с	голямо	старание.	
Сутрин	 отива	 много	 рано	 и	 стои	 до	
късно,	подрежда	момичетата	с	такова	
„благочиние“,	на	което	никой	не	се	е	
надявал.	 В	 същото	 време	настоява	 да	
се	назначи	главна	учителка,	защото		
е	 трудно	 сама	да	ръководи	 всичко.	 В	
основата	на	интригите	и	лошото	отно-
шение	стои	отец	Христо,	който	е	про-
тив	чехкинята,	защото	иска	да	наложи	
своята	воля	за	уредбата	на	училището	
и	заплащането	на	учителките.	Скоро	е	
освободена.

След	тези	неуредици,	в	началото	
на	1871	г.,	Богдана	Хитева	се	премест-
ва	 в	 Калофер,	 където	 с	 помощта	 на	
Христо	 Караминков,	 съпруга	 на	 Ека	
Горанова,	започва	да	преподава	ръко-
делие	и	 български	 език.	Като	 учебен	
предмет	ръкоделието,	макар	и	опити-
те	да	се	въведе,	както	се	видя	по-рано,	
все	още	е	новост	в	българските	учили-
ща	по	това	време.	Богдана	Хитева	сама	
съставя	 програма	 по	 чешки	 образец,	
изгражда	методиката	и	определя	часо-
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вете.	Тя	учи	местните	жени	на	класиче-
ските	и	новите	похвати	в	този	занаят,	
показва	 им	 съвременната	 европейска	
мода	в	детските,	мъжките	и	женските	
долни	и	горни	дрехи.	Така	интересът	
към	 ръкоделието	 нараства	 толкова	
много,	че	чести	гости	в	дома		стават	
богаташките	моми	и	невести,	за	да	се	
учат	както	на	шеф	и	кройка,	така	и	на	
новостите	в	домакинството.	Домът	на	
чехкинята	се	превръща	в	своеобразно	

стопанско	училище	без	заплащане	на	
такса.	Толкова	били	погълнати	от	 за-
ниманията	си,	че	те	продължавали	до	
късно	вечер	„докле	се	смръкнело	и	ко-
гато	говедата	се	прибирали	от	паша“.	
Това	 предизвикало	 недоволството	 на	
някои	от	чорбаджиите.

Богдана	Хитева	участва	активно	
и	 в	 обществения	 живот	 на	 града.	 Тя	
се	 включва	 в	 основаното	 в	 Калофер	
по	инициатива	на	нейната	приятелка	

Světozor, 1881, č 5, s. 58
Хисарски минерални бани, художник Ярослав Ирасек
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Ека	женско	дружество	„Просвещение“	
за	 подпомагане	 на	 бедни	 ученички,	
за	 снабдяване	на	 девическото	 учили-
ще	с	учебници,	помагала,	книги	и	т.н.	
Калоферки	 се	 включват	 с	 желание	 в	
него.	Дори	най-бедните	правят	даре-
ния.	Всяка	неделя	жените	се	събират	в	
девическото	училище,	където	Ека	Ка-
раминкова,	Богдана	Хитева,	Парашке-
ва	Шушулкова	изнасят	сказки	на	раз-
лични	теми.

В	същото	време	Богдана	участва	
и	в	българското	революционно	движе-
ние.	Добре	се	познава	с	Ангел	Кънчев.	
От	спомените	на	даскал	Димитър	Ра-
лов,	 председател	 на	 революционния	
комитет	в	с.	Ябълково,	се	вижда,	че	тя	
е	„сигурен	закрилник“	в	комитетската	
мрежа.

Любопитно: През ранната есен на 
1870 г. в село Алмали (дн. Ябъл-
ково, Хасковско) пристигат като 
строители на жп линията Од-
рин–Белово чешките инженери 
Георги Прошек, Антон Пелц и 
Антонин Свобода заедно с поляци-
те Станислав Домбровски и пан 
Банковски. Бързо се сприятеляват 
с председателя на местния рево-
люционен комитет даскал Дими-
тър Ралов и с неговия заместник 
Иван Попкалинов. С тяхна помощ 
те наемат квартира у поп Калин, 
който през 1871 година постро-

ява за тях специално жилище от 
4 стаи. Тъй като то се ползвало 
с консулска екстериториалност 
станало неприкосновено седалище 
на единствения в България Славян-
ски таен революционен комитет, 
образуван от българи, чехи и поля-
ци. За прикритие на дейността си 
организирал и образцово училище, 
което получило названието „Про-
шеково школо”. Като инженери по 
железниците Пелц и Свобода са 
пътували и пренасяли важни све-
дения и други материали от и до 
Цариград, Стара Загора, София 
и Букурещ, дори оръжие. Прошек 
пък бил постоянен кореспондент 
на вестници в европейските сто-
лици и там редовно отразявал без-
чинствата на османските пороби-
тели.

По	 време	 на	Априлското	 въста-
ние	 (1876	 г.)	 Богдана	 става	 свидетел	
на	 ужасите	 от	 турските	 безчинства,	
вижда	 как	 башибозукът	 се	 разправя	
с	 българските	 въстаници	 и	 мирното	
население.	Едва	успява	да	 спаси	три-
те	си	деца,	най-малкото	по	това	време	
е	едва	на	40	дни,	благодарение	един-
ствено	 на	 австрийския	 си	 паспорт.	
Принудена	е	да	напусне	Карлово,	къ-
дето	се	връща	в	началото	на	събития-
та.	Мъжът	,	който	взима	участие	във	
въстанието,	 трябва	да	 се	укрива	и	не	
може	 да	 помогне	 на	 семейството	 си.	
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Богдана	 търси	помощ	от	протестант-
ската	мисия	в	Пловдив	и	с	помощта	на	
Дж.	Кларк	 пристига	 в	 града,	 а	 оттам	
под	 закрилата	 на	 австрийския	 кон-
сул	отива	в	Цариград.	По	пътя	среща	
множество	навързани	кервани	от	пле-
нени	хора	и	 висящи	на	бесилки	тру-
пове.	При	с.	Кара-Топрак	(дн.	Черно-
земен,	 Пловдивска	 област)	 тя	 среща	
група	вързани,	измъчени,	вече	осъде-
ни	с	присъди	на	вратовете	карловци,	
които	 „разярените“	 заптиета	 връщат	
в	Карлово,	за	да	ги	обесят	там	за	нази-
дание.	 Тези	 покъртителни	 гледки	 тя	
прави	достояние	на	европейските	ко-
респонденти	и	дипломати	в	турската	

столица.	Описва	ги	също	и	в	писмата	
до	 своите	 братя	 в	Чехия.	Част	 от	 тях	
те	 публикуват	 във	 вестник	 „Покрок“	
и	 това	 дава	 още	 една	 възможност	 да	
се	 запознае	 европейската	 обществе-
ност	със	събитията	на	Балканите.	При	
срещата	им	с	Константин	Иречек	във	
Видин	през	1882	г.	той	е	впечатлен	от	
разказите		за	ужасите	в	Карлово	през	
зимата	на	1877	г.,	на	които	тя	е	свиде-
тел	и	който	разказ	намира	отражение	
в	неговия	 епохален	 труд	 „Пътувания	
по	България“.

Humoristické listy 18, č 31, s. 245
Българи в плен на черкези
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В	 Цариград	 Богдана	 Хитева	 и	
семейството		е	приютено	от	Христо	
Д.	 Караминков	 и	 съпругата	 му	 Ека.	
Малко	 след	 това	 те		помагат	 да	 по-
стъпи	на	работа	в	девическия	пансион	
на	г-ци	Хирш	в	Бебек.	Там	преподава	
български	език	на	десетината	българ-
ски	 деца	 от	 Батак,	 Перущица	 и	 др.,	
останали	 сирачета	 през	 1876	 г.	 Дъл-
го	Богдана	няма	вести	от	 съпруга	 си.	
Едва,	 когато	 руските	 войски	 са	 пред	
Сан	Стефано,	Дж.	Кларк		съобщава,	
че	съпругът		Иван	е	жив,	намира	се	в	
Свищов	и	е	взел	участие	в	Руско-тур-
ската	война.

След	 Освобождението	 на	 Бъл-
гария	 Богдана	 се	 завръща	 във	 своята	
втора	родина.	Продължава	да	работи	
като	учителка	и	преводачка	още	дъл-
ги	години.	През	1878	г.	тя	е	назначена	
за	 директор	 на	 училищата	 в	 Пазар-
джик.	 След	 две-три	 години	 се	 мести	
във	Видин,	след	това	отива	в	Самоков,	
отново	на	директорска	длъжност.	Към	
1887-1888	г.	Хитева	става	управителка	
на	девическия	пансион	в	Стара	Заго-
ра,	където	работи	до	1893	г.	До	1895	г.	
е	управителка	на	пансиона	към	деви-
ческата	гимназия	в	Пловдив.

Любопитно: Първата директорка 
на Пловдивската девическа гим-
назия е също чехкиня – Франциска 

Сенлер-Шоурекова (1844-1919). За 
поста я предлага Иван Салабашев, 
замесен в събитията в Стара За-
гора през1867 г., и поканена лично 
от Йоаким Груев. Фр. Сенлер прис-
тига в Пловдив през пролетта на 
1881 г. и веднага от съществува-
щото още от 1862 г. девическо 
училище сформира Областна-
та девическа гимназия. Освен на 
училището тя е директор и на 
Девическия пансион, създаден към 
гимназията за деца сираци и от 
други населени места. През 1883 г. 
Франциска се омъжва за учителя 
по математика Антон Шоурек, 
по-късно професор в Софийския 
университет.

	 След	 това	 Богдана	 Ираскова-
Хитева	се	мести	във	Варна	(до	1897	г.),	
където	 преподава	 в	 девическата	 гим-
назия	всеобща	история,	 стопанство	и	
краснопис.	През	1898	г.	преподава	ге-
ография	и	български	език	в	Първа	со-
фийска	 девическа	 гимназия.	 Веднага	
след	това	чехкинята	заема	длъжността	
„началница“	 на	 Пловдивското	 сиро-
питалище,	където	остава	до	1	ноември	
1903	г.,	когато	се	пенсионира.	Богдана	
Хитева	посвещава	36	години	от	живо-
та	си	на	учителската	професия.

Най-ярък	пример	за	идеите		в	
педагогическата	 работа	 е	 запазеният	
обстоен,	прецизно	разработен	учебен	
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план	по	стопанство,	в	който	е	защите-
на	осъзнатата	полза	от	добре	уредена	
градина	с	разнообразие	от	зеленчуци,	
овошки	подправки,	с	уредена	леха	за	
лековити	билки,	със	засети	индустри-
ални	 растения.	 Проследени	 са	 както	
всекидневните	 задължения	 на	 дома-
кинята	 за	 почистване	 и	 поддържане	

на	реда		в	къщата,	така	и	уменията	да	
приготвя	 вкусна	 храна,	 да	 поддържа	
естетически	масата,	 да	 подготвя	 зим-
нина	и	мн.др.	Успехът	по	 този	пред-
мет	във	варненското	девическо	учили-
ще	е	най-висок	–	мн.	добър	4,82	 (при	
петобална	система	на	оценяване).

След	пенсионирането	си	Хитева	
живее	в	София	до	смъртта	на	11	август	
1929	г.	Тук	тя	се	отдава	на	преводаче-
ска	дейност.	Превежда	разкази,	книги	
и	пиеси	главно	от	чешки	на	български.	
Сътрудничи	на	много	наши	списания	
и	 вестници:	 „Извор“,	 „Женски	 свят“,	
„Мода	 и	 домакинство“,	 „Учител“,	
„Училищен	другар“,	„Зора“,	„Вестник	
на	жената“,	„Черно	море“.	В	неин	пре-
вод	се	поставят	на	сцената	на	Народ-
ния	 театър	 в	София	пиесите	 „Нощ	в	
Карлщейн“	от	Ярослав	Връхлицки,	ко-
медиите	„Лов	за	мъже“	и	„Сирена“	от	
Йозеф	Щолба	и	„Процесът“	от	Юлиус	
Родерих	Бенедикс	(превод	от	немски).	
На	чешки	език	превежда	„Стоянчо	от	
Ветрен“	от	Иван	Вазов	и	„Разковниче“	
от	Иван	Е.	Гешов.

Богдана	Ираскова-Хитева	остава	
в	историята	както	на	българската	пе-
дагогика,	 така	и	в	историята	на	чеш-
ко-българските	 културни	 контакти.	
Въпреки	 трудностите,	 жестокости-

Světozor,	1874,	č.	19,	s.	224
Камбанария в българска църква, художник 

Ярослав Ирасек
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те,	 понякога	 отхвърлянето	 ,	 които	
преживява,	 тя	 е	 ценена	 и	 търсена	 от	
българите.	Със	своята	прецизна	и	но-
ваторска	 педагогическа	 дейност	 тя	 е	
част	от	историята	на	еманципирането	
на	българската	жена	в	онези	тежки	за	
родината	ни	времена	–	края	на	осман-
ското	владичество,	Априлското	въста-
ние,	Руско-турската	война,	създаване-
то	и	първите	крачки	на	младата	дър-
жава	в	Югоизточна	Европа.

* * *

Дейността	 на	 много	 от	 учите-
лите	 чужденци,	 както	и	 тази	на	 бъл-
гарските,	често	граничи	с	героизъм	и	
подвиг	и	животът	и	делата	им	 заслу-
жават	 да	 бъдат	 направени	 достояние	
на	нашия	народ.	Такива,	 силни	и	 за-
служаващи	нашето	внимание	и	искре-
но	 възхищение,	 са	 двете	 учителки	от	
чешки	произход	дошли	в	родината	ни	
и	оставили	ярка	диря	в	живота	на	бъл-
гарката	по	пътя	на	нейната	еманципа-
ция.	Както	се	видя	от	разказа	по-горе,	
Фани	 Майзнер	 и	 Богдана	 Ираскова-
Хитева	излизат	 от	рамките	на	борба-
та	 за	 новобългарска	 просвета	 и	 кул-
тура,	защото	тяхната	дейност	е	много	
по-мащабна.	Косвено	или	пряко	те	се	
включват	 в	 борбата	 за	 духовно	 и	 на-
ционално	 освобождение,	 за	 издигане	

на	духовната	и	материалната	култура	
на	 народа	 ни.	Незаменима	 е	 тяхната	
плодотворна	 педагогическа	 работа	 и	
неуморната	им	културна,	обществена	
и	стопанска	извънучилищна	дейност,	
която	е	 свидетелство	 за	привързанос-
тта	им	към	българския	народ	и	него-
вата	 кауза.	 Голяма	 е	 тяхната	 роля	 и	
на	полето	на	 българо-чешката	и	 сла-
вянската	 взаимност.	 Фани Майзнер 
и	 Богдана Ираскова-Хитева	 са	 част	
от	онази	плеяда	чехи,	между	които	са	
Йозеф	Майзнер,	Константин	Иречек,	
братя	 Шкорпил,	 братя	 Прошек,	 Ян	
Мърквичка,	 Ярослав	 Вешин,	 Вацлав	
Добруски,	Владимир	Сис	и	мн.др.,	за-
почнали	да	идват	в	България	още	пре-
ди	 освобождението		и	 станали	 част	
от	 духовното,	 културното,	 политиче-
ското	 и	 икономическото	 изграждане	
на	българската	нация	и	държава.
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Едно	от	оригиналните	хрум-
вания	на	българската	поща,	
за	да	угоди	на	високите	из-
исквания	на	филателистите	

към	вида	на	пощенските	марки,	е	да	
повери	изготвянето	на	художествения	
проект	на	поредицата	за	въздушна	
поща,	издадена	през	1940	г.,	на	истин-
ски	летец.	За	съжаление	не	са	извест-
ни	подробности	как	се	е	стигнало	до	
това	решение	и	кой	е	дал	предложе-
ние	за	него.

В	1938-1939	г.	в	българската	филател-
на	преса	се	повдига	и	стои	открит	въ-
просът	за	издаване	на	нови	пощенски	
марки	за	въздушна	поща	с	разноо-
бразни	сюжети	и	номинални	стойно-
сти,	които	да	заменят	употребявани-
те	дотогава.	„Нашата	филателия	не	
може	да	се	похвали	с	достатъчно	ви-
дове	и	качествено	добри	и	художест-
вено	изпълнени	марки	за	въздушна	
поща	-	започва	един	коментар	по	
този	повод,	поместен	в	сп.	„Българска	
марка”.	-	През	последните	години,	
когато	се	явиха	колекционери	само	на	
марки	за	въздушна	поща,	много	по-
щенски	администрации	побързаха	да	
се	нагодят	с	това	и	усилено	почнаха	
да	фабрикуват	такива.	Някои	адми-
нистрации,	като	италианската,	оти-

доха	до	там,	че	към	всяка	редовна	или	
възпоменателна	поредица	пощенски	
марки	издаваха	и	отделна	такава	за	
въздушна	поща	и	то	с	тлъсти	свръх	
такси.	В	това	време	ние	поддържаме	
нуждите	на	въздушната	поща	и	ин-
тереса	на	филателистите	към	българ-
ските	марки	само	с	една	поредица	от	
7	къса,	всички	с	един	и	същи	сюжет,	
долнокачествена	изработка,	върху	
обикновена	хартия	и	отпечатана	на	
обикновен	висок	печат,	която	е	вече	9	
години	в	обръщение...”

Идеята	за	отпечатване	на	нови	по-
щенски	марки	за	въздушна	поща,	
повдигната	в	1938	г.,	като	че	ли	е	на	
път	да	се	реализира	още	през	следва-
щата	година:	в	плана	за	маркоиздава-
не	за	1939	г.	са	били	заложени	„нови	
марки	за	аеропланна	поща	със	сюже-
ти	летящи	авиони	над	красиви	мест-
ности”.	Такива	марки,	обаче,	не	се	
появяват	в	посоченото	време	„поради	
липса	на	подходящи	сюжети”.	

Имаме	основание	да	считаме,	че	ра-
ботата	по	новото	издание	марки	не	
е	замряла	в	1939	г.	Просто	тогава	се	е	
работило	по	създаването	на	сюжети-
те,	което	е	протекло	с	преодоляването	
на	специфични	трудности.	

Летец рисува самолети над 
България
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=13375		 Автор:	К.ГЕРБОВ
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Към	този	извод	ни	насочва	писмото	
от	13	септември	1939	г.	на	Бюрото	за	
пощенски	марки	към	Главната	ди-
рекция	на	пощите,	телеграфите	и	
телефоните	в	България,	с	което	е	по-
ръчано	отпечатването	на	марките,	по-
знати	на	филателистите	и	отразявани	
във	филателните	каталози	под	името	
„Въздушна	поща	-	изгледи	от	1940	г.”.	
В	писмото	е	отбелязано:	„Съгласно	
планът	на	службата	за	пощенските	
марки	за	1939	г.,	дадена	бе	поръчка	
на	специалиста	-	художник	авиатор	
Константин	Д.	Икономов	да	изработи	
проектите	за	новите	марки	за	въздуш-
на	поща	по	идеи	и	сюжети,	посочени	
от	Главната	дирекция.	Художникът	
изпълни	добре	своята	задача	и	пред-
ставените	от	него	проекти,	след	ня-
колкократни	поправки	и	изменения,	
бяха	приети	от	техническата	комисия	
при	Комитета	за	пощенски	марки...”	

Цитираният	текст	ни	показва,	че	на	
художника,	който	е	бил	и	летец,	са	
дадени	„идеи	и	сюжети”,	по	които	
той	е	изготвил	художествени	проекти.	
Как	е	протекъл	„творческият	процес”,	
намираме	обяснено	пак	във	филател-
ната	преса,	така:	„Сюжетите	за	марки-
те	са	изработени	от	летеца-художник	
Константин	Икономов,	който	освен	
художническите	си	дарби,	с	риск	на	
живота	си	е	прелетял	със	самолет	над	
най-красивите,	но	най-опасни	места	
на	нашата	родина,	за	да	ни	даде	ори-
гинални	и	крайно	художествени	сю-
жети.”	

Можем	да	се	досетим,	че	летецът	е	

заснел	с	фотоапарат	подходящите	
изгледи	и	след	това	ги	е	прерису-
вал.	Възможно	е	някои	фотосюжети	
да	са	извадени	на	фотохартия	и	да	
е	направен	допълнителен	ретуш	на	
изображението	и	така	да	е	създаден	
проектът	за	съответната	марка.	Със	
сигурност	е	използван	фотомонтаж	
на	самолетите,	летящи	над	обектите.	
Те	са	добавени	по	фото	път	към	из-
гледите.	Все	пак	не	можем	да	не	да-
дем	висока	оценка	на	майсторството	
на	художника-летец,	за	което	в	един	
филателен	каталог	от	1947	г.	четем:	
„Художникът-летец	К.	Икономов	от	
личен	опит,	добит	при	летения	и	
наблюдения,	е	успял	да	предаде	поле-
та	на	аероплана	в	различни	красиви	
положения	над	сполучливо	подбрани	
места	от	нашата	родина.”	

Марките	от	поредицата	са	пуснати	в	
употреба	на	22	февруари	1940	г.

1 лев. Излитащ самолет.
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4 лева. Самолет прелита над Бачковския 
манастир.

10 лева. Пощенски транспорт: самолет 
в полет, парен локомотив и пощенски 

мотоциклет в движение.

6 лева. 
Самолет 

на летище 
Божурище 

край София, 
товари поща 
от пощенски 
автомобил.
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12 лева. Самолети прелитат над Двореца в София.

16 лева. Самолет прелита над връх Ел Тепе (Вихрен) в 
Пирин.
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19 лева. Самолет прелита над езерата в Рила.

45 лева. Самолет прелита над храм-
паметника „Св. Александър Невски” в София.

30 лева. Самолет и лястовица в полет. На 
марката е направен паралел между тяло 

на самолет и тяло на лястовица. Както е 
известно „авиация” произлиза от латинската 

дума „avis”, която означава птица. 
Самолетът действително много прилича 
на лястовица, затова и някои твърдят, 

че последната била символ на българското 
въздухоплаване.

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 97

Месец	след	появата	на	марките	по	
пощенските	гишета,	в	„Българска	
марка”	са	отпечатани	следните	въз-
торжени	слова:

„Новата	филателистична	българска	
година	започна	блестящо.	Тя	ни	до-
несе	красивата	поредица	„Въздушна	
поща”,	която	вкара	само	за	три	дни	
в	Народна	банка	18	милиона	лева	в	
ценна	чужда	валута.	Поръчките	ва-
лят	като	град	от	целия	свят.	Нашите	
търговци	не	са	в	състояние	да	ги	из-

пълнят.	Тиражът	на	марките	се	оказа	
недостатъчен.

Замислени	във	времето,	когато	хората	
все	още	имаха	вяра	в	своите	валути,	
новата	българска	поредица	искаше	
да	бъде	желана	и	търсена	чрез	своя	
малък	тираж.	Тя	се	нагоди	към	това	
условие,	като	излезе	само	в	50	000	пъл-
ни	поредици,	но	когато	беше	пусната	
на	пазара,	войната	вече	бушуваше	по	
грешната	земя,	и	нейните	обитатели,	
имайки	опита	от	миналото,	се	втурна-

70 лева. Самолет прелита над прохода 
Шипка, Паметника на Свободата на връх 

„Свети Никола” и Орлово гнездо.

100 лева. Самолет в устрем към висините, 
на фона на сияещ вензел на цар Борис ІІІ.
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ха	да	запазват	своите	ценности,	чрез	
най-здравата	валута	-	пощенската	
марка.	Ние	сме	щастливците,	внима-
нието	на	всички	да	бъде	спряно	пре-
димно	на	нашата	„Въздушна	поща...”	

Тези	редове	са	писани	от	филателист,	
който	е	и	чиновник	на	висок	пост	към	
пощенската	администрация.	Това	е	
Янко	Русинов,	началник	на	споме-
натото	Бюро	за	пощенски	марки	към	
Главната	дирекция	на	ПТТ,	голям	
радетел	за	постигане	на	авторитет	на	
българската	пощенска	марка	в	чуж-
бина.	Личи	си	малко	приповдигната-
та	реклама	на	изданието.	Но	факт	е,	
че	комплектната	поредица	свършва	
бързо.	Тя	включва	и	стойността	100	
лева,	която	е	продавана	само	в	ком-
плект	с	останалите	марки	от	поре-
дицата	и	то	само	в	някои	по-големи	
пощенски	станции.	Отпечатана	е	в	
относително	ниския	тираж	от	50	000	
броя.	

В	Царство	България	пощенските	
марки	са	били	ценни	книжа.	Те	са	
издавани	от	Министерството	на	фи-
нансите	и	след	отпечатването	им	са	се	

съхранявали	в	Хранилището	за	дър-
жавни	ценни	книжа.	Оттам	марките	
са	разпращани	по	банковите	клонове	
и	агентури	в	страната,	откъдето	са	ги	
получавали	пощенските	станции.	Но	
макар	и	ценна	книга,	с	българската	
пощенска	марка	не	е	можело	да	се	
пазарува,	както	е	с	парите.	Ако	не	
бъде	използвана	по	предназначение,	
пощенската	марка	след	това	може	да	
бъде	реализирана	единствено	на	вто-
ричния	филателен	пазар.	И	на	него	
цената	й	се	определя	от	търсенето	и	
предлагането.	

Пощенската	марка	също	е	и	културна	
ценност,	а	в	случая	поредицата	„Въз-
душна	поща”	от	1940	г.	би	трябвало	и	
да	е	вид	документ.	Засега	не	докрай	
разчетен.	Изображенията	на	марки-
те	повдигат	въпроса	за	гражданската	
авиация	по	време	на	Царство	Бълга-
рия.	

За	българското	военно	въздухопла-
ване	в	периода	1912-1944	г.	е	писано	
доста:	има	отделни	статии,	има	и	кни-
ги,	изцяло	посветени	на	него.	А	какво	
става	с	гражданската	авиация	в	Бълга-
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рия	по	това	време?	
Пощата	се	е	прена-
сяла	по	въздуха	не	
от	военни	самолети,	
а	от	граждански,	но	
почти	нищо,	май,	
не	е	писано	за	тях.	

За	съжаление	нито	
архивите,	нито	фи-
лателната	преса	и	
специализираната	
филателна	литера-
тура	са	ни	оставили	
някакви	конкретни	
сведения	за	типа	на	
изобразените	върху	
марките	самолети.	
Можем	все	пак	да	се	
опитаме	да	напра-
вим	някакъв	анализ	
и	да	обобщим	ре-
зултатите.

Публикуваните	от-
чети	за	въздушната	
поща	в	България	за	
периода	1929-1932	
г.	ни	дават	две	ос-
новни	сведения:	в	
България	редовна	
„аеропланна	поща”	
имаме	след	1929	г.;	
в	1932	г.	тя	се	пренася	
от	три	авиокомпании:	
полската	„Лот”,	френската	„Сидна”	
и	германската	„Луфтханза”.	(През	
1933	г.	„Сидна”	се	слива	с	още	ня-
колко	компании	и	се	образува	„Еър	
Франс”.)

Към	тези	сведения	ще	добавим	още	
някои.	В	Царство	България	няма	
регистрирана	стабилна	българска	
авиокомпания.	През	1927-1929	г.	е	
направен	опит	да	се	наложи	като	
такава	„БУНАВАДЪ”.	Тя	предлага	
пътнически	и	пощенско-товарни	
превози	между	някои	летища	само	

Отчети за въздушната поща в България през 1929-1932 г.
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в	България.	Със	самолети	на	компа-
нията	е	превозвана	и	поща	в	малки	
количества	и	нередовно.	През	1930	г.	
компанията	престава	да	съществува.	
След	1929	г.	в	България	се	разменя	
само	международна	„аеропланна”	
или	„въздушна	поща”	(от	България	за	
чужбина	и	обратно)	и	тя	се	пренася	
от	чуждестранни	самолети.	

Възниква	тогава	въпросът:	какви	са	
самолетите,	нарисувани	на	поредица-
та	„Въздушна	поща	-	изгледи”	от	1940	
г.?	

Очевидно	те	също	са	граждански:	
имат	монолитен	покрив,	наличието	
на	няколко	илюминатора	показва	
също,	че	са	имали	капацитет	за	по-
вече	от	две	места,	повечето	са	двумо-
торни,	има	и	четиримоторен.	Самият	
художник	на	марките	е	„подсказал”,	
че	става	дума	за	самолети	на	граждан-
ската	авиация,	като	на	повечето	от	
тях	е	поставил	регистрационно	обо-
значение,	започва-
що	с	„LZ”.	Това	са	
опознавателните	
знаци	на	граждан-
ските	самолети,	
регистрирани	или	
пререгистрирани	
в	България	след	
1931	г.	

Нека	веднага	да	
кажем,	че	худож-
никът	си	е	поз-
волил	известна	
манипулация.	
На	изобразените	

върху	марките	самолети	личат	къде	
по-ясно	къде	не	съвсем,	знаците:	LZ-
PIR	върху	2	лв.,	4	лв.	и	70	лв.;	LZ-HAL	
(?)	върху	10	лв.;	LZ-HET	върху	30	лв.;	
и	LZ-ILA	върху	100	лв.	При	справка	с	
наличният	Регистър	на	гражданските	
самолети	в	България	до	1945	г.,	пуб-
ликуван	в	http://www.goldenyears.
ukf.net/reg_LZ-.htm,	се	вижда,че	само-
лети	с	такива	обозначения	в	България	
не	са	съществували!

Пак	от	същия	регистър	виждаме,	че	
най-близо	по	конструктивни	особе-
ности	на	самолетите	от	пощенските	
марки,	са	моделите	Caudron	C.444	
Goeland	и	Junkers	Ju52/3m	Sova	от	
таблицата.	В	Енциклопедия	Бъл-
гария,	том	1	в	статията	„въздушен	
транспорт”	се	споменава,	че	през	
1934	г.	за	нуждите	на	гражданския	
въздушен	транспорт	в	България	от	
Франция	са	били	закупени	два	шест	
местни	пътнически	самолета	тип	„Ге-
оланд”.	

Caudron C.444 Goeland
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Като	неспециалист	по	авиационно-
то	дело	в	България	не	мога	да	кажа	
нищо	повече.	На	ми	приличат	са-
молетите	от	марките	нито	на	„Ге-
оланд”,	нито	на	„Юнкерс”.	Но	пак	
ще	подчертая,	че	за	мен	марките	са	

документ,	до	доказване	на	противно-
то.	Надявам	се,	че	по-запознатите	ще	
кажат	нещо	по-определено	за	граж-
данската	авиация	в	България	в	пери-
ода	1934-1940	г.

Junkers Ju52/3m Sova
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И	през	19-ти	век,	както	днес,	е	имало	бедни	и	богати	хора,	
което	е	дало	отражение	в	бита	

на	обитаваните	от	тях	домове.	

Днес	по-бедният	бит	от	времето	на	
Възраждането,	може	да	се	види	глав-
но	в	къщи-музеи	на	известни	лично-
сти.	Доколко	е	автентичен	този	бит	е	
трудно	да	се	каже,	тъй	като	повечето	

къщи	са	реставрирани,	а	някои	и	на-
ново	построени	от	амбициозни	хора,	
като	тези	които	„възстановяват”	двор-
ците,	стените	и	църквите	на	Царевец	
и	Трапезица	във	Велико	Търново.	

Характерни	за	„народния	бит”	в	къ-
щите-музеи	са	традиционното	огни-
ще,	пиростията	и	трикраките	столче-
та	около	нея,	лавиците	по	стените	с	

Интериор на български къщи от 19-ти век
Доколко е автентичен?
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=13233 	 Автор:	К.ГЕРБОВ

1. Арбанаси, стара къща
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наредените	по	тях	керамични	и	бакъ-
рени	съдове.	Ако	разгледате	снимки	
с	интериор	от	такива	къщи,	които	
снимки	са	правени	в	различни	годи-
ни,	ще	откриете	известни	различия	в	
детайлите.	Например,	при	сравнение	
между	втората	и	третата	снимка	по-
долу,	които	се	отнасят	до	един	и	същ	
обект	-	възстановената	родна	къща	на	
Христо	Ботев	в	Калофер,	ще	устано-
вите	явни	разлики.	Любопитно	е,	че	
по-претрупаната	с	инвентар	„одая”	
от	втората	снимка	е	снимана	по-рано.	
Явно	по-късният	управител	на	къща-
та	е	харесвал	по-семплата	атмосфера	
и	е	разредил	предметите.	Този	факт	
ни	води	към	констатацията,	че	„ав-
тентичността”	на	обстановката	в	тези	
новопостроени	„исторически”	памет-
ници,	зависи	от	вкуса	на	този,	който	
се	грижи	за	тях.

В	къщите	на	богатите	чорбаджии	и	
търговци	обстановката	е	по-луксоз-
на	-	има	европейски	мебели:	изящни	
столове,	маси,	спални.	От	таваните	
висят	изящни	полилеи.	Какви,	обаче?	
Тези,	които	виждаме	днес,	са	с	елек-
трически	лампи!	Възможно	е,	когато	
държавата	е	станала	собственик	на	
съответната	къща,	в	нея	действително	
да	е	имало	електричество.	Но	пък	е	
редно	като	показваме	автентичен	бит	
от	преди	време,	да	се	постараем	той	
действително	да	бъде	такъв.	

Като	търсих	информация	за	интери-
ора	в	къщите-музеи	открих	това	обяс-
нение,	което	се	отнася	за	три	от	изо-
браженията,	показани	по-долу	с	текст	
„Пловдив,	Къщата	на	Бирдас”:	

„От	фамилиите	Бирдас	и	Мардас	
[в	Стария	Пловдив]	са	останали	две	
вещи	в	автентичен	вид	-	един	поли-
лей	и	барокова	спалня.	Останалите	
мебели	са	купувани	по-късно,	но	са	
оригинални	и	са	направени	в	стила	
на	времето	си.	Голяма	част	от	мебели-
ровката	-	бюфети,	шкафове,	кресла	и	
маси,	е	дело	на	български	майстори	в	
характерния	за	онова	време	национа-
лен	стил.	Идеята	е	била	той	да	стане	
типично	български,	затова	в	него	са	
използвани	национални	символи	
като	рози,	грозде,	знаци	на	плодо-
родието,	всичко	това	примесено	със	
сецесион.	

Ябълковата	спалня	в	една	от	стаите	е	
изработена	в	Пловдив	и	също	показ-

3. Калофер, къща-музей 

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 104

ва	амбицията	да	бъде	създаден	един	
български	стил	в	мебелното	изкуство.	
В	нея	има	елементи	от	църковната	
дърворезба,	подобни	на	иконостаси,	
но	със	светско	приложение.	

В	друга	от	стаите	е	подреден	изящен	
ансамбъл	мебели	за	спалня	-	нощни	
шкафчета,	тоалетка	и	масичка	с	кра-
сиви	мраморни	плотове.	В	къщата	
има	няколко	старинни	часовника	в	
стил	сецесион.	Освен	с	портрети	сте-
ните	са	декорирани	и	с	картини,	об-
рамчени	с	кадифени	рамки,	на	които	
върху	рисувана	коприна	батик	са	
изобразени	четирите	годишни	време-
на.”	-	http://www.segabg.com/article.
php?sid=2007062700040002201

Аз	показвам	снимки,	правени	в	пе-
риода	1970-1990	г.	Днес	в	интернет	
виждам,	че	интериорът	в	някои	от	
показаните	къщи	май	не	е	същият.	
(Очевидно	съответния	управител	или	
художник-аранжьор	е	сменен!)	

Не	съм	влизал	скоро	в	такива	музейни	
обекти,	в	които	има	смесване	на	ново	
и	старо.	Не	знам,	дали	днес	е	въведе-
но	посочването	кои	предмети	в	тях	са	
автентични	и	кои	не.	Навремето	като	
ученици	ни	водеха	из	такива	къщи,	
но	не	си	спомням	да	си	ни	казвали,	че	
има	съвсем	нови	неща.	И	ние	си	ми-
слехме,	че	всичко	е	автентично.	

2. Калофер, къща-музей „Христо Ботев”, 
стаята на майката Иванка (?)
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Днес,	мисля,	че	е	добре,	посетителите	
в	къщите-музеи	да	бъдат	информи-
рани	за	оригиналните	вещи	и	доне-
сените	от	друго	място,	че	и	от	друго	
време.	В	археологическите	и	исто-
рическите	музеи	се	указват	копията.	
Може	би	за	битовите	експонати	ще	
е	по-добре	да	се	пише	кое	е	ориги-
нално,	защото	то	явно	е	по-малко.	Но	
истинският	ценител	търси	да	види	
именно	такива	неща.	

Има	хора	впечатлителни	и	някои,	
влизайки	в	„родната	къща”	на	Хрис-
то	Ботев,	вероятно	си	представят	как	
баба	Иванка	Ботйовица	върти	чекръ-
ка.	Няма	лошо,	както	се	казва,	но	тази	
картина	човек	може	да	си	я	представи	
виртуално	и	без	да	ходи	в	Калофер.	
Струва	си	човек	да	отиде	дотам,	за	да	
види	нещо	автентично.

4. Калофер, къща-музей „Христо Ботев”, кът 
на бащата Ботйо
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5. Клисура, Павурджиевата къща

7. Жеравна, кът „Златна Ореша” в хотела
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8. 
Грудово, къщ

а-м
узей „Тодор Грудов”

9. 
Ет

ъра, Бит
оват

а къщ
а
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10. 
П

ловдив, дом
 на Съюза на българскит

е худож
ници

11. 
П

ловдив, дом
 на Съюза на българскит

е худож
ници
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 http://nauka.bg 11113. Копривщица, Лютовата къща, синята одая
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 http://nauka.bg 112 14. Копривщица, Лютовата къща, синята одая
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 http://nauka.bg 11315. Копривщица, Лютовата къща, таван и холкел 
(архитектурен преход между тавана и стената)
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 http://nauka.bg 114 16. Копривщица, Лютовата къща, алафранга 
(декоративна ниша)
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Създаване на Домината

Диоклециан	/или	Диокъл/	бил	
илириец	по	произход,	както	
и	повечето	войнишки	импе-

ратори.	Кариерата	си	направил	в	
армията,	където	достигнал	до	длъж-
ността	преториански	префект.	Бил	
провъзгласен	за	владетел	от	претори-
анците	след	като	другият	преториан-
ски	префект	Апър	убил	император	
Нумериан.	Признат	от	легионите	на	
изток,	Диоклециан	победил	брата	на	
Нумериан,	император	Карин,	в	бит-
ката	при	река	Морава	в	Мизия	и	през	
284	г.	станал	господар	на	цялата	им-
перия.
По	време	на	управлението	си	Ди-
оклециан	окончателно	се	справил	
с	политическата	и	социална	неста-
билност,	така	характерни	за	III	век,	с	
което	довършил	започнатото	възста-
новяване	на	империята	от	Аврелиан.	
Разгромът	на	варварите,	недоволните	
граждани	и	многобройните	узур-
патори	изисквали	концентрация	на	
политическата	власт	и	засилване	на	
монархията.	Това	била	системата	на	
Домината,	установена	от	Диоклеци-
ан	и	приемниците	му:	робовладелска	
воено-бюрократична	монархия	от	из-
точен	тип,	елиминирала	последните	

остатъци	от	републиканските	форми	
на	управление.	В	съвременен	смисъл	
това	била	диктатура	на	имперските	
робовладелци.

Налагането	на	такъв	тип	строй	се	
дължало	на	факта,	че	през	III	в.	рим-
ското	стопанство	в	значителна	сте-
пен	се	натурализирало.	Градските	
центрове	–	средища	на	търговия	и	
занаяти	силно	пострадали	от	между-
особиците	и	варварските	нашествия.	
Търговските	връзки	между	провин-
циите	били	нарушени,	постоянните	
конфликти	с	Персия	пречели	и	на	
източната	търговия.	Пиратството	в	
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Средиземно	море	било	повсеместно.	
Така	упадъкът	на	градовете	довел	и	
до	икономическа	криза	в	империята.	
За	сметка	на	тях	селското	стопанство,	
макар	и	също	засегнато	от	непрестан-
ните	войни,	се	възстановило	по-лесно.
Развитието	на	аграрните	отношения	
в	резултата	на	кризата	довело	до	бум	
на	колоната	/закрепостяване	на	насе-
лението/,	съпроводено	със	засилване-
то	на	ролята	на	едрите	земевладелци	
в	управлението	на	държавата.	Пове-
чето	от	тях	били	свързани	с	армията.	
Това	бил	военно-бюрократичен	ноби-
литет,	опиращ	се	на	огромните	си	ла-
тифундии	с	хиляди	роби	и	колони	в	
тях.	Най-големите	земевладелци	били	
естествено	императорите.	Послед-
ните	концентрирайки	властта	в	свои	
ръце	се	справили	с	масовите	селски	
въстания	в	Галия,	Испания	и	Египет	
на	т.	нар.	багауди	/борци/	срещу	
земевладелците.

Реорганизацията на властта и 
възстановяване на империята

След	победата	си	над	Карин	Диокле-
циан	не	се	преместил	в	Рим,	а	напра-
вил	своя	столица	Никомедия,	където	
и	бил	провъзгласен	за	император.	
Такова	пренебрежение	към	‚Вечния	
Град‘	се	обяснява	с	няколко	причини.	
На	първо	място	изтокът	не	бил	обвър-
зан	с	републикано-сенатските	тради-
ции,	господстващи	все	още	в	Италия.	
На	изток	от	хилядолетия	единствени-
ят	тип	управление	бил	самодържав-
ната	деспотична	монархия,	такава,	
каквато	искал	да	създаде	Диоклециан.	
Освен	това	Никомедия	била	най-

близо	до	уязвимите	точки	на	импе-
рията	–	дунавския	лимес	през	който	
непрекъснато	нахлували	варварите	
и	Сирия,	заплашвана	от	възродената	
Персийска	империя.	Най-важната	
причина	обаче	се	кореняла	във	фа-
кта,	че	източните	провинции,	колко-
то	и	да	били	опустошени	от	непре-
къснати	войни,	били	много	по-богати	
и	икономически	по-стабилни	от	
западните.	Тук	занаятите	и	търговия-
та	се	съхранили,	както	се	запазила	и	
културата.	
В	Никомедия,	бил	създаден	пищен	
дворцов	церемониал.	По	време	на	
аудиенции	и	дворцови	тържества	
Диоклециан	се	появявал	с	коприне-
ни	обшити	със	злато	дрехи,	обувки	
украсени	със	скъпоценни	камъни,	а	
на	главата	му	имало	диадема	/бяла	
лента,	обшита	с	перли/.	Достъпът	до	
императора	бил	много	труден.	Евну-
сите,	дежурните	офицери,	придвор-
ните	чиновници	от	различен	ранг	
и	стражата	следели	стриктно	спаз-
ването	на	дворцовия	церемониал.	
Тези,	на	които	се	падала	честта	да	се	
срещнат	с	императора,	трябвало	да	
паднат	по	очи	пред	него.	Официално	
Диоклециан	започнал	да	се	именува	
Dominus	/владика,	господар/	и	него-
вата	личност	се	обожествявала.	При	
Константин,	церемониалът	станал	
още	по-пищен	и	тържествен.	Импе-
раторът	окончателно	станал	божест-
вен	/а	впоследствие	с	приемането	на	
Християнството	–	‚божи	наместник/.	
Неговата	воля	била	свещена	и	се	явя-
вала	единствен	закон.	
Целта	на	тази	показност	била	да	се	
подчертае	пред	простолюдието	нео-
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бикновената	личност	на	императора,	
а	също	и	а	се	минимизира	рискът	от	
покушенията,	от	които	си	отишла	по-
голямата	част	от	императорите	през	
III	век.
Въпреки	получения	свръхестествен	
ореол	на	протежение	на	управление-
то	си	Диоклециан	оставал	неуморен	
воин	и	практичен	политик.	През.	В	
285	-	287	г.	Той	успешно	воювал	по	
поречието	на	Дунав	и	разбил	карпите	
и	сарматите.	През	287	г.	в	резултат	на	
успешен	поход	срещу	персите,	той	си	
възвърнал	Армения,	където	въдворил	
римско	протеже,	а	през	290	г.	сложил	
край	на	арабските	набези	в	Сирия.	

Тетрархия

Защитата	на	Западната	част	на	им-
перията	била	поверена	на	Марк	
Аврелий	Валерий	Максимиан	близък	
приятел	на	Диоклециан.	През	285	г.	
той	го	назначил	за	цезар	и	така	импе-
рията	получила	двама	императори.	
За	столица	новият	съвладетел	избрал	
Медиолан.	Оттам	той	нанесъл	редица	
тежки	поражения	на	багаудите,	разо-
ряващи	именията	на	едрите	земевла-
делци.	След	това	Максимиан	воювал	
успешно	със	старите	противници	на	
Рим	–	франките	и	алеманите.	Много	
от	победените	германци	били	засе-
лени	в	Галия	и	попълнили	редовете	
на	армията,	която	все	повече	се	вар-
варизирала.	Срещу	Максимин	обаче	
въстанал	началникът	на	западната	
флота	Караузий,	който	установил	
едноличен	режим	в	Британия.	

Към	293	г.	станало	ясно,	че	и	дори	
двама	императори	трудно	се	справят	
с	външните	и	вътрешните	проблеми,	
затова	те	решили	да	си	назначат	по	
един	помощник	/цезар/.	На	1	март	
293	г.,	Диоклециан	в	Никомедия	из-
брал	за	свой	цезар	Гай	Галерий	Вале-
рий	Максимиан,	син	на	прост	овчар.	
По	същото	време	Максимиан	избрал	
за	цезар	човек	от	знатен	род	-	Гай	
Флавий	Валерий	Констанций	Хлор.	
Двамата	нови	съправители	били	оже-
нени	за	дъщерите	на	августите	и	така	
тетрархията	била	скрепена	династич-
но.	Въпреки	че	били	помощници	на	
Диоклециан	и	Максимиан,	цезарите	
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получили	за	управление	част	от	им-
перията.	На	Галерий	се	паднало	да	
управлява	Балканския	полуостров	/
без	Тракия/	с	резиденция	в	Сирмий,	
а	на	Констанций	Хлор	–	Галия	и	Бри-
тания	с	резиденция	в	Треверум.
Тази	децентрализация,	освен	военна,	
имала	също	политическа	и	икономи-
ческа	обосновка.	Според	Диоклециан	
формата	на	колегиално	управление	
трябвало	да	гарантира	установен	ред	
на	престолонаследяване,	за	да	се	из-
бегнат	гражданските	войни	в	бъдеще.	
Всеки	август,	след	20	годишно	упра-
вление	трябвало	да	предаде	властта	
си	на	цезаря,	който	от	своя	страна	
трябвало	да	назначи	нов	приемник	
на	досега	заеманото	от	него	място.

От	друга	страна	икономиката	на	
империята	се	натурализирала	дотол-
кова,	че	да	се	поддържа	единството	
на	държавата	ставало	все	по-трудно.	
Отделните	области	се	превръщали	в	
икономически	затворени	единици	и	
културните	връзки,	а	оттам	и	един-
ството	между	тях	отслабвали.	
Добре	замислената	система	на	тетрар-
хата	обаче	била	жива	само	докато	
нейният	създател	държал	браздите	
на	управлението,	заради	огромния	
му	авторитет.	Когато	след	20	години	
Диоклециан	се	оттеглил,	създаденото	
от	него	творение	също	много	бързо	
слязло	от	историческата	сцена.	
Но	разделението	на	властта	в	кон-
кретния	исторически	момент	свър-
шило	работа.	С	новия	си	помощник	
Диоклециан	смазал	въстанието	в	
Египет	и	отблъснал	блемиите	/296	
г./.	След	това	започнала	нова	продъл-

жителна	война	с	персите,	завладяли	
Армения	и	Месопотамия.	Отначало	
Галерий	бил	победен	от	тях,	но	след	
това	с	помощта	на	Диоклециан	си	
възвърнал	Армения.	След	мирния	
договор	със	Сасанидите	/297	г./	им-
перията	получила	и	значителна	част	
от	Месопотамия.	Галерий	успешно	се	
справил	с	язигите	и	карпите	и	укре-
пил	дунавския	лимес.	
Максимиан	успешно	действал	сре-
щу	маврите	в	Африка,	а	Констанций	
Хлор	победил	приемника	на	Карау-
зий	–	Алект	и	си	възвърнал	Британия	
/296	г./.	Така,	по	време	на	тетрархата	
империята	окончателно	се	справила	
с	външните	си	градове	и	локалните	
узурпатори,	границите	били	укрепе-
ни	и	даже	били	завладени	нови	тери-
тории.	

Оттеглянето на Диоклециан от 
властта и борбата между прием-

ниците му

През	305	г.	се	навършили	20	годи-
ни	от	управлението	на	Диоклециан	
и	Максимиан	и	съгласно	основния	
принцип	на	Тетрархата	двамата	ав-
густи	се	оттеглили	от	престола,	а	
наследниците	им	Галерий	и	Констан-
ций	встъпили	в	длъжност.	Назнача-
ването	на	новите	цезари	Диоклециан	
поръчал	на	Галерий.	Последният	
издигнал	за	цезар	на	Запада	Флавий	
Валерий	Север,	а	за	цезар	на	Изтока	
–	племенника	си	Валерий	Максимин	
Дая.	Максимиан	и	Констанций	Хлор	
били	недоволни	от	избора,	тъй	като	
и	двамата	имали	пълнолетни	синове	
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и	се	надявали	те	да	бъдат	избрани	за	
съуправители.	Така	дошъл	и	краят	на	
тетрархията.
През	306	г.	Констанций	умрял	в	Бри-
тания	и	войската	там	провъзгласила	
за	август	сина	му	Константин.	Гале-
рий	първоначални	го	признал	за	це-
зар,	а	после	и	за	август.	Едновременно	
с	това	в	борбата	се	намесил	и	Макси-

миан,	който	въпреки	оттеглянето	си	
под	натиска	на	Диоклециан	явно	не	
споделял	идеите	му	за	поетапна	смя-
на	на	властта.	Използвайки	недовол-
ството	от	управляващия	в	Рим	Север,	
Максиман	предложил	за	кандидат	за	
цезар	сина	си	Марк	Аврелий	Максен-
ций.	След	като	в	Рим	избухнало	въс-
тание,	Максимиан	се	провъзгласил	
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отново	за	август.	Галерий	не	останал	
по-назад	и	повишавайки	титлата	на	
Север	до	август	му	поръчал	да	води	
войната	срещу	Максимиан	и	Максен-
ций.
Започнала	дълга	война	в	хода	на	коя-
то	Север	загинал.	На	негово	място	Га-
лерий	назначил	нов	август	–	Валерий	
Лициниан	Лициний	за	управител	на	
Илирик.	В	това	време	обаче	другият	
избран	от	Галерий	за	цезар	–	Макси-
мин	Дая	се	обявил	за	август	и	полу-
чил	признание.	Така	в	империята	към	
308	г.	съществували	4	законни	августа	
–	Галерий,	Лициний,	Константин	и	
Максимин	Дая	и	един	незаконен	в	
Рим	–	Максенций.	В	Африка	пък	се	
появил	узурпаторът	Луций	Домиций	
Александър.	Такъв	бил	резултатът	от	
оттеглянето	на	Диоклециан.	Макси-
миан	по	това	време	бил	изпаднал	в	
немилост	и	потърсил	закрила	в	Галия	
от	Константин,	но	след	неуспешен	
заговор	бил	принуден	да	се	самоубие.
През	311	г.	започнал	вторият	етап	от	
борбата	за	върховна	власт.	Галерий	
починал	и	неговото	място	наследил	
Лициний.	През	това	време	Максен-
ций	ликвидирал	африканския	узур-
патор	и	встъпил	в	съюз	с	Максимин	
Дая	срещу	Лициний	и	Константин.	

Константин	до	този	момент	не	при-
емал	участие	във	войната,	а	отразявал	
нападенията	на	франките	и	алема-
ните,	опитващи	се	да	проникнат	в	
Галия.	През	312	г.	той	нахлул	в	Ита-
лия,	победил	Максенций	/който	се	
удавил	в	Тибър	с	по-голямата	част	от	
бягащата	армия/	и	присъединил	към	
владенията	си	останалата	западна	

част	на	империята	–	Италия,	Африка	
и	Испания.	
Двамата	с	Лициний	се	срещнали	в	
Медиолан	/Милано/	през	313	г.,	къ-
дето	издали	прословутия	Милански	
едикт,	признаващ	равноправието	на	
Християнството.	Като	залог	за	прия-
телство	Лициний	се	оженил	за	сестра-
та	на	Константин.	
Мирът	между	двамата	августи	не	про-
дължил	дълго.	След	като	Лициний	
разбил	Максимин	Дая	в	Мала	Азия,	
започнал	финалният	етап	на	борбата.	
През	313	г.	умрял	и	Диоклециан,	кой-
то	имал	нещастието	да	види	краха	на	
измислената	от	него	система.
През	314	г.	двамата	августи	се	скарали	
заради	неуредени	граници	на	под-
властните	на	тях	балкански	терито-
рии	и	започнали	бойни	действия.	До	
решителна	развръзка	не	се	стигнало,	
но	по	мирния	договор	всички	про-
винции	на	полуострова	без	Тракия	
преминали	под	контрола	на	Констан-
тин.
През	323	г.	започнала	нова	война.	
Константин	победил	Лициний	при	
Адрианопол	и	го	обсадил	в	Никоме-
дия.	Лициний	се	предал	под	клетва,	
че	няма	да	бъде	убит,	но	на	следваща-
та	година	бил	екзекутиран	в	Тесало-
ника.	

Единовластието на Константин

Така	през	324	г.	Флавий	Константин,	
наречен	от	Църквата	„Велики“,	ста-
нал	едноличен	управител	на	импе-
рията.	Той	победил	съперниците	си	
защото	бил	пресметлив,	далновиден,	
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коварен	и	безпощадно	жесток.	Той	
продължил	започнатите	администра-
тивни	и	военни	реформи	на	Диокле-
циан	и	макар	че	действал	еднолично,	
все	пак	избрал	за	съуправители	него-
вите	синове.	Първият	му	син	Флавий	
Юлий	Крисп	в	ранг	на	цезар	от	317	
г.	защитавал	рейнската	граница	през	
320	и	322,	а	през	324	г.	разбил	флотата	
на	Лициний	при	Босфор.	През	326	
г.	обаче	изпаднал	в	немилост	и	бил	
екзекутиран.	Останалите	трима	сина	
в	ранг	на	цезари	получили	отделни	
части	на	империята.	Константин	II	
управлявал	Испания,	Галия	и	Бри-
тания,	Констант	–	Италия,	Илирик	
и	Африка,	Констанций	–	азиатските	
провинции	и	Египет.

Създаването на нова столица

 
Най-значимото	дело	на	Константин	
било	преместването	на	имперската	
столица	от	Рим	във	Византион,	дото-
гава	малък	гръцки	град,	разположен	
на	Босфора.	За	възродената	империя	
победилият	едноличен	владетел	въ-
вел	нова	религия,	било	необходимо	
да	се	създаде	метрополия	освободена	
от	езическите	си	корени.	Новият	Рим	
бил	разширен	и	преустроен	с	всич-
ките	административни	сгради,	харак-
терни	за	една	столица.	Болшинството	
от	римски	аристократи	се	премести-
ли	в	този	нов	град.	На	11	май	330	г.	
столицата	била	осветена	тържествено	
и	получила	името	Константинопол	/
градът	на	Константин/.	Част	от	обре-
дите	били	езически,	а	част	християн-
ски,	а	управлението	било	организи-
рано	като	в	Рим	със	Сенат,	съставен	
от	преселилите	се	римски	патриции	
и	градски	префект.
Причините	за	избора	на	Византион	за	
столица	били	и	чисто	стратегически.	
От	една	страна	градът	контролирал	
проливите	от	Черно	в	Средиземно	
море,	а	от	друга	страна	–	това	бил	
мостът,	който	свързвал	Европа	с	Азия.	
Местоположението	на	Константино-
пол	му	позволили	да	преживее	пада-
нето	на	Западната	част	на	империята,	
многобройните	готски,	хунски,	авар-
ски,	славянски,	арабски	и	български	
нашествия,	оставайки	средище	на	
империята	до	1453	г.
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Административни реформи

Реорганизация на провинциите и нови 
длъжности

За	да	са	по-удобни	за	управление	/а	
и	за	да	се	избегне	концентрацията	на	
властта	в	ръцете	на	наместниците/	
старите	големи	римски	провинции	
били	раздробени	до	100	на	брой.	
Заедно	с	Рим,	който	бил	отделен	като	
административен	окръг	с	особен	ста-
тут	броят	им	станал	101.
Управителите	на	провинциите	или	
ректорите	/rectores/	били	различ-
ни	по	ранг	-	проконсули,	консули,	
корректори	и	президии	/praesides/.	
Всички	те	спадали	към	т.	нар.	viri	
clarissimi	/светлейши	мъже/,	титла,	
която	в	епохата	на	Принципата	носе-
ли	само	сенаторите.
По	географски	признак	малките	про-
винции	били	обединени	в	12	диоце-

за	/dioeceses/:	1)	Източен	/Египет,	
Киренайка,	Сирия,	Месопотамия	и	
Арабия,	2)	Понтийски	диоцез,	3)	Азия	
/Мала	Азия/,	4)	Тракия	/и	долна	
Мизия/,	5)	Мизия	/с	Дакия	Рипензис,	
Македония,	Ахая,	Епир	и	Крит/,	6)	
Панония	и	Норик,	7)	Италия	/с	Ре-
ция	и	Сицилия/,	8)	Виенски	диоцез	/
южна	Галия/,	9)	Галия,	10)	Британия,	
11)	Испания	и	12)	Африка.	

Диоцезите	били	управлявани	от	
губернатори,	наречени	викарии	/
vicarii/.	Те	били	с	ранг	viri	spectabiles	
/високородни	мъже/.	
Самите	диоцези	се	групирали	в	4	
префектури	под	началството	на	пре-
торски	префекти	/praefecti	praetorio/	
-	Галия,	Италия,	Илирик	и	Ориент.	
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Първоначално	префектите	били	два-
ма,	за	всеки	август,	а	когато	последни-
те	избрали	цезарите,	се	появили	още	
двама	префекти.	Префектите	били	с	
най-висшия	ранг	viri	illustres	/сиятел-
ни	мъже/.
Префектът	на	Галия,	резидиращ	в	
Треверум	/	Трир/,	управлявал	вика-
рия	на	Испания,	викариите	на	гер-
манските	и	галските	провинции	и	
викария	на	Британия.	Префектът	на	
Италия	/в	Рим/	управлявал	викария	
на	Италия,	викария	на	Илирик	/Дал-
мация,	Панония	и	Норик/	и	викария	
на	Африка.	На	префекта	на	Илирик	
/станувал	в	Сирмий/	се	подчинява-
ли	викариите	на	Македония	и	Дакия	
Рипензис	/Крайдунавска	Дакия/.	
На	префекта	на	Ориента	/Изтока/	с	
резиденция	в	Константинопол	се	под-

чинявал	викарият	на	Изтока	/Палес-
тина,	Финикия	и	Сирия/,	викарият	
на	Египет	/Египет	и	Либия/,	викари-
ите	на	Понта	и	Тракия.	Особена	кате-
гория	съставлявали	провинция	Азия	
и	Африка	/в	епохата	на	принципата	
–	Проконсулска	Африка/,	те	били	
под	ръководството	на	назначените	от	
императора	‚приятели‘	/comites	primi	
ordinis/;	с	титла,	еквивалентна	на	
тази	на	проконсула.	При	Константин	
подобно	управление	получила	про-
винция	Ахая,	а	при	Теодосий	–	Па-
лестина.	
Приравняването	на	Италия	с	ос-
таналите	имперски	провинции	оз-
начавало	загуба	на	привилегиите	
й	–	т.	е.	свобода	от	налози	и	служба.	
Диоклециан	я	разделил	на	8	окръга:	
Транспадана,	Венеция-Истрия,	Еми-
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лия-Лигурия,	Фламиния-Пиценум,	
Етрурия-Умбрия,	Кампания-Сам-
ниум,	Лукания-Брутиум,	Апулия-
Калабрия.	Те	били	под	управление-
то	на	чиновници	-	корректори	/
correctorеs/.	Корректори	се	наричали	
и	представителите	на	императора,	
контролиращи	дейността	на	местната	
администрация.
По	времето	на	Константин	Рим	и	
Константинопол	били	обособени	от	
състава	на	префектурите	под	упра-
влението	на	градските	префекти	/
praefecti	urbis/.	Освен	това	бил	обосо-
бен	диоцез	Рим,	в	който	влизали	цен-
трална	и	южна	Италия,	а	Диоцез	Ми-
зия	бил	разделена	на	диоцез	Дакия	и	
диоцез	Македония.	Египет	също	бил	
отделен	в	диоцез.	Така	броят	на	дио-
цезите	станал	15	и	се	запазил	непро-
менен	до	5	век.

Колкото	до	градското	устройство	в	
Рим,	то	останало	същото	от	епохата	
на	Принципата.	Градът	бил	управля-
ван	от	градския	префект,	за	снабдява-
нето	му	отговарял	praefectus	annonae	
/или	praefectus	frumenti	dandi/.	Про-
дължили	да	съществуват	различните	
комисии	за	хляб	и	водоснабдяване,	
за	строеж	на	храмове,	обществени	и	
частни	сгради,	за	укрепване	на	брего-
вете	на	Тибър,	почистването	на	ули-
ците	и	пр.	
Куриите	също	съществували	не	само	
в	Рим,	но	и	във	всички	градове.	Тех-
ните	членове	–	декуриони	или	кури-
али	били	отговорни	за	събирането	
на	данъците,	което	било	неприятно	
занимание,	защото	ако	градската	об-
щина	не	могла	да	си	плати	налозите,	
декурионите	трябвало	да	възстановят	
недостигащата	сума	от	своя	джоб.	
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Така	бюрократичният	апарат	на	им-
перията	получил	стройна	организа-
ция.	Разликите	между	длъжностите,	
заемани	от	конническото	съсловие	
и	сенаторирските	такива	изчезна-
ли.	Всички	чиновници	били	строго	
разпределени	по	рангове	и	звания	/
завършекът	на	тази	реформа	бил	по	
времето	на	Константин/.	

Централни органи на управление

Съществуващите	при	императорския	
двор	рангове	включвали	огромно	
количество	чиновници	с	различно	
звание	и	титли.
Най-висшият	ранг	/vir	illustris/,	ос-
вен	префектите	на	4-те	Префектури	
имали	още	началникът	на	импера-
торската	спалня	/praepositus	sacri	
cubiculi/,	началникът	на	службите	
/magister	officiorum/,	квесторът	/
quaestor/,	изпълняващ	законодател-
ни	функции,	комитът	на	финансите	

/comes	sacrarum	largitionum/,	коми-
тът	на	държавните	домени	/comes	
rerum	privatam/	и	двата	комити	до-
местици	/comites	domesticorum/,	
командоващи	конните	и	пехотните	
отряди	на	императорската	гвардия	/
comes	domesticorum	equitum	и	comes	
domesticorum	peditum/.	Доместиците	
като	дворцова	гвардия	се	появили	по	
времето	на	Koнстантин,	който	раз-
пуснал	преторианската	гвардия.
Рангът	viri	spectabiles	наред	с	вика-
риите,	притежавали	примицерият	на	
императорската	спалня	/primicerius	
sacri	cubiculi/,	примицерият	на	но-
тариите	/primicerius	notariorum/,	
икономът	на	двореца	/castrensis	sacri	
Palatii/,	завеждащ	дворцовите	служби	
и	4-те	началника	на	канцелариите	/
magister	scriniorum/.
Магистър	оффициорум	командвал	
дворцовата	гвардия,	разделена	на	
схоли,	съставени	от	скутарии,	арма-
тури	и	гентили,	многократно	упоме-
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навани	от	Марцелин.	Гвардията	се	
набирала	най-често	от	германците.	
Отделна	схола	съставлявали	т.	нар.	
agentes	in	rebus	/императорски	аг-
енти/	-	тайната	полиция	на	импера-
торите.	Тази	схола	заменила	т.	нар.	
фрументарии,	занимаващи	се	по-ра-
но	със	същата	дейност	/събиране	на	
сведения	за	външните	и	вътрешните	
врагове	на	режима/.	Нотариите	също	
били	отделени	в	схола	и	се	занимава-
ли	с	протоколите	от	заседанията	на	
императорския	съвет	/consistorium	
principis/	или	впоследствие	при	Кон-
стантин	/sacrum	consistorium/.

Военнни реформи

Реорганизацията	на	армията	започ-
нала	при	Диоклециан	и	продължила	
при	Константин.	Опирайки	се	на	
опита	на	Галиен	в	създаването	на	
мобилни	конни	отряди,	Диоклециан	
разделил	армията	на	две	части.	Поле-
вата	армия	/комитат/	била	предназ-
начена	за	потушаване	на	въстания	и	
борба	с	масивни	варварски	инвазии,	

а	граничните	войски	/лимитани/,	
съставени	от	закрепостените	части	
на	ранноимперските	легиони	или	
варвари-колонисти	трябвало	да	пазят	
отредените	им	гранични	територии.	
Общото	количество	на	войската	дос-
тигнало	350	хиляди.
Причината	поради	която	Диоклеци-
ан	понижил	статуса	на	съществува-
лите	дотогава	легиони	била	прека-
лената	им	привързаност	към	местата	
на	лагеруване,	тяхната	немобилност,	
нежеланието	им	да	воюват	на	отдале-
чени	територии,	както	и	честите	бун-
тове	срещу	централната	власт,	когато	
разквартируваните	легиони	избивали	
свои	претенденти	за	престола.	
Създадените	имперски	комитати	/
comitatenses/,	били	разположени	във	
вътрешните	провинции	и	могли	бър-
зо	и	лесно	да	бъдат	прехвърляни	там	
където	било	необходимо.	Понякога,	
за	подкрепления	на	лимитаните	били	
изпращани	допълнителни	части,	на-
речени	pseudo-comitatenses.
Така	в	резултат	на	реформата	изчез-
нали	класическите	6	000-ни	легиони,	
а	заедно	с	тях	и	постът	legatus	legionis.	

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 129

Числеността	на	подразделенията	се	
смалила	до	1000	или	500	човека.	Те	
продължавали	да	се	наричат	legiones,	
vexillationes,	auxilia,	cohortes,	alae,	
cuneis,	а	също	така	numeris	и	equites.	
Създавали	се	и	нови	подразделения	
получили	името	Ioviani	/създадени	
от	Диоклециан/,	Herculani	/създаде-
ни	от	Максенций/.	Командвали	ги	
офицери	в	ранг	на	трибун	/tribunus/	
или	префект	/praefectus/.	Както	и	в	
управлението	на	провинциите,	така	и	
тук	изчезнали	разликите	за	постовете	
трибун	и	префект,	и	те	могли	да	бъ-
дат	заемани	от	всеки	заслужил	вой-
ник,	а	не	само	от	представителите	на	
конническото	и	сенаторско	съсловие.	
Цялата	империя	била	поделена	на	
военни	окръзи	–	дуксове	–	Изток,	
Тракия,	Илирик	и	т.	н.,	под	команд-
ването	на	вождове	/dux/.	Дуксовете	
на	отделните	провинции	се	подчиня-
вали	на	един	дукс.	Например	Дуксът	
на	Галия	/Dux	per	Gallia/,	командвал	
вождовете	на	войските	в	целия	диоцез	
и	действал	съвместно	с	викария	му.	

Дуксовете	по	ранг	също	спадали	към	
viri	spectabiles.	
Върховният	главнокомандващ	на	
имперските	сили	бил	естествено	им-
ператорът.	При	Константин,	вместо	
преторианските	префекти,	за	него-
ви	подчинени	и	помощници	били	
назначени	два	висши	началника	
-	magistri	militum.	Този	с	по-висок	
ранг	командвал	цялата	пехота	и	се	
наричал	magister	peditum,	а	други-
ят,	командващ	конницата	-	magister	
equitum.	Те	спадали	към	най-висшия	
ранг	-	viri	illustres.	Занимавали	се	с	
цялата	логистика,	свързана	с	орга-
низацията	на	военните	действия,	
снабдяването	на	армията	и	пр.	Под-
чинените	на	магистрите	се	наричали	
комити	/comes/,	командващи	някол-
ко	отряда.	Те	също	спадали	към	viri	
spectabiles.

В	Рим	и	Константинопол	се	нами-
рали	и	дворцовите	войски	/auxilia	
palatinа/,	както	и	телохранителите	на	
императора	/protectores	domestici/.	
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Те	били	създадени	на	мястото	на	ста-
рата	преторианска	гвардия	от	Кон-
стантин.
Ядрото	на	римската	армия	съставля-
вали	наемници,	постъпили	добровол-
но	на	служба.	При	извънредни	съби-
тия,	когато	доброволците	не	стигали,	
се	прибягвало	до	принудително	
зачисляване	на	граждани.	Службата	
обаче	била	непривлекателна	за	тях	/
мнозина	даже	си	отрязвали	палците,	
за	да	не	отбиват	военна	повинност/,	
така	че	попълването	ставало	за	сметка	
на	поселените	германски	колонисти	
на	територията	на	империята.	Така	
армията	окончателно	се	варваризи-
рала,	което	се	отразило	на	нейната	
боеспособност,	екипировка	и	органи-
зация.	Дори	офицерските	длъжности	
при	Константин	били	заети	в	
по-голямата	си	част	от	
германци,	а	не	от	рим-
ляни.

Финансова реформа и 
данъчна политика 

Въпреки	монетната	
реформа	на	Авре-
лиан,	целяща	да	
спре	инфлаци-
ята,	поло-
жението	в	
империята	не	
се	стабили-
зирало.	Ди-
оклециан	на	
свой	ред	през	
286	г.	провел	

също	такава	реформа,	за	да	повиши	
паричното	обръщение	и	да	възвърне	
доверието	към	римската	валута.	
В	Ранноимперския	Рим	от	327	грама	
злато	се	секли	40	ауреуса.	През	III	век,	
в	резултат	на	обезценяването	и	доба-
вянето	на	примеси	в	ауреусите,	в	тях	
почти	не	останало	злато.	За	да	вър-
не	дноминала	на	ауреуса	през	301	г.	
Диоклециан	разпоредил	от	327	грама	
злато	да	се	отсичат	60	ауреуса,	от	съ-
щото	количество	сребро	–	96	денария	
/сребърна	монета/,	а	от	същото	ко-
личество	мед	–	30	сестерции.	Така	би	
трябвало	една	златица	да	съдържа	5,5	
грама	злато.	Но	мерките	нямали	же-
лания	резултат.	Новите	златици	били	
изземани	от	обръщение	и	спестявани,	
увеличило	се	отново	количеството	на	
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нискокачествени	ауреуси,	което	до-
вело	до	още	по-голямо	обезценяване	
на	парите	и	инфлация.	Зачестили	и	
въстанията,	например	в	Ахилея	/Еги-
пет/.

За	да	бъдат	успешни	реформите	в	
административния	апарат	и	армията,	
изискващи	големи	разходи	за	заплати	
на	чиновниците	и	войниците,	Диок-
лециан	променил	и	събирането	на	
данъци.	През	1-2	век	събирането	на	
данъци	и	такси	било	доста	сложно	и	
объркано.	Някои	части	на	империята	
изобщо	не	плащали	данъци,	какъвто	
е	случаят	с	Италия,	други	плащали	
с	натурални	стоки	/Египет,	Афри-
ка/.	В	повечето	провинции	данъците	
били	и	парични,	и	в	натура.	
Диоклециан	унифицирал	напълно	
данъците.	През	289—290	г.	бил	из-
вършен	генерален	препис	на	насе-
лението	и	съгласно	това	оформено	
разпределянето	на	налозите	/census/.	
Цензът	се	провеждал	на	всеки	5	годи-
ни.	В	тези	списъци	се	вписвали	хора,	
земя	и	имущество.	Селяните	били	
обложени	с	поголовно-поземлен	на-
лог	/capitatio	–	iugatio/.	За	платежна	
единица	се	считала	главата	/caput/.	
На	нея	се	равнявал	един	възрастен	
гражданин	земеделец	/независимо	от	
статуса	му/,	две	жени	/жената	се	бро-
яла	за	половин	глава/,	определено	
количество	обработваема	земя	и	жи-
вотни.	Земята	била	обложена	с	т.	нар.	
iugum	/ярмо/,	размерите	на	който	
зависели	от	качеството	на	земята,	
засадената	култура	и	пр.	Например	
югум	на	който	растяло	просото	бил	с	
по-големи	размери	от	този,	на	който	

растяло	гроздето.	
Гражданите	плащали	налози	върху	
занаятите	/chrysargyrum/	и	търго-
вията	/negotiatorum	collation/.	Чи-
новниците	и	ветераните	били	освобо-
дени	от	налози.	
Като	цяло	налоговата	реформа	на	
Диоклециан	се	отразила	тежко	върху	
активното	работещо	население.	Тя	не	
само	увеличила	общата	сума	на	вна-
сяните	данъци,	но	също	така	довела	
до	увеличение	на	чиновническия	апа-
рат,	който	бил	зает	с	установяване	ко-
личеството	земеделска	площ	и	брой	
население.	Съдържанието	на	новите	
чиновници	естествено	също	било	за	
сметка	на	данъкоплатците,	пък	и	са-
мата	система	допускала	всевъзможни	
злоупотреби	и	корупция.	За	да	не	се	
мести	населението	от	място	на	мяс-
то	и	да	се	плащат	данъците	редовно,	
процесите	на	закрепостяване	се	заси-
лили.	Тъй	като	държавата	искала	да	
знае	колко	точно	колона	притежава	
даден	земевладелец,	те	нямали	право	
да	напускат	владенията	му	под	страх	
от	смъртно	наказание.	Дори	занаят-
чиите	нямали	право	да	се	местят	от	
градовете	в	които	живеели.	Те	били	
закрепени	към	своите	колегии,	които	
следели	за	редовните	им	вноски.	Де-
курионите	/или	куриалите/	отгова-
ряли	за	това	гражданите	по	куриите	
да	внасят	изискваните	данъците,	в	
противен	случай	те	плащали	от	своя	
джоб.
Тъй	като	в	резултат	на	промените	
инфлацията	продължавала	да	рас-
те,	Диоклециан	се	опитал	да	наложи	
фиксирани	цени	на	някои	важни	
продукти	на	пазара.	През	301	г.	бил	
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издаден	Едикт	за	цените	на	стоките	
/Edictim	de	pretiis	rerum	venalium/,	
целта	на	който	била	да	фиксира	це-
ните	на	стоките	и	услугите,	както	
и	заплащането	за	положения	труд.	
Били	представени	списъци	с	опреде-
лени	тарифи	за	различните	занаяти	и	
професии	и	максималните	продажни	
цени	за	стоките	от	първа	потребност,	
за	неспазването	на	които	се	предвиж-
дало	дори	смъртно	наказание.	Едик-
тът	обаче	се	оказал	неефективен	и	
спекулата	продължила	да	расте,	тъй	
като	наред	с	неподлежащата	на	кон-
трол	повсеместна	натурална	размяна	
държавата	не	била	в	състояние	да	
регулира	производството.

Религиозната политика на Диок-
лециан и Константин

За	реформираната	си	империя	Диок-
лециан	търсел	не	само	материална,	
но	и	идеологическа	опора.	Създате-
лят	на	домината	решил	да	възроди	
римската	религия	и	да	я	направи	все-
имперска.	След	като	Каракала	през	
212	г.	дарил	римско	гражданство	на	
всички	жители	на	империята,	отпад-
нала	необходимостта	новите	римски	
граждани	да	се	доказват	почитайки	
чужди	за	идеологията	им	богове.
За	да	подчертае	принадлежността	
си	към	традиционната	религия	Ди-
оклециан	приел	официалната	титла	
Iovis	/т.	е.	син	на	Юпитер/,	а	Мак-
симиан	се	титулувал	като	Herculius	
/син	на	Херкулес/.	В	империята	по	
това	време	най-голяма	популярност	
имали	източните	религии	–	Митраи-

зъм,	Християнство,	култът	към	Изида	
и	Непобедимото	слънце	/въведен	от	
Аврелиан/,	а	също	така	дуалистич-
ните	учения	като	манихейство	и	гно-
стицизъм.	
Най-голяма	опасност	владетелят	виж-
дал	в	лицето	на	християните,	които	
не	зачитали	култа	към	императора	и	
‚развращавайки	посредством	лекове-
рието	на	хората	обществените	нра-
ви,	с	всякакви	надежди	за	бъдещето	
те	възбуждали	умовете	на	народа‘.	
През	303	г.,	след	пожар	в	двореца	му	
в	Никомедия,	за	който	били	обвине-
ни	християните,	Диоклециан	издал	
едикт,	забраняващ	практикуването	
на	тази	религия.	Домовете	на	христи-
яните	били	разрушавани,	храмовете	
им	затваряни,	а	имуществото	–	кон-
фискувано.	По-упоритите	във	вярата	
си	били	екзекутирани.	Максимиан	и	
Галерий	провеждали	сходна	полити-
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ка,	единствено	Констанций	Хлор	не	
прилагал	репресии,	тъй	като	в	Галия	
и	Британия	Християнството	не	било	
толкова	широко	разпространено	като	
на	изток.	
Гоненията	продължили	до	311	г.,	
когато	незадълго	до	смъртта	си	Гале-
рий	ги	отменил.	През	313	г.	дошли-
те	на	власт	Константин	и	Лициний	
издали	знаменития	Милански	едикт,	
даващ	равни	права	на	Християнство-
то	с	останалите	официални	религии	
в	империята.	Макар	че	Константин	
останал	езичник	до	края	на	дните	
си	и	чак	на	смъртния	си	одър	приел	
кръщенето	от	арианите,	през	325	г.	за	
урегулиране	на	споровете	между	раз-
личните	течения	в	Християнството	
от	него	бил	свикан	и	проведен	Ни-
кейският	събор	на	който	признание	
получило	Православието.	Постепен-
но	при	наследниците	на	Константин	
останалите	религии	били	забранени.	
Така	обновената	държава	получила	
най-накрая	унифициращата	си	рели-
гия,	пред	която	всички	национални	и	
статусни	различия	били	без	значение.	
От	сега	нататък	всеки	римски	граж-
данин	бил	съответно	и	християнин,	
а	императорът,	утвърден	от	Църква-
та,	бил	божият	наместник	на	земята.	
Тъй	както	императорът	разполагал	с	
неограничена	еднолична	власт,	така	
тя	трябвало	да	бъде	легитимирана	и	
потвърдена	от	единствения	Бог	на	не-
бето,	за	да	се	запази	целостта	и	един-

ството	на	държавата.	Църквата	полу-
чила	обширни	поземлени	владения	и	
била	освободена	от	налози.	Впослед-
ствие	конфискуваното	имущество	от	
езическите	храмове	постъпило	в	ней-
ната	хазна,	с	което	нейното	богатство	
и	влияние	нараснали	неимоверно.	На	
запад	последната	цитадела	на	стара-
та	римска	религия,	изповядвана	от	
аристокрацията	станал	Рим,	но	нито	
опитите	на	Юлиан	да	я	реформира,	
нито	последната	война	на	езичници-
те	срещу	източния	император	Теодо-
сий	имали	успех.
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Днес	 названието	 “монтанизъм”	
не	говори	нищо	на	повечето	ла-

ици	 и	 специалисти	 с	 изключение	 на	
малцината,	които	са	изучавали	или	се	
занимават	 с	 древната	църковна	исто-
рия.	Монтанизмът	е	християнско	мис-
тично	 и	 апокалиптично	 движение,	
което	възниква	през	втората	половина	
на	ІІ	в.	в	населената	с	траки	малоазий-
ска	 провинция	 Фригия.	 То	 получава	
името	си	от	своя	основател	–	селянина	
Монтан,	който	след	покръстването	си	
твърди,	че	получава	откровения	от	Св.	
Дух	да	поведе	като	пророк	Църквата,	
за	 да	 посрещне	 наближаващия	 край	
на	 света.	 Подпомогнат	 от	 две	 жени	
–	 Максимила	 и	 Присцила,	 Монтан	
започва	 да	 събира	 мнозина	 последо-
ватели,	които	проповядват	 за	Страш-
ния	съд	и	за	нуждата	от	суров	морал	и	
покаяние.	Те	забраняват	втория	брак,	
налагат	 нови	 пости,	 отричат	 божест-
вената	същност	на	Църквата	и	отказ-
ват	 да	 простят	 грехове,	 извършени	

след	кръщението.	Монтан	критикува	
църковната	 йерархия	 като	 корумпи-
рана	и	неспособна	и	поставя	на	първо	
място	 харизматичното	 пророчество.	
За	него	единствено	възможен	христи-
янски	идеал	е	отшелничеството	и	пре-
зрението	към	света.	

Отначало	 монтанистите	 търсят	 въ-
трешна	обнова	на	Църквата	чрез	въз-
раждане	на	религиозния	ентусиазъм,	
който	 е	 характерен	 за	 най-ранната	
епоха	 на	 християнството.	Но	 през	 ІІІ	
в.	 те	 създават	 обособени	разколниче-
ски	общности,	в	които	се	дава	еднаква	
възможност	на	жени	и	мъже	да	станат	
дякони,	презвитери,	койнони	и	епис-
копи.	Някои	от	неговите	разклонения	
изпадат	в	монархианство	или	обожест-
вяват	Монтан.	По	време	на	гоненията	
монтанистите	 съзнателно	 търсят	 мъ-
ченичество.	Може	 би	 най-известният	
привърженик	 на	 монтанизма	 е	 Тер-
тулиан	 в	 Северна	 Африка,	 наричан	

Ръкополагането на жени в 
монтанизма
Статия от конкурса „Обясни Науката“ 

Автор: Архимандрит проф. д-р Павел Стефанов (Шуменски университет)
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“баща	на	западното	богословие”.	Като	
радикално	 духовно	 и	 харизматично	
движение	 монтанизмът	 представлява	
явна	 опасност	 за	 църковната	 йерар-
хия.	Той	е	осъден	от	редица	отци	и	съ-
бори	и	през	ІV-V	в.	понася	ударите	на	
държавните	укази,	но	в	някои	затънте-
ни	части	на	Мала	Азия	продължава	да	
съществува	до	VІ	 в.,	 когато	 е	 оконча-
телно	ликвидиран.	

Изворите	говорят	за	различни	монта-
нистки	групи.	Една	от	тях	са	квинти-
лианите,	 които	 според	 св.	 Епифаний	
ръкополагат	 жени	 за	 духовници.	 Те	
споменават	 като	 свои	 предшествени-
ци	 Аароновата	 сестра	 Мариам	 (Изх.	
15:20)	 и	 дъщерите	на	Филип	и	цити-
рат	 Гал.	 3:28.	 Щом	 в	 Христос	 “няма	
мъжки	пол,	ни	женски”,	 заключение-
то	 е,	 че	 жените	 също	могат	 да	 бъдат	
презвитери	 и	 епископи.	 Амброзиас-
тер	 съобщава,	 че	 катафригийското	
ръкоположение	на	жени	за	дякони	се	
оправдава	с	връзката	между	дякони	и	
жени	в	1	Тим.	3:8-13.1	От	друга	страна	
подобно	на	гностиците	квинтилиани-
те	тачат	Ева	като	първата	жена,	вкуси-
ла	от	дървото	на	познанието.	Оттук	те	
правят	извода,	че	жените	са	достойни	
да	 бъдат	 членове	на	 клира.2	Св.	 Епи-
фаний	 отвръща	 на	 тяхното	 предиз-

викателство,	като	цитира	Бит.	3:16	и	1	
Тим.	 2:14.	 Монтанистката	 почит	 към	
Ева	може	би	е	реакция	на	засиленото	
отричане	на	нейната	роля	като	“пър-
ва	 грешница”	 от	 ортодоксалните	 бо-
гослови	през	ІV-V	в.	

Блаж.	 Августин	 също	 пише	 за	 висо-
кото	положение	и	ръкополагането	на	
жените	 в	 малоазийския	 разкол.3	 Той	
намеква,	че	тази	особеност	е	свързана	
с	видението	на	Квинтила	(Присцила)	
на	Христос	 в	женски	 вид,	 но	 не	 дава	
подробности.	Св.	Йоан	Дамаскин,	кой-
то	обобщава	трудовете	на	по-ранните	
отци,	 порицава	 пепузианките,	 които	
се	 ръкополагат	 за	 духовници.4	 Няма	
съмнение,	че	Новото	пророчество	има	
женски	клир.	Това	се	доказва	не	само	
от	ортодоксалните	полемисти,	но	и	от	
епиграфиката.

През	втората	половина	на	ІV	в.,	кога-
то	пише	св.	Епифаний,	някои	монта-
нистки	все	още	носят	титлата	“проро-
чици”.	Той	съобщава,	че	в	общините	
на	квинтилианите	седем	девици,	кои-
то	 са	 облечени	 изцяло	 в	 бяло,	 носят	
светилници	и	пророкуват,	като	участ-
ват	 многократно	 в	 богослужението.	
Молитвата	им	 е	 вдъхновена,	 емоцио-
нална,	 призоваваща	 към	 покаяние.5 
Настроен	 скептично,	 св.	 Епифаний	
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сравнява	проявите	на	девиците	с	тран-
са	на	необузданите	 вакханки.6	Шепе-
лерн	 също	изпада	в	крайност,	 когато	
търси	тук	успоредици	с	култа	на	Атис	
и	 Кибела.7	 Клауитър	 предполага,	 че	
девиците	участват	в	опелото	Христово	
на	Разпети	петък.8	Това	не	е	вярно,	за-
щото	в	текста	се	отбелязва	многократ-
ното	им	участие	и	темата	за	греховете	
на	 човечеството	 и	 нуждата	 от	 пока-
яние.	 „Действото”	 на	 седемте	 деви-
ци	по-скоро	драматизира	Христовата	
притча	за	петте	будни	девици,	които	
със	запалени	лампади	очакват	идване-
то	на	младоженеца	(Мат.	25:1-12). 

В	 тази	 мистерия	 прозира	 образност-
та	и	символиката	на	Апокалипсиса.	В	
тази	книга	изобилства	числото	седем.9 
Синът	 Човешки	 се	 явява	 сред	 седем	
светилника,	 които	 са	 седемте	 църкви	
на	Мала	Азия	(Откр.	1:12),	и	държи	в	
десницата	Си	седем	звезди	(1:16),	кои-
то	се	оказват	ангелите	на	тези	църкви	
(1:20).	 По-нататък	 се	 допълва,	 че	 Той	
има	“седемте	духове	Божии”	(3:1).	Тези	
духове	са	тъждествени	със	седемте	ог-
нени	светила,	които	горят	пред	Божия	
престол	(4:5).	При	квинтилианите	съ-
четанието	от	бяла	одежда	и	запалени	
лампади	подсказва,	че	девиците	се	ос-
мислят	като	носители	на	откровение.	

Трябва	да	се	припомни	Ерм	и	неговото	
видение	на	жена,	която	олицетворява	
Църквата.	Тя	носи	светла	дреха.	При	
Преображението	 одеждите	 на	 Хрис-
тос	стават	“бели	като	светлина”	(Мат.	
17:2).	Въпреки	че	са	чисти	духове,	анге-
лите	се	явяват	на	праведници	като	об-
лечени	в	бели	или	светли	дрехи	(Мат.	
17:2,	28:3;	Марк.	16:5;	Деян.	1:10,	10:30).	
В	Апокалипсиса	с	бели	или	светли	но-
сии	се	отличават	ангелите	и	спасените	
хора	(4:4,	7:9,	13,	15:6),	жената	на	Агне-
ца	 (19:8),	 небесните	 воинства	 (19:14).	
Цветът	 символизира	 “праведността	
на	светиите”	(19:8).	Църквите	са	осъде-
ни	заради	оскверняването	на	техните	
одежди	 (3:4)	или	 са	похвалени,	 защо-
то	 са	 достойни	 да	 носят	 бели	 дрехи	
(3:18).	 Контекстът	 на	 литургическите	
действия	на	седемте	девици	се	намира	
в	 пророческо-апокалиптични	 тексто-
ве	като	Апокалипсиса,	а	не	в	езически	
ритуали.

Блаж.	 Йероним	 предава	 повече	 под-
робности	за	монтанистката	йерархия.	
Ортодоксалната	Църква	се	управлява	
от	 епископите,	 а	 монтанисткият	 раз-
кол	–	от	патриарсите	в	Пепуза.	На	тях	
са	подчинени	койноните,	като	чак	на	
трето	 място	 са	 епископите.	Йероним	
вижда	 в	 тази	 преобърната	 структура	
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приложение	на	евангелския	принцип:	
“Мнозина	първи	ще	бъдат	последни	и	
последни	 –	 първи”	 (Мат.	 19:30).10	 Ла-
пидарните	надписи	потвърждават	не-
говата	информация.	Известни	са	два-
ма	 монтанистки	 епископи,	 които	 се	
казват	 Диога	 и	 Артемидор.	 Първият	
се	придружава	от	ръкоположена	жена	
с	фригийското	 име	Амион.	Нейният	
епитаф	 е	 намерен	 в	 развалините	 на	
църквата	„Св.	Константин	и	Елена”	в	
Ушак	(древния	Траянополис),	но	днес	
е	изгубен.	На	него	тя	е	характеризира-
на	като	“презвитера”,	но	за	разлика	от	
другите	плочи	тук	е	изобразена	хурка,	
вретено	и	 гребен,	 а	не	кръст	или	ли-
тургически	утвари.	Табърний	предпо-
лага,	че	отслужването	на	Евхаристия-
та	не	влиза	в	нейните	задължения,	но	
това	противоречи	на	нейния	очевиден	
сан.11 

	 Естествено	 е,	 че	 ръкополагането	 на	
жени	 от	 монтанистите	 предизвик-
ва	 тревога	 в	 ортодоксалната	 Църква.	
Примерът	се	оказва	заразителен,	кое-
то	 се	 доказва	 от	 решенията	 на	 събо-
ра	в	Лаодикия	във	Фригия,	проведен	
през	ІV	в.	(неизвестно	кога	между	343	
и	381	 г.).	Неговият	11	канон	 забраня-
ва	назначаването	в	църквите	на	т.нар.	
презвитиди	 (жени	 презвитери),	 а	 44	

канон	 забранява	 на	 жените	 достъп	
до	олтара.12	Какво	трябва	да	се	разби-
ра	под	“презвитиди”?	Кардинал	Жан	
Даниелу	приема	буквалното	значение	
на	този	термин,	който	се	превежда	със	
“жени	старейшини”	и	предполага,	че	
то	е	друго	определение	за	“вдовици”,	
които	 най-често	 са	 възрастни.13	 По-
близо	до	истината	е	Николай	Афана-
сиев.	 Той	 е	 сигурен,	 че	 тези	 жени	 са	
назначени	като	презвитери	(свещени-
ци)	 в	 някои	 фригийски	 ортодоксал-
ни	енории,	повлияни	от	монтанизма.	
Възможните	 причини	 според	 него	 са	
две	 –	 подражание	 на	 явно	 успешен	
чужд	 опит	 или	 усилие	 да	 бъдат	 за-
държани	 по-активните	 жени	 в	 орто-
доксалното	 лоно,	 защото	 биха	 могли	
да	бъдат	привлечени	от	монтанистки	
проповедници.	 Вероятно	 явлението	
започва	 да	 придобива	масовост,	щом	
се	налага	с	него	да	се	занимава	помес-
тен	църковен	събор.	За	съжаление	не	
разполагаме	с	сведения	дали	чинът	на	
ортодоксалните	“презвитиди”	е	изко-
ренен	скоро	след	това	или	продължа-
ва	 да	 съществува	 в	 продължение	 на	
десетилетия	в	Мала	Азия.	

Един	 слабо	 проучен	 паметник	 на	
християнската	 древност	 е	 „Заветът	
на	 нашия	 Господ	 Иисус	 Христос”	
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(Testamentum	Domini).	Ако	се	съди	по	
неговия	литургически	чин,	който	стои	
най-близо	 до	 каноните	 на	 св.	 Ипо-
лит	Римски,	той	датира	най-вероятно	
от	средата	на	ІІІ	век	и	произхожда	от	
Антиохия.14	Църковната	йерархия	на	
„Завета”	включва	не	само	дякони,	дя-
кониси,	презвитери	и	епископи,	но	и	
„три	презвитиди”	(1.35,	2.19).	Вероят-
но	този	паметник	произлиза	от	монта-
нистка	среда.	

В	 гробище	на	 гръцкия	 остров	 Тера	 е		
намерена	християнска	надгробна	пло-
ча	на	Епикта,	което	е	женско	име.	Над-
писът	я	 окачествява	като	πρεσβύτης	 –	
презвитида	 или	жена-свещеник.	 Тя	 е	
живяла	през	 III	 или	 IV	 в.	Може	да	 се	
предполага,	че	е	водач	на	монтанист-
ка	община.15

На	 подобно	 влияние	 се	 натъкваме	 в	
късния	 апокриф,	 озаглавен	 „Деяния	
на	светия	апостол	Матей”.	Предполага	
се,	че	е	съставен	от	анонимен	монах	в	
Египет	през	ІV	в.	Според	книгата	духът	
на	 апостола	 се	 връща	на	 земята	мис-
териозно	след	неговото	възнесение,	за	
да	ръкоположи	бившия	езически	цар	
Фулван	за	презвитер,	сина	му	на	17	го-
дини	–	за	дякон,	царицата	–	за	„жена	
презвитер”	 (презвитида),	 а	 снахата	
също	на	17	 години	–	 за	дякониса	 (гл.	

29).16	 „Деянията”	 явно	 произхождат	
от	епохата	преди	Картагенския	събор	
от	419	г.,	чието	22-то	правило	нарежда	
възрастта	на	дякона	да	е	най-малко	25	
години.	Император	Юстиниан	І	Вели-
ки	потвърждава	това	правило	със	123-
та	си	новела,	което	прави	и	Шестият	
вселенски	събор	с	14-я	си	канон.	Ръко-
положението	на	аристократка	за	през-
витида	доказва,	че	общината,	която	е	
създала	„Деянията”,	изповядва	монта-
нистки	 убеждения.	 За	 това	 свидетел-
ства	и	 друг	 епизод	 в	 това	 произведе-
ние	-	кръщението	на	царя	от	епископ,	
който	нарежда	на	владетеля	да	свали	
дрехите	си	и	оглежда	дълго	тялото	му.	
Издателката	И.	Свенцицкая	смята,	че	
този	странен	преглед	се	дължи	на	„по-
верие	 за	„лоши”	 (дяволски)	 знаци	по	
тялото	 на	 нечистия	 човек.	 Нейното	
обяснение	 е	 неправилно.	 Всъщност	
става	въпрос	за	проверка	също	от	мон-
танистки	тип,	 за	да	 се	установи	дали	
човекът	 е	 вече	 кръщаван	 като	 дете	 и	
има	нанесени	татуировки	на	Христо-
вото	име,	за	които	пишат	блаж.	Авгу-
стин	и	св.	Епифаний.						

В	 Центурипе	 (Сицилия)	 е	 намерен	
гръцки	 епитаф	 от	 IV-V	 в.	 на	 някоя	
си	Кали,	която	„живяла	безукорно	50	
години”.	Пред	 името		 стои	 опреде-
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лението	πρεβ,	 което	 е	 съкращение	от	
πρεσβυτέρα	(презвитера)	или	πρεσβύτις	
(презвитида).	Предполага	се,	че	Кали	
е	ръкоположена	жена.17

Добре	запазена	мозайка	в	базиликата	
на	блаж.	Августин	в	Ипон	(днес	Ана-
ба	в	Алжир),	която	е	датирана	от	епо-
хата	на	 вандалското	 господство	 (след	
431	 г.),	 разкрива	 епитафия	на	покой-
ницата	“Guilia	Runa	presbiterissa”.	Тя	е	
умряла	на	50-годишна	възраст.	Името	
Джулия	 e	 вандалско,	 което	 означава,	
че	 тя	 не	 е	 православна,	 а	 привърже-
ничка	на	арианската	ерес.	Тук	трябва	
да	се	подчертае	титула	presbyterissa	–	
жена-свещеник,	 който	 е	 различен	 от	
presbytera	–	жена	на	свещеник	(попа-
дия).18

В	 катакомбата	на	Тропея	 в	Калабрия	
(Южна	 Италия)	 е	 открит	 надпис	 от	
средата	на	V	в.,	който	отбелязва	името	
на	presbitera	(вм.	presbytera)	Лета.	Тя	е	
умряла	на	възраст	40	години,	осем	ме-
сеца	и	осем	дни.	Надгробната	плоча	е	
поставена	от	мъжа	,	който	не	е	през-
витер.	 Ако	 беше	 такъв,	 неговият	 сан	
непременно	щеше	да	бъде	споменат.19 
Според	издателя	на	надписа	А.	Крис-
по	става	въпрос	за	жена	на	презвитер	
(свещеник).20 

Но	 неговото	 мнение	 противоречи	

на	 14-то	 послание	 на	 папа	 Геласий	 І	
(ок.	 492-496	 г.),	 отправено	 през	 494	 г.	
до	 епархиите	в	Лукания	 (дн.	Базили-
ката),	 Брутиум	 (дн.	 Калабрия)	 и	 Си-
цилия.	 Понтифексът	 се	 оплаква,	 че	
църквата	в	Брутиум	е	допуснала	жени	
да	 служат	 в	 свещените	 олтари	 (sacris	
altaribus	ministrare)	и	да	извършват	об-
реди,	 запазени	 само	 за	мъже.	 За	него	
това	 е	 „divinarum	 rerum	 despectum”	
(незачитане	 на	 божествените	 неща).	
Дж.	Отранто	е	прав,	че	папският	гняв	
е	 отправен	 срещу	монтанистки	през-
витeри	(презвитиди)	и	че	Лета	от	гор-
ния	надпис	е	една	от	тях.21  

Друг	пример	се	намира	в	едно	посла-
ние	от	VІ	в.,	написано	от	тримата	гал-
ски	епископи	Лициний	Турски,	Мела-
ний	Ренски	и	Евстохий	Анжерски.	Не-
гов	адресат	са	бретонските	свещеници	
Ловокат	и	Катихерн	(Epistula	Lovocato	
et	Catiherno	presbyteris).22	Посланието	
ги	 осъжда,	 че	 разрешават	 участието	
на	жени	в	богослужението	и	обвиня-
ва	за	това	попълзновенията	на	монта-
низма,	 който	 нарича	 “ужасна	 секта”	
(horrenda	 secta).	 Жени	 помощници	
или	сътрудници	(socias)	участват	като	
съслужители	 (conhospitae)	 в	 литурги-
ите	и	дават	причастие	на	вярващите.	
За	християнска	Галия	тази	практика	е	
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нововъведение	и	суеверие	(superstitio).	
Този	 документ	 потвърждава	 извест-
ния	психологически	модел,	че	колко-
то	повече	едно	чуждо	и	неприемливо	
явление	 се	 отдалечава	 във	 времето,	
толкова	 повече	 неговите	 действител-
ни	 контури	 се	 губят	 и	 то	 се	 демони-
зира.	 Галските	 епископи	 не	 познават	
пряко	 монтанизма,	 защото	 цитират	
“източни	 отци”	 (patres	 orientales),	
които	се	борели	срещу	“пеподитите”	
(Pepodites).	Това	название	е	погрешно	
вместо	 “пепузианите”,	 споменати	 от	
св.	 Епифаний.	 Фарсът	 достига	 своя	
връх,	 когато	 епископите	 дори	 извеж-
дат	генеалогията	на	движението	от	из-
мисления	водач	Пеподий.	Й.	Фридрих	
предполага,	че	посланието	до	Ловокат	
и	Катихерн	е	по-ранно	и	произхожда	
от	времето	на	блаж.	Йероним	(поч.	420	
г.).	Според	него	тези	socias	са	cenones	
(койнони,	“спътници”)	–	титла,	давана	
само	на	жени	в	монтанизма	като	при-
емници	на	Присцила	и	Максимила.23 
Всъщност	обратното	е	вярно	-	койно-
ните	 са	 по	 правило	 мъже,	 но	 много	
рядко	жени.

От	Терни	в	средна	Италия	произхож-
да	една	надгробна	плоча	вероятно	от	
VI	в.	Тя	сега	се	пази	в	римската	църк-
ва	 „Св.	 Павел	 извън	 стените”.	 Ней-

ният	 лапидарен	 надпис	 съобщава	 за	
смъртта	на	„почтената	жен[а]	епископ	
К[…]”	 (venerabilis	 fem[ina]	 episcopa	
Q[…]).	Ако	 тя	 беше	 съпруга	на	 епис-
коп,	 той	 непременно	 щеше	 да	 бъде	
отбелязан.	Не	е	изключено	К.	да	е	дъ-
щеря	или	майка	на	 епископ,	но	най-
вероятно	самата	тя	е	ръкоположена	в	
такъв	сан.24 

През	567	г.	във	френския	град	Турс	се	
състоява	църковен	събор	под	ръковод-
ството	 на	 св.	 Анахарий.	 Неговият	 14	
забранява	на	епископи	без	episcop[i]a	
да	бъдат	обслужвани	от	други	жени.	В	
съборните	решения	съпругите	на	ду-
ховниците	винаги	се	обозначават	като	
uxor,	а	тук	санът	е	църковен.	21	канон	
забранява	 на	 жените,	 които	 са	 през-
витери,	 дякониси	 и	 иподякониси,	 да	
спят	с	мъжете	си.	Нарушителите	се	за-
плашват	с	низвержение	и	отлъчване. 
Гери	Мейси	смята,	че	в	първия	случай	
се	има	предвид	жени,	които	са	съпру-
зи	 на	 свещеници,	 но	 не	 са	 самите	 те	
ръкоположени. 

В	параклиса	„Св.	Зенон”	на	римската	
църква	„Св.	Пракседа”	се	намира	мо-
зайка,	на	която	е	изобразена	Episcopa	
Theodora	 с	 квадратен	 нимб.	 Според	
един	 надпис	 Теодора	 е	 ктиторка	 на	
параклиса	 и	 майка	 на	 папа	Пасхал	 I	
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(817-824).	 Съвременните	 мнения	 са	
разделени.	 Феминистките	 смятат,	 че	
тя	е	ръкоположена	в	епископски	сан,	а	
римокатолиците	 твърдят,	 че	 episcopa	
е	почетно	звание,	дадено	на	нея	като	
майка	 на	 понтифекса.25	 Прави	 обаче	
впечатление,	че	на	мозайката	Теодора	
е	 представена	 с	 плътна	 бяла	 забрад-
ка,	която	напълно	скрива	косата		и	е	
присъща	 само	на	неомъжени	жени	и	
монахини,	а	не	 за	омъжени	матрони.	
Още	в	древност	 са	правени	опити	да	
бъде	изтрита	последната	буква	А	в	ду-
мата	Еpiscopa,	което	не	е	случайно.	

Ортодоксалната	 църква	 възприема	
като	институционална	опасност	учас-
тието	на	жени	в	тайнствата	кръщение	
и	 Евхаристия.	 Пророчицата	 на	 Фир-
милиан	 от	 Кападокия	 служи	 литур-
гия,	освещава	хляба	и	кръщава.	За	нея	
се	казва,	че	служи	правилно.	Единстве-
ният	проблем	е,	че	тя	е	жена.	Според	
Дидахията	(Х.7)	пътуващите	пророци	
(полът	им	не	се	уточнява)	могат	да	из-
вършват	 Евхаристията	 и	 вярващите	
не	трябва	да	им	пречат.	

Монтанизмът	 задържа	и	 задълбочава	
егалитарните	тенденции,	които	са	по-
тиснати	и	отхвърлени	от	ортодоксал-
ните	 среди.	 Той	не	 се	 обявява	 срещу	
църковната	 йерархия,	 а	 я	 запазва	 и	

допълва	с	нови	чинове,	чиито	наиме-
нования	 са	 заимствани	 от	Стария	 за-
вет	(патриарси)	или	езичеството	(кой-
нони).26	Най-ранните	църкви	като	ко-
ринтската	през	50-те	и	60-те	години	на	
І	в.	изобилстват	с	различни	длъжнос-
ти	 и	 призвания:	 апостоли,	 пророци,	
учители,	чудотворци,	застъпници,	уп-
равници,	глосолали	(говорещи	чужди	
езици)	и	др.	(1	Кор.	12:28).	В	началото	
на	ІІ	в.	в	Антиохия	св.	Игнатий	Бого-
носец	 налага	 тричастна	 йерархия	 в	
църквата.27	Не	 е	 изключено	названия	
като	 “койнони”	 (спътници)	 и	 “сти-
лой”	(стълбове)	през	ІІ	в.	да	са	използ-
вани	 само	 като	 временни	 определе-
ния	или	комплименти,	но	постепенно	
те	се	оформят	в	постоянни	длъжности	
в	монтанизма.	

Отхвърлянето	на	нововъведенията	от	
ортодоксалните	 християни	 предиз-
виква	 огорчение	 у	 катафригийците,	
което	се	изразява	в	укори	и	обиди	на-
пример	в	трактатите	на	суровия	Тер-
тулиан.	 Той	 е	 мирянин,	 а	 не	 свеще-
ник.	Близкият	до	него	автор	на	мъче-
ничеството	на	Перпетуа	не	е	антикле-
рикално	настроен,	въпреки	че	в	текста	
се	среща	един	епизод,	който	може	да	
се	тълкува	в	тази	светлина.	Сатур	има	
видение,	 в	 което	 той	 и	 Перпетуа	 из-
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слушват	 оплакванията	 на	 епископа	
Оптат	Картагенски	и	 	 свещеника	Ас-
пазий,	 които	 се	 съдят	 (ІІІ).28	 Двамата	
са	 изненадани,	 че	 трябва	 да	 решават	
кой	е	крив	и	кой	е	прав,	въпреки	че	из-
поведниците,	 включително	 и	жените	
сред	тях,	се	ползват	с	голям	авторитет	
и	 почит	 в	 древната	Църква.	 Възмож-
но	е	сцената	да	загатва	за	разногласия	
сред	духовниците	в	Картаген	по	повод	
на	Новото	пророчество,	което	тук	не	е	
обособено	като	разкол. 

Подобно	 на	 Тертулиан,	 Монтан	 не	
е	 духовник,	 а	 мирянин,	 който	 няма	
лични	 йерархически	 амбиции.	 Едва	
след	 отхвърлянето	 на	 основаното	 от	
него	 движение	 започва	 втвърдяване-
то	на	дихотомиите:	 “духовни”	срещу	
“душевни”,	 клирици	 срещу	 миря-
ни,	епископи	срещу	пророци	и	не	на	
последно	 място	 –	 мъже	 срещу	 жени.	
Щом	 се	 отделят	 от	 Църквата,	 монта-
нистките	 водачи	 се	 оказват	 без	 кон-
куренция.	Те	са	патриарси,	пророци,	
презвитери,	 койнони,	 администрато-
ри	 –	 членове	 на	 клир,	 който	 започва	
да	се	развива	по	собствените	си	закони	
без	ничия	опека.	С	течение	на	време-
то	тяхната	йерархия	започва	да	става	
анахронична,	защото	запазва	елемен-
ти,	 които	 са	 изоставени	 от	 ортодок-

салните.	 Монтанистите	 поддържат	
вярата,	че	Духът	извисява	и	надарява	
както	мъже,	така	и	жени.		

На	 какво	 се	 дължи	 това	 убеждение?	
Клауитър	 е	 сигурен,	 че	 статутът	 на	
монтанистките	 като	 членове	 на	 цър-
ковния	 клир	 зависи	 от	 тяхната	 роля	
като	 изповедници	 и	 мъченици.29	 Ос-
новният	 му	 довод	 е	 т.нар.	 „власт	 на	
ключовете”	 –	 правото	 на	 бъдещите	
мъченици	 да	 връзват	 и	 развръзват	
грехове.	 Това	 им	 дава	 възможност	 да	
прощават	 дори	отпадналите	 от	 вяра-
та,	което	по	принцип	е	привилегия	на	
презвитерите	и	епископите.	В	римска-
та	ортодоксална	църква	освободените	
от	затвора	изповедници	могат	да	ста-
нат	 презвитери.	 Клауитър	 уподобя-
ва	този	прецедент	на	случая	с	монта-
нистките.	Какви	са	неговите	доводи?

1.	От	посланието	на	църквите	в	Лион	
и	 Виена	 се	 узнава,	 че	 освободените	
изповедници	 (вероятно	 монтанисти)	
предизвикат	 проблеми.	 Те	 повече	
свързват,	 отколкото	 развързват30	 и	
титлата	martys	се	предоставя	на	хора,	
които	не	са	пострадали	до	смърт.31	Из-
глежда,	че	св.	Ириней	иска	да	намали	
властта	 на	 освободените	 изповедни-
ци,	 която	 е	 свързана	 с	 привилегията	
им	да	връзват	и	развръзват.	Тертули-
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ан	 потвърждава,	 че	Духът	 на	Новото	
пророчество	предявява	по-строги	изи-
сквания.32	Оттук	Клауитър	заключава,	
че	статутът	на	изповедник	и	мъченик	
е	важен	източник	на	власт	за	катафри-
гийците.

2.	 Според	 него	 такива	 монтанистки	
„мъченици”	се	клерикализират.	Осво-
боденият	 изповедник	 Александър	
„упражнява	 властта	 да	 връзва	 и	 раз-
връзва”,	а	друг	„мъченик”	–	Темисон,	
се	опитва	да	наложи	властта	 си,	 като	
съставя	 и	 разпространява	 църковно	
послание. 

3.	 Мъченичеството	 на	 св.	 Перпетуа	
в	 Картаген	 и	 особено	 виденията	 на	
нейния	 брат	 Динократ	 показват,	 че	
изповедникът,	 хвърлен	 в	 тъмница,	
притежава	 свещеническата	 „власт	 на	
ключовете”,	въпреки	че	не	се	използ-
ва	 езикът	 на	 връзването	 и	 развръзва-
нето.	Подобно	на	практиката	в	Рим,	
където	 става	 въпрос	 за	 мъже,	 в	Мала	
Азия	 изповедничеството,	 затворни-
чеството	и	мъченичеството	обясняват	
клерикалния	 статут	 на	 пророчиците	
и	тяхното	право	да	притежават	„власт-
та	на	ключовете”.

Това	обяснение	на	Клауитър	не	звучи	
убедително.	 Несъмнено	 християните	
вярват	твърдо	в	силата	на	изповедни-

ците.	 Тертулиан	 саркастично	 описва	
как	 тъмниците	 гъмжат	 от	 прелюбо-
дейци,	 отпаднали	 от	 вярата	 и	 други	
жалки	 грешници,	 които	 търсят	 про-
щение	 на	 греховете	 си.	 Той	 намеква,	
че	върху	някои	жени	се	оказва	натиск	
да	 заплатят	 благодатта	 с	 тялото	 си.33 
Кризата	с	отказалите	се	от	християн-
ството	в	Картаген	по-късно,	по	време-
то	на	св.	Киприан	(ок.	250	г.),	свидетел-
ства	за	значението	на	изповедниците	в	
християнския	живот	тогава.34	Но	пря-
ката	 връзка,	 която	Клауитър	 прави	 с	
жените	ръководителки	в	монтанизма,	
е	произволна	и	не	издържа	критика.					

			Първо,	не	е	ясно	доколко	в	древната	
Църква	 има	 изповедници	 от	 женски	
пол.	Ако	има,	дали	само	те	се	издигат	
на	йерархически	постове	или	щом	се	
установи	веднъж	прецедент,	това	мо-
гат	да	постигнат	и	жени	с	други	приз-
вания?	Клауитър	пише,	че	изповедни-
чеството	 е	 „един	 от	 пътищата”	 да	 се	
получи	властта	на	ключовете,	но	 той	
не	 уточнява	 кои	 са	 останалите	 пъти-
ща	 особено	 за	 жените.	 Според	 него	
институцията	 на	 жените	 презвитери	
и	 епископи	 възлиза	 към	началото	 на	
монтанизма	 в	Мала	Азия.	Самият	 св.	
Епифаний	не	 твърди,	 че	 тази	 тради-
ция	произхожда	от	 учението	и	прак-
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тиката	 на	 първите	 пророци,	 но	 той	
определено	 не	 я	 свързва	 с	 дейността	
на	мъчениците.	Проблемът	на	Клауи-
тър	 е,	 че	изворите	не	казват	нищо	 за	
статута	и	функциите	на	освободените	
жени	изповедници	в	Мала	Азия.	Зато-
ва	неговата	аргументация	е	 съшита	с	
бели	конци.

По	отношение	на	Темисон	Аполоний	
пита	 саркастично	 дали	 новият	 про-
рок	 прощава	 грабежа	 на	 мъченика,	
или	 мъченикът	 прощава	 алчността	
на	пророка.35	Подразбира	 се,	 че	при-
тежаването	 на	 пророческия	 дух	 дава	
на	пророка	„властта	на	ключовете”.	В	
римокатоличеството	тази	власт	обик-
новено	 се	 свързва	 лично	 с	 апостол	
Петър	(Мат.	16:18-19),	но	трябва	да	се	
имат	предвид	и	други	думи	на	Хрис-
тос	(Мат.	18:15-20).	Не	само	конкретен	
апостол,	но	и	цялата	Църква	има	пра-
вото	и	задължението	да	прощава	гре-
хове.	Това	потвърждава	и	Параклитът	
според	Тертулиан.	Но	монтанисткият	
Дух	предпочита	по-скоро	да	„свързва”,	
отколкото	да	„развръзва”.	Не	само	из-
поведникът,	но	и	пророкът	притежава	
правото	да	прощава.	Сред	известните	
източници	(надписи,	пророчицата	на	
Фирмилиан)	 не	 се	 среща	 нито	 един,	
който	да	потвърди,	че	има	жени	изпо-

ведници.

Клауитър	не	проявява	голям	интерес	
към	Присцила	и	Максимила.	Тяхното	
служение	 не	 е	 тъждествено	 с	 йерар-
хическа	 степен	 или	 власт	 в	 ортодок-
салния	смисъл	на	думата,	въпреки	че	
вероятно	 „свързващият”	Дух	 действа	
чрез	тях,	както	и	чрез	Монтан.36	Църк-
вата	има	правото	да	прощава	грехове,	
дадено	от	Христос,	но	Параклитът	чрез	
пророка	 не	 потвърждава	 това	 право.	
Властта,	 която	 притежава	 Църквата,	
тук	не	се	свързва	с	изповедничеството,	
а	с	пророческата	дейност	на	Паракли-
та.	 Нито	 Монтан,	 нито	 Присцила	 и	
Максимила	не	се	наричат	изповедни-
ци	или	мъченици	в	изворите.

Колкото	 повече	 се	 развива	 Новото	
пророчество,	толкова	повече	то	прене-
брегва	йерархическите	степени,	които	
не	се	основават	на	харизматично	пре-
възходство.	 Засилва	 се	 процесът	 на	
лаицизация	 (господство	 на	 светския	
елемент).	 Позицията	 на	 монтаниста	
Тертулиан	 не	 се	 променя	 особено	 от	
времето,	когато	е	член	на	ортодоксал-
ното	крило.	Той	винаги	е	вярвал	в	ду-
ховното	свещенство	на	всички	христи-
яни	 (Откр.	1:6,	 5:10;	 1	Петър	2:5;	Рим.	
12:1),	въпреки	че	смята	йерархически-
те	 степени	 за	 запазена	 територия	 на	
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мъжете.37	Тертулиан	никога	не	отрича	
властта	 на	 духовниците.	 Но	 в	 мон-
танисткия	 си	 период	 той	 критикува	
епископите,	 които	прощават	 грехове,	
смятани	вече	от	него	за	непростими,38 
и	презира	тези	от	тях,	които	не	се	инте-
ресуват	от	пророческите	дарования.39 
Според	него	 правото	 да	 се	 прощават	
грехове	е	дадено	на	духовната	Църква	
и	на	водещия	„духовен”	апостол	или	
пророк.40

Като	цитира	Откр.	 1:6,	 картагенски-
ят	богослов	настоява	да	се	засили	ро-
лята	 на	 миряните	 и	 дори	 е	 готов	 да	
им	 предостави	 известни	 свещениче-
ски	 функции.	 Тертулиан	 търси	 опо-
ра	 в	 пасажа	Мат.	 18:16-17,	 който	 той	
тълкува	 различно	 от	 времето,	 когато	
не	 е	 монтанист.41	 Индивидуалистки	
настроеният,	 но	 дълбоко	 консерва-
тивен	 Тертулиан	 се	 намира	 далеч	 от	
центъра	 на	 движението.	 Щом	 той	 е	
готов	 да	 възприеме	 по-егалитарен	 и	
духоносен	възглед	за	Църквата,	такъв	
подход	трябва	да	е	много	по-присъщ	
на	новите	пророци	в	Мала	Азия.	Защо	
единствено	или	предимно	изповедни-
чеството	трябва	да	е	първото	стъпало	в	
църковната	кариера	на	жените?		

Различните	 разбирания	 за	 клерика-
лизацията	 на	 монтанистките	 зависят	

от	различните	възгледи	за	монтанист-
ката	 еклесиология.	 Ортодоксалната	
позиция	 е	 отразена	 в	 документите	
от	Лион	и	Виена.	Те	 са	 огледалото,	 в	
което	 виждаме	Църквата	 като	Майка	
Девица,	 която	 преносно	 ражда	 раз-
пнатия	Христос	 за	 света	чрез	 кръсто-
носните	форми	на	мъчениците	жени	
(Бландина)	и	мъже.	Според	Клауитър	
идеалът	на	катафригийството	е	подо-
бен.	Негов	апотеоз	е	девицата,	която	
вижда	 Христос	 във	 вид	 на	 жена	 или	
мъж	 и	 която	 като	жена	 представлява	
Христос	в	света.	Тези	представи	са	из-
раз	на	специфичен	възглед	за	Църква-
та	и	на	отношението	на	Христос	към	
нея,	а	не	са	самия	възглед.	Трябва	да	се	
отбележи	още	една	слабост	в	доводите	
на	Клауитър.

Неговият	 анализ	 предполага,	 че	 из-
поведничеството	 е	 непременно	 усло-
вие,	 за	да	могат	жените	да	постигнат	
висок	 статут	 в	 монтанизма.	 Оттук	
може	да	се	заключи,	че	монтанистите	
се	отнасят	към	гонителите	с	нескрита	
агресивност.	Клауитър	представя	сил-
ното	 желание	 за	 мъченичество	 като	
причина	 за	 отхвърлянето	 на	 Новото	
пророчество	от	ортодоксалната	Църк-
ва.	 Тя	 смята	 тази	 жертвоготовност	 за	
„самоубийствена,	ирационална	и	раз-
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рушителна”.42	 У.	 Табърний	 с	 право	
не	споделя	това	становище.	Кървави	
преследвания	на	християните	 се	 сре-
щат	 рядко	 през	 различните	 столетия	
и	региони	на	монтанистката	история.	
Щом	 не	 всички	 монтанисти	 търсят	
доброволно	 страданията	 и	 смъртта,	
очевидно	 предоставянето	 на	 „свеще-
нически	 пълномощия”	 и	 издигането	
на	монтанистки	 в	църковната	йерар-
хия	е	рядко	явление.	Изворите	от	ІV	в.	
го	представят	едва	ли	не	като	норма.	
Но	Клауитър	не	 обяснява	 кога	 и	 как	
влизат	в	действие	други	механизми	за	
израстване	на	жените	в	монтанисткия	
клир.	

В	 тезите	 на	 Клауитър	 се	 забелязва	
развитие.	 В	 неговата	 дисертация	 той	
твърди,	 че	 катафригийките	 получа-
ват	 достъп	 до	 йерархията	 благодаре-
ние	 на	 вътрешни	 процеси	 на	 разви-
тие	в	движението,	които	се	коренят	в	
техния	висок	статут	като	пророчици.	
Езическото	 обкръжение	 в	Мала	Азия	
също	оказва	влияние,	защото	в	редица	
местни	религии	жените	 заемат	ръко-
водни	постове	като	оракули,	жрици	и	
храмови	 служителки.	 Едностранчив	
и	ограничен	е	по-късният	възглед	на	
Клауитър,	че	жените	в	монтанизма	се	
освобождават	от	подчиненото	си	със-

тояние	само	благодарение	на	участие-
то	си	в	мъченичеството	като	актуали-
зиране	на	Христовите	страдания.	Той	
заключава,	че	монтанистките,	прежи-
вели	изтезания,	не	се	връщат	към	със-
тоянието	на	вярващи	втора	категория	
за	 разлика	 от	 ортодоксалните	 жени	
изповедници.	Но	 подобно	 допускане	
е	 произволно	 и	 необосновано.	 Визи-
ята	 на	 жените	 за	 ново	 устройство	 и	
преразпределение	на	ролите	в	Църк-
вата	може	да	се	осъществи	само	ако	съ-
ществува	обективна	нагласа	за	нейно-
то	възприемане	и	осъществяване.	Ако	
Новото	пророчество	няма	тази	визия,	
едва	 ли	 затворническите	 преживява-
ния	на	шепа	страдалци	са	в	състояние	
да	променят	нагласите	и	да	разместят	
пластовете	в	Църквата.	

Кристин	 Тревит	 е	 на	 друго	 мнение.	
Според	 нея	 общественото	 служение	
на	монтанистките	дори	като	клирици	
се	дължи	на	вярата	на	разколниците	в	
установяването	на	ново	църковно	ус-
тройство	на	третия	 завет	под	водаче-
ството	на	Духа.	Тази	вяра	обяснява	и	
същото	служение	на	мъжете	в	монта-
низма.	В	очите	на	монтанистите	това	
устройство	 съответства	 повече	 на	 за-
мисъла	на	Христос	и	на	равноправие-
то	на	половете,	отколкото	на	практи-
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ката	на	ортодоксалното	крило.	

Кои	 са	източниците	на	 вярата	 в	 това	
църковно	устройство?	Те	са:	Евангели-
ето	от	Йоан,	което	обявява	Параклита	
за	 подател	 на	 „всяка	 истина”;	 апока-
липтичните	писания,	които	критику-
ват	рязко	тяхната	епоха	на	компроми-
си;	 Галатяни	 3:28;	 Йоил	 2:28-29	 (срв.	
Деян.	2:16-21),	които	вещаят	нова	Пет-
десетница.	За	основателите	на	Новото	
пророчество	и	техните	последователи	
пророчеството	на	Йоил	се	осъществя-
ва	 не	 само	 на	 християнската	 Петде-
сетница,	както	смятат	ортодоксалните	
християни,	 но	 и	 в	 съвременната	 им	
Църква.43	 Те	 са	 убедени,	 че	 ортодок-
салната	Църква	живее	само	с	миналото	
и	не	обръща	внимание	на	събитията,	
които	стават	в	самата	нея.	Вече	се	из-
ливат	извънредните	дарове,	обещани	
за	последните	времена,	и	както	Йоил	
е	предсказал,	жените	също	получават	
Духа	и	проповядват	за	Него.	Цитатът	
от	 Йоил	 в	 Тертулиан	 разкрива	 осъ-
ществения	 превод	 от	 века	 на	 Закона	
към	века	на	Евангелието.44	Картагене-
цът	се	позовава	на	този	пасаж	по	отно-
шение	 на	 сънищата,	 Петдесетница 
и	 само	 веднъж	 като	 доказателство	 за	
истинността	на	Новото	пророчество.45 
Нито	пророк	Йоил,	нито	апостол	Пе-

тър	в	Деяния	апостолски	не	се	проти-
вопоставят	 на	 това	 обетование	 и	 не	
твърдят,	че	жените	не	могат	да	служат	
в	Църквата	или	не	могат	да	обявяват	
Божията	 воля.	 В	 монтанизма	 вестта	
за	 обещания	Параклит	не	 е	 свързана	
с	 ограничения	 модел	 на	 активните	
мъже	духовници	и	пасивните	миряни	
(мъже	и	жени).		

Аз	предлагам	трета	хипотеза	 за	 гене-
зиса	 на	 монтанисткия	 женски	 клир.	
Тъй	 като	 Христос	 и	 апостолите	 са	
само	 мъже,	Православната	 църква	 от	
нейното	основаване	досега	не	допуска	
ръкоположението	на	жени.	В	средата	
на	 І	 в.	 апостол	Павел	 препоръчва	 на	
римската	християнска	община	„Фива,	
наша	сестра,	дякониса	при	църквата	в	
Кенхрея”	 (16:1).46	До	ХІІ	 в.	 във	Визан-
тия	 служат	дякониси	 с	 литургически	
и	благотворителни	функции,	но	тях-
ното	 посвещение	 от	 епископите	 не	 е	
тъждествено	 с	 ръкоположението	 на	
мъже.	В	еврейския	текст	на	Стария	за-
вет	Бог	обикновено	се	означава	с	тер-
мина	еl	 в	мъжки	род,	който	означава	
‘сила,	 власт’.	 Често	 се	 среща	 вариан-
тът	еlohim,	който	не	е	в	единствено,	а	
в	 множествено	 число.	 Православната	
екзегетика	 обяснява	 тази	 особеност	
като	 алюзия	 за	 божествената	 троич-
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ност,	 а	 либерално-протестантските	
учени	я	интерпретират	като	свидетел-
ство	за	близкоизточно	езическо	влия-
ние.	Коренът	на	еlohim	e	eloah	в	женски	
род	и	поне	на	теория	означава ‘боги-
ня’.	В	евангелските	притчи	за	десетте	
драхми	 (Лука	15:8-9)	и	 за	 трите	мери	
брашно	(Лука	13:21)	Иисус	Христос	из-
ползва	женски	образи,	за	да	представи	
отношението	 на	 Бога	 към	 падналото	
човечество.	Авторът	на	гностическото	
Евангелие	на	Филип	от	ІІ	в.	отхвърля	
с	 възмущение	 твърдението,	 че	 Дева	
Мария	 е	 “непразна	 от	Духа	Светаго”	
(Мат.	 1:18),	 защото	 не	 може	 си	 пред-
стави	жена	 да	 забременее	 от	 жена.	 В	
19-та	песен	на	Соломон	се	твърди,	че	
средството	за	зачеване	на	Логоса	(Сло-
вото)	от	Дева	Мария	е	млякото,	което	
тече	 от	 гърдите	 на	 андрогинния	 Бог	
Отец.	Синът	Божи	е	чашата,	от	която	
пие	с	наслада	вярващият.47	Може	да	се	
предположи	пряка	връзка	между	лак-
талната	символика	на	19-та	песен	и	са-
кралната	употреба	на	мляко	и	сирене	
от	някои	адепти	на	монтанизма.	

Подобна	идея	е	развита	и	в	римокато-
лическата	късносредновековна	мисти-
ка.	В	някои	миниатюри	е	представен	
женственият	св.	Йоан	Богослов,	който	
суче	мляко	от	гърдите	на	божествена-

та	Премъдрост	–	Христос,	представен	
като	 жена.	 Съпровождащият	 надпис	
гласи:	„De	Domini	pectoris	fonte	potavit”	
(Той	пи	от	извора	на	Господнята	гръд).	
Сцената	се	позовава	на	Йоан	7:37-38	и	
Откр.	 22:1-7.	Тук	млякото	 символизи-
ра	 в	 буквален	 смисъл	 Евхаристията,	
а	в	преносен	смисъл	–	небесните	тай-
ни,	 открити	на	Христовата	 „невеста”	
Йоан.48	 Видният	 цистерциански	 бо-
гослов	 Бернар	 Клервоски	 (1090-1153)	
веднъж	коленичи	пред	статуята	на	св.	
Богородица	 в	 катедралата	 на	Шпеер	
през	1146	г.	и	се	моли	с	думите:	„По-
кажи,	че	си	Майка”.	Според	легендата	
статуята	 оживява	 и	 от	 гърдата	 	 ня-
колко	капки	мляко	падат	върху	устни-
те	на	Бернар.	Тази	сцена	е	изобразява-
на	често	в	изкуството	на	Средновеко-
вието	и	Ренесанса.

Тезата	за	феминисткото	битие	на	Св.	
Дух	 е	 доведена	 до	 крайност	 в	 гнос-
тическото	 Евангелие	 на	 египтяните,	
в	 което	 се	 говори	 за	 три	 божествени	
огдоади	 на	 Отца,	 Сина	 и	 Майката.49 
Сирийският	 апокриф	 „Деяния	 на	
Тома”	от	ІІІ	в.	съдържа	две	молитви	за	
освещаване	(епиклези),	която	са	отпра-
вени	към	женски	дух,	наречен	„Май-
ка”,	„Спътница	на	Мъжа”	и	„Гълъб”. 
Някои	учени	смятат,	че	този	паметник	
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като	цяло	е	създаден	от	християни	ен-
кратити,	 но	 във	 въпросните	 пасажи	
е	 претърпял	 гностическо	 влияние.50 
Строго	православният	 св.	 Ефрем	Си-
риец	 (ок.	 306-373)	 в	 неговите	 химни	
продължава	същата	традиция	и	често	
използва	 женски	 метафори	 по	 отно-
шение	на	Бога	и	Църквата.	Апостол-
ските	 постановления	 (Сирия,	 ок.	 380	
г.)	предписват	да	бъдат	почитани	дя-
конисите	„като	образ	на	Светия	Дух”	
(ІІ.26.6).	По-късно	тези	идеи	минават	в	
нелегалност	и	рядко	се	появяват	на	по-
върхността.	В	параклиса	„Св.	Яков”	до	
Уршалинг,	Бавария	(ХІV	в.),	фреските	
включват	 изображение	 на	 Бог	Син	и	
Бог	 Отец,	 прегърнали	 жена	 –	 олице-
творение	на	Светия	Дух.	Куриозното	
е,	че	в	тази	църква	не	се	открива	нито	
едно	 изображение	 на	 Дева	 Мария.51 
Кабалистът-икуменист	Гийом	Постел	
(1510-1581)	 също	 предвижда,	 че	 при	
второто	 Си	 пришествие	 Христос	 ще	
се	яви	във	вид	на	жена,	която	дори	ще	
има	потомство. 

Ръководителки	 от	 нежния	 пол	 са	 на-
лице	 само	 в	 гностическите	 секти	 и	
монтанисткия	 разкол.54	 По	 принцип	
светогледните	 позиции	 на	 гностици-
те	и	монтанистите	се	основават	на	ди-
аметрално	противоположни	предпос-

тавки.	 Според	 мен	 аргументацията,	
която	обосновава	приемането	на	жени	
в	йерархията	е	едно	от	малкото	съвпа-
дения	 и	 може	 би	 заемки	 между	 тези	
две	 раннохристиянски	 движения.	 Тя	
се	дължи	на	факта,	че	на	 еврейски	и	
сирийски	език	терминът	“дух”	 (ruah)	
e	от	женски	род.	В	християнската	Тро-
ица	Бог	Син	се	въплъщава	като	Хрис-
тос,	 Който	 е	 мъж.	 Неговото	 съответ-
ствие	е	Св.	Дух	 (Параклитът),	Когото	
монтанистите	концептуализират	като	
женствена	същност,	способна	да	се	съ-
едини	мистично	не	само	с	мъже,	но	и	
с	жени.	Следователно	носителките	на	
неговите	 (или	нейните)	дарове	са	до-
стойни	да	свещенодействат,	благосла-
вят	и	освещават.	

В	 запазените	 извори	 за	 монтанизма,	
писани	 само	 от	 мъже,	 ударението	 е	
сложено	 върху	 жените.	 Но	 би	 било	
погрешно	 да	 се	 предполага,	 че	 мон-
танизмът	 привлича	 предимно	 тях	
(обвинение,	 отправяно	 често	 срещу	
християнски	секти)	или	че	в	него	же-
ните	 упражняват	 по-голяма	 власт	 от	
мъжете.	 От	 лапидарните	 надписи	 не	
се	получава	такова	впечатление.	Мон-
танистките	са	обсъждани	и	осъждани	
от	ересиолозите,	 защото	тяхното	раз-
крепостено	поведение	може	да	повли-
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яе	 колебаещи	 се	 или	 разочаровани	
ортодоксални	жени	или	защото	изпо-
вядването	от	тях	учение	противоречи	
на	официалното.	

Развитието	на	всички	религии	се	под-
чинява	 на	 определени	 закономер-
ности.	 Едва	 ли	пророчицата	Нана	 от	
един	 монтанистки	 надгробен	 памет-
ник	може	да	се	сравнява	с	Максимила	
и	другите	 водачки	от	началната	 епо-
ха	 на	 монтанизма.	 Въпреки	 неговите	
видения	и	любов	към	мъченичеството	
Теодот	Анкирски	не	 е	 замесен	 от	 съ-
щото	тесто	като	Монтан.	Първоначал-
ният	 плам,	 който	 някои	 възприемат	
като	 истерика	 и	 бяс,	 постепенно	 по-
вяхва.	 Служенията	 и	 обредите	 в	 раз-
кола	 се	 формализират.	 Въпреки	 че	
империите	 се	 сменят,	 гонителите	 ос-
тават.	Преди	те	са	римски	чиновници	
и	озверената	езическа	тълпа,	а	сега	са	
византийски	 служители	 и	 ревностни	
енориаши,	насъсквани	от	епископите.	
Но	късните	монтанисти	не	са	лишени	
от	въодушевление,	което	се	доказва	от	
жилавостта	на	тяхното	движение.	

Не	е	известен	в	подробности	животът	
на	непокорните	жени,	които	са	прота-
гонисти	на	някои	апокрифни	Деяния.	
Може	само	да	се	гадае	за	съществува-
нето	и	 залеза	 на	 други	нееретически	

групи,	в	които	мъжете	и	жените	имат	
равни	права	и	задължения.	Що	се	от-
нася	до	равенството	между	половете	в	
монтанистките	общности,	ние	не	раз-
полагаме	с	информация	за	него.	Може	
би	то	се	отнася	само	за	духовната,	а	не	
временната	 сфера.	 Някои	 жени	 като	
Перпетуа	 и	 пророчицата	 на	 Фирми-
лиан	 следват	 призванието	 си,	 без	 да	
търсят	одобрение	или	оправдание	от	
обществото.	Те	определено	не	са	обик-
новени	монтанистки.	Едва	ли	техните	
семейства	 се	различават	от	 останали-
те	 патриархални	 семейства	 през	 Ан-
тичността	 и	 ранното	Средновековие.	
Нана	 и	 подобните	 на	 нея	 общуват	 с	
ангели,	но	е	съмнително	дали	команд-
ват	 мъжете	 си.	 Днес	 нямаме	 възмож-
ност	да	узнаем	цялата	истина.

Би	 било	 погрешно	 да	 се	 възприемат	
тези	 жени	 като	 съзнателни	 светски	
„феминистки”.	 Те	 се	 осъзнават	 като	
„дъщери	на	Ева”,	а	не	като	потомки	на	
Адам.	Техните	убеждения	и	действия	
се	диктуват	на	първо	място	от	христи-
янската	им	принадлежност,	допълне-
на	 от	 вяра	 в	 изгрева	 на	 Третия	 завет	
и	 изливането	 на	 Духа	 върху	 мъже	 и	
жени	без	разлика.					
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ЗЕМЯ

Същност и значение на Растителната За-
щита в съвременните условия на разви-
тие на Европейския съюз и  България
Статия	от	конкурса	„Обясни	Науката“		 Автор:		Гергана	Стефанова

Растително	защитната	дей-
ност,	като	обективно	съ-
ществуващ	процес	е	част	от	

световния	стопански	прогрес,	насочен	
към	опазване	на	растителната	продук-
ция,	чрез	агрохимическа	и	биологична	
борба	срещу	всички	значими	видове	
плевели,	неприятели	и	болести.	Всяка	
година	вредители	унищожават	около	
35	%	от	възможния	добив	на	растител-
ната	продукция	в	света1.	В	развитите	
страни	от	ЕС	и	Северна	Америка,	Япо-
ния	и	Китай,	както	и	в	България	пора-

1  Рангелов, Л., „Управление и организация 
на растителната защита”, С., „Земиздат”, 1997 г., 
с.6

ди	целенасочени	растителнозащитни	
мероприятия	и	прилагане	на	продукти	
за	растителна	защита	загубите	са	3	
пъти	по-малки.	Независимо	от	това	го-
дишните	загуби	от	намаляване	на	до-
бивите	и	влошаване	качеството	на	про-
дукцията	поради	не	навременно	или	
неправилно	използване	на	растително	
защитни	препарати	възлизат	на	около	
400	милиона	лева.

Химическите	методи	за	защита	на	
растенията	се	базират	на	прилагането	
на	определени	химически	вещества.	
Тези	химически	вещества	се	наричат	
пестициди.		Наименованието	им	про-
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излиза	от	латински	„	pest”-	вреда,	
“cide”-убивам,	в	буквален	превод	
наименованието	им	означава	„веще-
ства	убиващи	вредители”.	Според	
своя	химически	състав	ПЗ	препарати	
биват	два	основни	вида	органични	и	
неорганични.	Химическата	съставка,	
която	определя	защитното	действие	
на	различните	видове	пестициди	се	
нарича	активно	(действащо)	веще-
ство.		Пестицидите	или,	както	по-
често	сме	свикнали	да	ги	наричаме	в	
практиката-	РЗ	препарати	са	средства	
за	третиране	на	растителните	култу-
рите,	за	да	бъдат	те	запазени	здрави.	
Най-	общо	казано	РЗ	препарати	са	
растителнозащитният	еквивалент	на	
лекарствата,	използвани	от	лекарите	
за	опазване	на	нашето	здраве.	Прило-
жението	на	растително	защитни	(РЗ)	
препарати	в	растениевъдството	спо-
собства	активното	вещество	да	бъде	в	
контакт	с	определените	видове	вреди-
тели,	които	могат	да	бъдат:	бактерии,	
гъби,	насекоми,	нематоди,	акари,	
болести	и	други	видове	неприятели,	
като	плевели	например.	В	следствие	
на	това	РЗ	препарат,	чрез	своето	ак-
тивно	вещество	проявява	своята	сила	
и	посока	на	действие,		срещу		иконо-
мически	опасните	болести,	неприяте-
ли	и	вредители.	Поради	тази	основна	
причина	РЗ	препарати	се	нанасят	

непосредствено	върху	причинители-
те	на	болестите	и	неприятелите	или	
върху	тяхната	храна		(	плодове,	зелен-
чуци,	зърнено	житни	култури,	масло-
дайни	и	др.	видове	култури),	като	се	
впръскват	върху	повърхността	върху	
която	се	движат,	в	почвата,	във	възду-
ха	или	в	складовите	помещения.

Според групата на вредите-
лите, срещу които се използват 
пестицидите се подразделят на три 
главни групи - фунгициди, херби-
циди, зооциди.	Като	от	своя	страна	
зооцидите	могат	да	бъдат:	инсектици-
ди,	акарициди,	родентициди	и	нема-
тоциди.

Фунгицидите представляват	
средства	използвани	в	селскостопан-
ската	практика	за	предпазване	и	бор-
ба	с	причинителите	на	болести	по	
растенията.	Най-честите	причините-
ли	на	болести	по	растенията	са;	гъби,	
бактерии	и	вируси.	Групата	на	фун-
гицидите	е	голяма	и	добре	предста-
вена	от	РЗ	препарати	внасяни	в	Бъл-
гария	основно	от	ТНК.	Съществуват	
и	тъй	наречените	Биофунгициди2,	
но	те	не	се	предлагат	от	ТНК	и	РЗФ	в	
България,	тъй	като	представляват	би-
ологични	средства	за	борба	с	болести-
те	по	растенията.		Най-често	среща-
ните	фунгициди	се	подразделят	на:
2  Пак там (Д.В., бр. 67, 2001г.,  наредба 
№32 от 9 юли 2001г)
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		Бактериоциди	-	използват	
се	срещу	фитопатогенни	
бактерии

	Фунгициди-	намират	при-
ложение,	срещу	фитопато-
генни	гъбички

Хербицидите са	средства	за	
борба	с	плевелите	в	обработваемите	
и	не	обработваемите	площи,	а	също	и	
областите	на	хидромелиоративните	
канали	и	водоеми.	Важно	е	да	се	отбе-
лежи,	че	с	хербициди	се	третират	не	
само	полските	и	земеделски	участъци,	
а	й	спортните	площадки,	напоител-
ните	канали,	пътищата,	жп	трасетата,	
стопанските	дворове,	дворовете	на	
детските	градини,	между	жилищните	
тревни	терени.	Хербицидите	от	своя	
страна	се	подразделят	на	още	две	ос-
новни	групи:

	Дефулантите	са	-	средства	
за	обезлистване	на	различни	пол-
ски	култури.	Унищожаване	на	лис-
тата	се	извършва	с	цел	по-лесното	
прибиране	на	готовата	реколта.	
Често	разпространено	е	използва-
нето	на	дефуланти	при	прибиране	
на	слънчоглед	и	грозде.

	Десиканти-	средства	из-
ползвани	за	изсушаване	на	расте-
нията	на	самия	корен.

	Арбоциди-	използват	се	
срщу	паразитните	дървесни	видо-

ве
	Алгициди-	срещу	нашест-

вието	от	водорасли
Инсектицидите	са	средства	за	

борба	с	вредни	видове	насекоми.	От	
своя	страна	те	се	подразделят	също	на	
две	подгрупи3:
	Атрактанти	–	специфични	ве-

щества	привличащи	вредните	
насекоми	на	определени	места.	
Типично	и	често	използвани	са	
феромоновите	уловки	(привли-
чат	насекомите	в	размножител-
ния	им	период	чрез	определен	
тип	миризма).	

	Репелейти	–	специфични	ве-
щества	отблъскващи	вредните	
насекоми	но	и	гризачи,	птици	
и	други	неприятели	по	расте-
нията.	

Акарацидите представляват	
специфични	средства	за	борба	срещу	
растителните		акари.	

Родентицидите	са	средства	за	
борба	срещу	нанасящи	вреди	и	щети	
гризачи.

Нематоцидите са	средства	за	
борба	с	нематодите	(малки	едва	забе-
лежими	червеи).

Някои	специалисти	в	областта	
на	РЗ	все	още	са	привърженици	на	
тъй	наречените	биоинсектициди	и	

3  ТНК- транснационални корпорации
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биоагенти.	Многогодишният	опит	е	
доказал,	че	това	са	природно	съобраз-
ни	методи,		отговарящи	на	екологич-
ните	изисквания	за	биологично	земе-
делие,	но	те	не	дават	високи	иконо-
мически	резултати.	Ето	защо	те	не	се	
предлагат	от	РЗФ	в	България.	Преди	
90-те	години	на	миналия	век	за	био-
логична	борба	в	страната	са	същест-
вували	специално	изградени		биоло-
гични	станции	за	защита,	с	навлизане	
на	нормативните	изисквания	на	ЕС	за	
биологично	земеделие	тези	станции	
могат	да	се	възродят	отново.

 Според начина на действие РЗ 
препарати се подразделят на:

Контактни- проникват	във	
вредителите	директно	през	тяхната	
външна	обвивка.	Този	вид	пестициди	
се	използват	за	третиране	на	вече	за-
сегнати	участъци,	площи	или	полез-
ни	организми;

Трансламинарни-	Те	проникват	
в	растителните	тъкани,	но	немогат	да	
се	придвижат	системно	в	растението.	
Те	се	нанасят	върху	повърхносния	
слой	на	листата	на	растението.	Из-
ползват	се	най-вече	при	химическа	
защита	срещу-	листни	въшки	и	бе-
локрилки;

Системни-Те	проникват	във	
вредителите	по	естествен	път	с	вди-
шания	въздух,	чрез	кореновата	сис-

тема.	Използват	се	за	предпазване	на	
все	още	не	засегнати	площи	или	по-
лезни	организми.

ТНК	произвеждат	и	предлагат	
на	Растително	защитните	фирми	сис-
тема	от	комплексни	мероприятия	за	
борба	срещу	болестите,	неприятели-
те	и	плевелите	по	растенията,	затова	
в	тяхната	продуктова	листа	наред	
с	всички	разновидности	на	широ-
коспектърни	РЗ	препарати	се	включ-
ват	и	минерални торове.	Те	от	своя	
страна	се	подразделят		според	своя	
минерален	състав	на	макро и микро 
торове.
	Към	групата	на	макро торо-

вите	се	отнасят	всички	азотни,	
фосфорни,	калиеви,	сложни	и	
комбинирани	торове.	

	Към	микро торовете	се	отна-
сят	всички	обогатени	с	опреде-
лени	микро	елементи	торове	
(молибден,	желязо,	мед,	маг-
незий	и	др.)	и	всички	течни	и	
суспензионни	торове	за	листно	
подхранване.	

Според начина си на производ-
ство торовете се разделят на:

	Минерални-	получават	се	в	ре-
зултат	на	геохимични	процеси	
или	след	незначителна	прера-
ботка.

	Синтетични- Те	са	изцяло	про-
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дукт	на	химическо	и	промиш-
лено	производство.

	Органични- Такива	са	обор-
ския	или	птичи	тор.	Целулоза-
та,	като	отпадък	след	производ-
ството	на	хартия.
Според броя на хранителните 
си компоненти, торовете са:

	Еднокомпонентни	(прости)	то-
рове;

	Многокомпонентни	(	сложни)	
торове;
Според комбинацията от хра-
нителни елементи, торовете 
се разделят на:

	Блендирани	
	Комплексни

Според начина си на действие 
торовите биват:

	С	пряко	действие;
	С	косвено	действие;
		С	контролирано,	бавно	осво-

бождаване	на	активно	веще-
ство;

Според своето агрегатно състояние 
торовете се разделят на:

	Твърди;
	Течни;
	Газообразни;

За	да	се	спомогне	за	подобря-
ване	на	действието	на	предлаганите	
РЗ	препарати,	ТНК	и	РЗФ,	които	ги	
представят,	предоставят	и	тъй	наре-

чените	подобрители,	които	често	во-
дят	до	занижаване	дозата	на	използ-
ваните	РЗ	препарати	със	10	до	15%.	
Към	някои	контактни	РЗ	препарати	
се	предлагат	от	РЗФ,	така	наречени-
те	прилепители,	които	спомагат	на	
прилагания	РЗ	препарат	да	не	се	от-
мие	след	дъжд	или	отстрани	от	поле-
то	на	действие,	при	което	ефекта	му	
се	намалява	многократно.	Такива	се	
прилагат	при	пшеницата,	царевицата	
и	особено	при	лука.	

Когато	внасянето	на	РЗ	препа-
рати	се	извършва	чрез	авиация	при	
малообемно	пръскане	(	2	до	3	литъра	
на	дка)		се	предлагат	от	РЗФ	тъй	наре-
чените	утежнители.	Те	не	позволяват	
отлитане	и	разпиляване	на	РЗ	препа-
рати	или	химични	торове.	

Растително	защитната	дейност	
е	свързана	и	с	предлагането	на	ви-
соко	качествени	и	високо	добивни	
хибриди	и	сортове	семена,	както	и	с	
обеззаразяването,	заготовката	и	ка-
либрирането	на	семена.	Това	е	една	
от	основните	причини	РЗФ	в	Бълга-
рия	да	извършват	собствена	семепро-
изводствена	дейност.	За	да	отговорят	
адекватно	на	изискването	семената	да	
са	с	висока	кълняемост	и	устойчивост	
срещу	болести	и	неприятели,	ТНК,	
разполагат	с	изпитателни	станции	и	
високотехнологични	лаборатории,	
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който	не	само	че,		наподобяват	семе	
производствените	станции	и	научни	
институти	по-генно	инженерство,	но	
и	ги	задминават	по-технологичен	ка-
пацитет	и	икономически	потенциал.

	Начините	и	средствата	за	рас-
тителна	защита	на	културите	от	вре-
дители	са	много	и	разнообразни.	Го-
ляма	част	от	микроорганизмите	имат	
капацитет	да	станат	големи	вредите-
ли,	но	повечето	от	тях	са	контролеру-
еми	от	комбинации	на	културни	мер-
ки	и	устойчивост	на	растенията-гос-
топриемници,	съчетани	с	биологичен	
контрол.	Пестицидите	се	използват,	
където	тези	други	механизми	за	кон-
трол	не	поддържат	вредителите	под	
приемливия	праг	на	разпростране-
ние.	При	контрола	от	заплевеляване,	
недостига	на	труд	или	неоправдания	
разход	на	труд	са	основните	поводи	
за	постепенно	преминаване	от	ръчни	
и	механизирани	средства	към	целе-
насочено	използване	на	препарати	
за	растителна	защита.	Използването	
на	пестициди	от	своя	страна,	води	до	
редица	нови	проблеми:	биологични-
те	агенти	за	контрол	могат	да	бъдат	
елиминирани,	или	вредителите	могат	
да	станат	резистентни		(	устойчиви)	
на		използваните	РЗ	препарати.	Пре-
комерното	или	прекалено	либерално	
използване	на	пестициди	също	може	

да	навреди	на	човешкото	здраве	и	
околната	среда.	Липсата	на	знания,	
и	не	правилното	използване	на	РЗ	
препарати	е	една	от	големите	запла-
хи	при	провеждане	на	растителна	
защита.	Агресивните	техники	за	про-
дажби,	често	водят	до	злоупотреба	
или	прекомерна	употреба	на	пести-
циди.	Организацията	по	прехрана	
и	земеделие	на	Обединените	нации	
(ФАО)	насърчава	изследванията	за	
предотвратяване	и	намаляване	на	
вредителите	в	световен	мащаб.	Тези		
изследвания	обхващат	намаляване-
то	на	популацията	на	вредители,	
използване	на	културни	методи	за	
повишаване	на	устойчивостта	на	рас-
тенията-гостоприемници	и,	когато	е	
уместно,	идентификация	и	използва-
не	на	биологични	агенти	за	контрол.	
Изследванията	обхващат	й	процеса	
на	разработване	и	откриване	на	нови	
пестициди,	както	и	тяхното	прилага-
не	на	практика,	а	също	и	изследвания	
върху	връзката	между	използваните	
пестициди	и	опазването	на	околната	
среда.

При	насърчаване	провеждането	
на	растително	защитни	мероприятия,	
ФАО	подчертава	ролята	на	интег-
рирано	управление	на	вредителите	
(IPM).	Полевите	изследвания	се	пра-
вят,	за	да	се	определи	подходящата	
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технология	IPM	в	земеделски	райони	
на	страните-участнички.	Тези	изпит-
вания	включват	идентифициране	на	
естествените	врагове	на	основните	
насекомни	вредители,	както	и	избор	
на	ефективни	методи	за	борба	с	вре-
дителите,	наблюдение	и	прогнози-
ране	на	насекомни	атаки	по	време	
на	вегетация.	Тези	проекти	са	както	с	
научна,	така	и	с	високо	технологична	
стойност.	Те	разкриват		реалните	изи-
сквания	за	приложение	и	използване	
на	РЗ	препарати.	Някои	от	тези	про-
екти	служат	за	установяване	на	на-
ционални	или	регионални	изследо-
вателски	способности,	докато	други	
стимулират	разширяването	на	под-
ходящи	методологии	за	земеделските	
производители.	Основна	програма,	
изпълнена	от	ФАО	в	момента	в	про-
цес	на	разработка		е	прилагането	на	
IPM	в	производството	на	зеленчуци.	
Работата	на	организацията	по	всич-
ки	аспекти	на	IPM	е	пряко	свързана	
с	устойчиво	селско	стопанско	произ-
водство.

Международната	конвенция	за	
растителна	защита	покрива	областта	
на	растителната	карантина.	ФАО	слу-
жи	като	секретариат	на	конвенцията	
и	като	звено	за	обмен	на	информация	
за	разпространение	на	вредителите	
и	приложимите	при	тях	пестициди.	

Конвенцията	на	ФАО	се	базира	на	
хармонизиране	на	принципите	на	
законодателството	на	растителна	
защита,	на	принципите	на	научни	
доказателства	за	растително		каран-
тинни	мерки,	и	на	растително	каран-
тинни	процедури.		От	икономическа	
гледна	точка	е	важно	да	отбележим,	
приемането	от	страна	на	ФАО	(1985)	
на	Международен	кодекс	за	поведе-
ние	при	разпространение	и	употреба	
на	пестициди.	Кодекса	е	изменен	и	
допълнен	многократно	с	принципите	
за	предварително	информирано	съ-
гласие.	Растително	защитната	индус-
трия,	чрез	международната	група	на	
националните	асоциации	на	агрохи-
мическите	Производителите	(GIFAP)	
и	Програмата	на	ООН	за	околната	
среда	по	отношение	на	клауза	за	
предварително	обосновано	съгласие,	
помагат	на	ФАО	в	изпълнението	на	
разпоредбите	на	кодекса.	Екологични	
групи	използват	кода	като	критерий	
за	оценка	на	управлението	на	пести-
циди	в	развиващите	се	страни.	Кодът	
е	подкрепен	от	набор	от	ръководни	
насоки,	разработени	със	съдействието	
и	съветите	на	експерти	от	страните-
членки	на	ФАО.	Тези	насоки	обхва-
щат	такива	области,	като	регистрация	
и	контрол	на	пестициди;	данните	за	
ефикасност	при	тяхното	използване,	
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необходими	документи	за	регистра-
ция;	екологични	критерии,	данни	за	
остатъчни	количества,	етикетиране,	
опаковане	и	съхранение	и	изхвърля-
не	на	отпадъчни	пестициди	и	пес-
тициди	контейнери.	Всяка	дейност,	
която	допълва	кода	е	предоставяне	на	
техническа	помощ	за	укрепване	на	
националните	и	регионални	схеми	
за	контрол	на	пестицидите,	за	да	се	
създадат	необходимите	аналитични	
съоръжения,	и	да	се	дадат	основните	
насоки	за	безопасно	и	ефикасно	из-
ползване	на	растително	защитни	пре-
парати. 
В	сътрудничество	със	Световната	ор-
ганизация	по	земеделие		(СЗО),	ФАО	
предлага	максимално	допустимите	
граници	и	поносими	нива	на	прием,	
въз	основа	на	токсикологичните	дан-
ни,	предоставени	от	страна	на	пра-
вителствата	и	индустрията	и	прегле-
дани	от	Организацията	по	прехрана	
и	земеделие	на	Обединените	нации,	
като	експертна	група.	Стандартите	за	
управление	на	качеството	при	про-
изводство,	разпространение	и	прило-
жение	на	РЗ	препарати	са	подготвени	
на	база	25	активни	съставни	вещества,	
образуващи	всички	видове	пестици-
дите.	Тези	стандарти	се	използват	от	
националните	правителства,	включи-
телно	и	от	България,	при	формули-

рането	на	своето	законодателство	и	за	
установяване	на	контрол	върху	вноса	
и	международната	търговия	с	расти-
телно	защитни	препарати..

	Ако	не	се	провеждат	расти-
телно	защитни	мероприятия,	загу-
бите	от	произвежданата	растителна	
продукция	ще	бъдат	повече	от	35	%,	
докато	при	нейното	системно	и		ме-
тодично	осъществяване	те	са	сведени	
под	11%.4В	България,	към	настоящия	
момент	на	икономическо	развитие	
се	извършва	основно	агрохимическа	
растителна	защита,	за	разлика	от	пре-
ди	15	години,	когато	в	страната	ни	се	
използваше	интегрирана	растителна	
защита(РЗ)*.	В	света	се	използва,	как-
то	агрохимическа,	така	и	биологична	
растителна	защита.	Тези	процеси	са	
обективно	оправдани.	Наложени	са	
не	само	от	необходимостта	за	уве-
личаване	на	производството,	но	и	за	
подобряване	на	неговото	качество,	
с	оглед	запазване	здравето	на	хора-
та,	чрез	едно	по-добро	екологично	
равновесие.	Стопанските	системи,	
особено	фирмите	с	растителнозащит-

4  Биофунгицидите се базират на 
производство и размножение на полезни за 
човешката дейност организми, които по силата 
на своите биологични особености унищожават 
вредителите. Такива са трихограмата, 
фитосейлусът, златоточицата, а от микробните 
препарати ендобактеринът, диплеят и др.-
Всички те се произвеждаха и разпространяваха в 
България до началото на 90те години.
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на	дейност,	за	да	са	проспериращи,	
ще	трябва	да	се	съобразяват	не	само	
с	икономическите	условия,	но	и	с	
природните,	биологични,	социални,	
технологични	и		най-вече	екологични	
фактори	на	външната	среда.

	В	началото	на	2009г.	в	Европей-
ския	парламент	се	прие	предложение	
за	регламент,	отнасящ	се	до	пускане-
то	на	европейския	пазар	на	продукти	
за	растителна	защита.	С	това	реше-
ние	се	замени	директива	91/414/ЕИО	
–	хармонизирана	в	нашето	законо-
дателство	в	Закон	за	Защита	на	Рас-
тенията.	От	2010г.	в	България	вече	е	
утвърден	и	работи	новият	регламент	
за	растителна	защита.	Вследствие	на	
този	регламент,	предстои,	всички	
активни	вещества	да	бъдат	оценени	
отново,	съгласно	посочените	крите-
рии	за	одобрение	и	тези,	които	попа-
дат	под	обсега	на	тези	критерии,	ще	
бъдат	забранени	за	употреба.	Този	
регламент	се	допълва	от	регламента	
за	максимални	остатъчни	количества	
(MRL	Regulation)5.	Съгласно	който,	
ако	остатъците	от	пестициди	са	в	
рамките	на	позволения	толеранс,	се	
позволява	внос	на	такива	храни,	от	

5  Наредба №32 от 9 юли 2001г. за контрол 
на растения и растителни продукти, торове и 
хранителни среди, и за изпитване, регистрация 
и контрол на фитофармацевтични препарати., 
Д.В., бр. 67, 2001г.

Европа,	третирани	със		конкретни	ак-
тивни	вещества.

Европейската	асоциация	по	
растителна	защита	–	ECPA,	действа	
като	посланик	на	растителнозащит-
ната	индустрия	в	Европа,	предста-
влявайки	мрежата	на	тази	индустрия	
в	Европейския	регион.	Тя	насърчава	
земеделската	технология	в	контекста	
на	устойчиво	развитие	и	производ-
ството	на		здрава	земеделска	продук-
ция. ECPA	е	защитник	на	политиката	
и	законодателството	на	ЕС,	насър-
чаващи	научния	подход	при	синте-
зиране	и	производство	на	нови	РЗ	
препарати	с	отчитане	на	риска,	при	
въвеждане	на	иновации	в	този	не	тол-
кова	предсказуем	сектор.	Стремежът	
на	ЕСРС	е	да	се	постигне	пропорцио-
нален	или	по-	голям	икономически	
ефект,	спрямо	вложените	средства	и	
ресурси	за	откриването,	разработва-
нето,	дистрибутирнето	и	приложе-
нието	на	нов	пестицид,	независимо	
от	коя	група	на	приложение	е.	Всичко	
това	позволява	ефективна	работа	на	
индустрията,	защита	на	интелекту-
алната	собственост	и	поощряване	на	
въвеждането	на	нови	технологии	в	
областта	на	РЗ	пра	ктики.		

Европейската	асоциация	по	рас-
тителна	защита	–	ECPA	е разположе-
на	в	Брюксел.		Нейните		членовете	са:	
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национални	асоциации	по	растител-
на	защита	и	отделни	компании	в	Ев-
ропа,	включително	от	ново	присъеди-
нилите	се	страни	от	Централна	и	Из-
точна	Европа.	Управленските	органи	
и	работните	групи	на	ECPA	предос-
тавят	опит	и	стратегически	указания	
на	цялата	РЗ	мрежа.	В	нейния	състав	
на	този	времеви	етап	влизат:	17	транс-
национални		компании,	28	национал-
ни	асоциации	и		37	работни	групи.

Транснационални корпора-
ции, членки на Европейската асоци-
ация по растителна защита

Таблица		1	

На	фигура	1	са	поместени	ос-
новните организационни	нива	на	
Европейската	асоциация	по	расти-
телна	защита	(ЕСРА),	като	на	фи-
гурата	са	представени	само	част	от	
експертните	групи	и	най-значимите	
проектни	и	специализирани	екипи.	
Европейския	пазар	на	РЗ	препарати	
възлиза	на	стойност	6,7	млрд.евро6.	
Тази	стойност	представлява	точно	1/3	
от	световния	пазар	на	РЗ	препарати.	
Според		европейската	асоциацията	за	
РЗ,	Европа	е	водеща	в	иновационни-
те	технологии	в	продуктовото	пози-
циониране	на	препарати	за	РЗ.	При-
близително,	около	200	млн.	Евро	се	
инвестира	само	в	създаването	на	един	

6  Европейска асоцияция по растителна 
защита, 2010
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РЗ	продукт	и	са	необходими	около	9	
години	минимален	срок	за	неговото	
проучване	и	изпитване,	докато	този	
продукт	се	появи	на	РЗ	пазар.	

 Организационни нива на ECPA

Фиг. 1 Организационни нива 
на Европейската асоциация по рас-
тителна защита

Организацията	на	ЕСРА	се	съ-
стой	основно	от	3	екипа	по	съответ-
ните	политики	(	на	регулирането,	
агроекологична	и	РЗ	политика	за	
Централна	и	Източна	европа.)	В	об-

хвата	и	влизат	15	експертни	групи	(	
на	фиг.	1	са	представени	само	час	от	
тях)	и	също	10	специални	екипа,	и	19	
проектни.	Общо	към	ЕСРА	работят	
47	работни	групи.	На	фиг.	2	са	пред-

ставени	стойностите	в	милони	евро	
необходими	за	лабораторни	изслед-
вания	разработване	и	регистрация	на		
нови	видове	РЗ	препарати	в	ЕС.
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Фиг. 2 Разходи за откриване и 
разработване на нови РЗ препара-
ти

Европейската	растително	за-
щитна	индустрия	пряко	участва	
в	постигането	на	целите	на	Лиса-
бонския	договор,	като	заделя	6.7	
милиарда	евро	за	РЗ	за	европейски	
пазар,	което	представлява	(29.2%	от	
средствата	заделени	за	РЗ	на	гло-
балния,	световен	пазар.)	В	областта	
на	РЗ,	европейския	пазар	бележи	
6.4%	ръст	за	периода	2005-2006.	Раз-
ходите	за	довеждане	на	нов	расти-
телнозащитен	продукт	до	европей-
ския	или	световен	пазар,	възлизат	

на	200	милиона	евро7.	Средно	вре-
мето,	необходимо	за	довеждането	
на	един	продукт	до	пазара	е	9	го-
дини.	Това	е	един	дълъг,	изпълнен	
с	много	изследвания,	изпробвания	
и	документации	период,	който	
обаче	е	спазван	и	е	обоснован,	по-
ради	сложния	и	комплексен	харак-
тер	на	предлаганите	РЗ	продукти	
на	растително	производствения	
пазар.	На	следващата	фигура	се	
вижда	многократно	усложнената	
структура	през	годините	за	ре-
гистрация	на	РЗ	продукти	и	три-
кратно	увеличените	разходи	по	
регистрация	на	РЗ	препарати	след	
приемане	и	въвеждане	на	регла-
мента	заменящ	директива		91/414	
от	страна	на	ЕС.

След	въвеждане	на	директива	
91/414	ЕЕС	на	ЕС	и	допълнителни-
те	регламенти,	касаещи	РЗ	дейност,	
броя	на	изискванията	и	формуля-
рите	по	регистрация	на	РЗ	продукт	
за	Европа	нараства	двойно	спрямо	
САЩ	(		600	изисквания	за	Европа,	
спрямо	300	за	САЩ	и	250	за	Южна	
Америка).	Тази	съпоставка	показва	

7  Шмидер, Фридхайм, Европейска 
асоцияция по растителна защита, 2010 
г., Националните асоциации, членки на 
Европейския съюз към Европейската асоциация 
по растителна защита, могат да се видят в 
приложение 2
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неимоверно	усложнената	процеду-
ра	по	регистрация	на	РЗ	препарати	
на	стария	континент

Основните стратегически обла-
сти и целите на Европейската асоци-
ация по растителна защита са:

• Постигане	на	далновидна		по-
литики	по	отношение	на	ин-
телектуалната	собственост,	
отговорността,	създаването,	
производството	и	търговията	
с	РЗ	препарати.	Съчетаване	на	
тази	цел	с	интересите	на	бизне-
са	и	насърчаване	развитието	на	
иновативната	сфера	на	дейност	
и	управляваната	от	знанието	

индустрия,	както	е	залегнало	в	
Решенията	от	Лисабонския	до-
говор.

• Постигане	на	разбиране	и	при-
емане	на	ползата	от	продуктите	
за	растителна	защита	от	потре-
бителите,	участниците	във	вери-
гата	за	производство	на	храни	и		
използващите	растителна	про-
дукция	клиенти.

• Създаване	на	мрежа	от	профе-
сионални	асоциации	на	про-
изводителите	на	продукти	за	
растителна	защита	в	цяла	Ев-
ропа,	която	да	защитава	страте-
гическите	цели	на	асоциацията	
на	национално	ниво	и	активно	
да	съдейства	за	постигането	на	
стратегическите	цели	на	ниво	
ЕС.
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Като	най-значими	от	тях	са	при-
лагане	на	директива	91/414	ЕЕС	на	
ЕС	и	допълнителните	регламенти,	
касаещи	РЗ	дейност	в	всички	ново	
присъединили	се	страни	членки	на	
ЕС,	какъвто	е	случая	и	с	нашата	стра-
на.	Друг	важен	приоритет	е	интег-
риране	на	връзките	на	Европейската	
асоциация	по	растителна	защита	с		
националните	политики	на	страните	
за	производството	на	храни	с	растите-
лен	произход.	Предимствата	на	този	
стратегически	подход	на	интеграция	
ще	спомогнат	за:

	Споделяне	на	информацията	на	
Европейската	асоциация	по	рас-
тителна	защита		с		всички	нейни	
членове	–ТНК	в	опериращи	в	
областта	на	РЗ	и	всички	члену-
ващи	към	нея	национални	РЗ	
асоциации.	

	Съвместно	разработване	на	
позиции	на	РЗ	индустрията,	
включване	на	членовете	и	в	
единни	планове	за	защита	на	
интересите,	комуникациите		и	
изследователската	дейност	в	РЗ	
сфера	и	съвместна	работа	с	ясно	
поставени	задачи	и	отговорно-
сти	за	постигане	на		определени	
икономически	резултати.

	Осигуряване	на	координация	и	

разпространение	на	най-добри-
те	практики	сред	европейската	
мрежа	от	национални		РЗ	асоци-
ации.

Чрез	функционирането	на	
Европейската	асоциация	по	расти-
телна	защита	се	постига:		Просле-
дяване,	предусещане	и	преодоля-
ване	на	социалните	и	икономиче-
ски	тенденции	в	обществото;	По-
лесно	и	регламентирано	боравене	
с	всички	институционалните	аген-
ции,	касаещи	РЗ	сфера	на	дейност;	
Ефективно	оптимизиране	и	упра-
вление	на	отношенията	на	Евро-
пейската	асоциация	по	растителна	
защита	с	регулаторните	и	админи-
стративни	органи,	с	политиците	
и	правителствата	на	отделните	
страни	членуващи	в	асоциацията;	
с	веригата	на	производството	на	
храните	и	хранителните	продукти,	
както	и	с	веригата	на	химическото	
производство,	включващо	създава-
нето	активни	вещества	влизащи	в	
състава	на	РЗ	препарати.

Необходимостта	от	целенасо-
чена	и	комплексна	дейност	от	стра-
на	на	Европейския	съюз	в	областта	
на	РЗ,	намира	израз	в	създаването	
на	Европейската	асоциация	по	рас-
тителна	защита.	Чрез	нея	по-лесно	
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и	по-комплексно	(	с	обединени	
усилия)	се	реагира	на	промените	
на	външната	среда,	като	се	следят	
всички	европейски	и	глобални	съ-
бития,	засягащи	РЗ	сфера	на	дей-
ност,	предлагат		се	ясни	планове	за	
действие,	съгласувани	с	общата	ни	
политика	на	ЕС;	Предоставя	се	съв-
местен		опит	за		функциониране	и	
изграждане	на	мрежа	за	подкрепа	
и	взаимопомощ	в	областта	на	РЗ;	
Неминуемо	едно	от	най-големите	
предимства	на	функционирането	
на	ЕСРА	е	разработването	на	общи	
стратегически	позиции	в	областта	
на	РЗ,	както	и	разпространяването	
на	основни	послания	и	позиции	
между	своите	членове	и	всички	

опериращи	фирми	свързани	с	РЗ	
дейност.	

Растителната	защита,	като	
обективен	и	целенасочено	необ-
ходим	за	човечеството	процес	е	
правно,	социално,	технологично	и	
икономически	добре	регламенти-
рана	и	обезпечена	на	съвременния	
етап	от	икономическо	развитие.	
Европейския	съюз	с	всички	рам-
кови	договорености	и	регламенти	
по	своите	програми	и	фондове	за	
подмомагане	и	развитие,	трайно	
и	правно	определя	правилата	и	
задълженията	по	въвеждане,	функ-
циониране	и	регламентиране	на	
целия	растително	защитен	процес	
в	Европа	в	това	число	и	в	България.

ЗЕМЯ

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=10068


 http://nauka.bg 172

Българска	 поезия	 в	 епохата	
на	 Възраждането	 се	 създава	
главно	 на	 принципа	 на	 под-
ражанието	 на	 чужди	 високи	

образци	 -	 руски,	 гръцки,	 по-късно	
и	 френски.	 Затова	 се	 смята,	 че	 въз-
рожденската	 поезия	 не	 следва	 старо-
българските	 образци,	 макар	 първите	
форми	на	мерена	реч	у	нас	да	се	поя-
вяват	най-напред	в	религиозната	кни-
жнина	(основно	в	тази	на	българските	
католици).	 Димитър	Попски,	 книжо-
вник	 от	 кръга	 на	Софроний	Врачан-
ски,	 е	 автор	 на	 едно	 от	 най-ранните	
стихотворения	–	“Ода	за	Софроний”.	
Видни	 представители	 на	 така	 наре-
чената	“даскалска	поезия”	от	епохата	
на	 Възраждането	 са	 Неофит	 Рилски,	
Неофит	Бозвели,	Стефан	Изворски	и	
др.	Тези	първи	стихотворни	опити	се	

ЗА БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРСКОТО В 
СТИХОТВОРЕНИЕТО НА РАЙКО ЖИНЗИФОВ

“ГУСЛЯР В СОБОР” (1862)
АВТОР: ИРЕНА ТАУШАНОВА
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приемат	като	период	от	развитието	на	
българската	поезия,	която	успява	да	се	
доближи	 до	 нивото	 на	 съвременната	
литературност	 в	 творчеството	 на	 ви-
дните		представители	от	Одеския	кръг	
-	Найден	Геров	и	Добри	Чинтулов,	 в	
това	 на	 самоукия	 поетически	 гений	
Петко	 Р.	 Славейков,	 а	 по-късно	 и	 в	
революционната	поезия	на	Георги	С.	
Раковски,	Любен	Каравелов	и	Христо	
Ботев.
		 Райко	Жинзифов	 (1839-1877)	 за-
почва	своята	поетическа	дейност	в	на-
чало	 на	 60-те	 години,	 но	 като	 че	 ли,	
не	с	нея	остава	известен	в	българската	
история,	а	предимно	с	широко	излага-
ните	си	славянофилски	възгледи	и	със	
стремежа	 си	 да	 създаде	 литературен	
български	език	чрез	 сливането	на	 за-
паднобългарски	 и	 източнобългарски	
езикови	 особености.	 	 Заради	 учител-
ската	и	публицистичната	си	дейност,	
той	 бива	 определян	 повече	 като	 ми-
рен	 народен	 будител	 и	 родолюбец,	
отколкото	 като	 равностоен	на	 своите	
съвременници-поети,	творец.	Същест-
вува	 един	 широко	 застъпен	 възглед	
за	 липсата	 на	 богатство	 и	 жизненост	
на	 поетическия	 му	 език	 и	 служенето	
му	 с	 груби,	 необработени	 диалектни	
форми,	 който	 е	 мотивиран	 основно	
от	 сравненията	 между	Жинзифовото	
творчество	 и	 съпътстващото	 го	 през	
цялото	му	развитие	-	Славейково,	кое-
то	 го	 превъзхожда	 във	 всяка	 възмож-
на	 за	 критика	 област.	 В	 “История	на	
новата	 българска	 литература”	 (том	
трети)	 Боян	 Пенев	 определя	Жинзи-
фов	като	“незначителен	поет”,	който	
е	неспособен	да	предаде	художествена	
форма	на	своите	емоции	и	идеи,	слу-

жещ	си	основно	с	прозаичен	и	публи-
цистичен	 тон,	 което	 прави	 стиховете	
му	 “непоетични”.	 Достойнствата	 на	
неговото	 творчество,	 изследователят	
вижда	в	качеството	му	на	един	от	пър-
вите	 изразители	 на	 народните	 стра-
дания	по	 време	на	 робството	 в	маке-
донските	 земи.	 Различните	 чужди	
влияния,	 под	 които	 попада	 Жинзи-
фов	в	жизнения	си	път	(основно	през	
образованието	 си:	 първоначално	 под	
гръцко,	а	след	това	под	руско)	опреде-
лят	 насоката	 на	 поетическите	му	 оп-
ити	 и	 публицистичната	 му	 дейност.		
Като	 представителни	 за	 епохата	 на	
Възраждането,	 негови	 произведения	
са	признати	 книгата	 с	 оригинални	и	
преводни	 стихотворения	 “Новобъл-
гарска	 сбирка”	 (Москва,	 1863)	 и	 пое-
мата	“Кървава	кошуля”	(1870).
	 Основанията	 ми	 да	 разгледам	
именно	 това	 Жинзифово	 произведе-
ние	(“Гусляр	в	собор”)	са	далеч	от	ли-
тературните	търсения	за	език	и	фор-
ми	на	възрожденската	поезия.	Смятам,	
че	изтъкната	вече	липса	на	художест-
вено	въображение	и	умения	в	поети-
ческото	 творчество	 на	Жинзифов,	 се	
оказва	 полезна	 за	 проследяването	 на	
авторовата	 емоция	 и	 съпричастието	
му	 с	 народа,	 който	 припознава	 като	
свой	и	близък	 (общите	 славянски	ко-
рени).	Именно	публицистичният	език	
и	диалектите,	 с	 които	 си	 служи,	 а	не	
следването	 на	 високи	 художествени	
форми	 на	 изразяване,	 предполагат	
доверие,	по-голяма	яснота	и	по-силна	
връзка	с	действителността.	Интерес	за	
мен	представляват	авторовите	мотиви	
в	конкретното	произведение	и	връзка-
та	им	с	действителността,	която	ще	на-
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прави	 възможно	 вглеждането	 в	 едни	
характерни	 за	 възрожденската	 епоха	
процеси	и	народните	представи	за	тях.	
За	 целта	не	 трябва	 да	 гледаме	на	 ав-
торите	от	онова	време	като	на	лично-
сти,	представящи	индивидуалната	си	
съдба	и	общественото	си	място,	а	като	
на	отразители	на	процесите,	засягащи	
цялото	 общество	 и	 формирането	 му	
като	такова	в	онова	време.	Произведе-
нието	сега	е	източник,	от	който	можем	
да	черпим	информация,	а	не	поетиче-
ска	творба,	която	можем	да	възхваля-
ваме	 или	 критикуваме.	 Как	 близкия	
до	народа	автор	представя	българите,	
техните	 идеали,	 страхове	 и	 нужди	 в	
тогавашната	Османска	империя?
	 За	да	разберем	основните	авторо-
ви	мотиви,	свързани	с	конкретния	пе-
риод	на	създаване	на	произведението,	
е	необходимо	да	направим	приблизи-
телна	периодизация.	Книгата	му	“Но-
вобългарска	 сбирка”,	 издадена	 1863	
г.	в	Москва,	от	която	е	част,	вероятно	
скоро	 преди	 това	 създаденото	 стихо-
творение	“Гусляр	в	собор”,	граничи	с	
периода	на	една	от	връхните	точки	на	
борбата	 за	 църковна	 независимост	 –	
Великденската	акция	от	3	април	1860.	
Народното	недоволство	от	опитите	за	
елинизиране	на	населението	е	в	разга-
ра	си.	Определени	кръгове	от	българ-
ският	(интелектуален)	елит	осъзнават	
църковната	борбата	 с	нейния	изцяло	
политически	и	национален	характер.	
Известни	 книжовници,	 прокарвали	
противогръцката	тенденция	сред	бъл-
гарското	население	след	Паисий,	кой-
то	за	пръв	път	разкрива	условията	на	
гръцкото	духовно	робство,	са	Неофит	
Бозвели,	 Добри	 Войников,	 Славей-

ков	 и	 Раковски.	 Според	 Боян	 Пенев	
цялата	 възрожденска	 литература	 от	
30-те,	 до	 началото	 на	 70-те	 години	 е	
белязана	от	идеите,	надеждите	и	раз-
очерованията	 на	 борците	 за	 духовна	
независимост.	Това	е	първият	период	
от	възрожденската	литература	с	ясно	
определено	идейно	съдържание.	Вто-
рият	такъв	период,	който	съвсем	явно	
заменя	просветителските	идеи	с	рево-
люционните,	 започва	 след	решаване-
то	на	черковния	въпрос.
	 Райко	Жинзифов	е	от	онези	про-
светни	 дейци,	 които	 приемат	 ролята	
на	мирни	будители	(	П.	Р.	Славеков	и	
Т.	Икономов,	макар	те	да	се	отличават	
със	значителна	политическа	дейност).	
Голяма	 част	 от	 стихотворенията	 му	
са	 директно	 насочени	 срещу	 гръц-
кото	 духовенство	 (“Гулаб”,	 “Питала	
е	България”,	“Сон”	и	др.),	а	 статиите	
му	 оказват	 влияние	 и	 върху	 руското	
общество,	информирайки	го	за	съби-
тия	 и	 настроения	 около	 църковната	
борба.	Важно	е	да	споменем	и	родно-
то	място	на	автора	–	Македония,	една	
от	 зоните	под	най-силно	гръцко	вли-
яние,	 като	 мотивиращ	 основните	 му	
възгледи,	фактор.
	 Жинзифов	обаче	не	е	 сред	бор-
ците	за	църковна	независимост	и	това	
личи	ясно	в	стихотворението	“Гусляр	
в	 собор”.	 Неговата	 борба	 е	 в	 посока	
на	изграждане	и	пробуждане	на	бъл-
гарско	 самосъзнание	 и	 духовно	 ос-
вобождение	 в	 смисъла	 на	 културна	
и	 национална	 независимост.	 Това	 е	
и	осъзнатата	борба	на	народа.	Имен-
но	от	негово	име	говори	лирическият	
герой	в	произведението.	В	случая	той	
е	 едновременно	 в	ролята	на	народен	
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будител	 и	 говорител.	 Обръщението,	
с	което	започва	стихотворението	е	ад-
ресирано	директно	към	фанариотите,	
с	 обещание	 за	 готовност	 и	 очакване.	
Назрял	 е	 моментът,	 в	 който	 народът	
разпознава	ясно	своите	врагове	и	осъз-
нава	необходимостта	на	всяка	цена	и	
с	всякакви	средства	(мирни	или	не)	да	
извоюва	правото	си	на	независимост.

“O, гърци, гърци, чуйте нас,
чуйте наш народен глас!
Знайме ми, разбираме ми
злобна цел, коя криете ви.
Досега не погърчихте нас,

занапред храбро чекаме вас.
Време ет дошло, не ет далеч,

с остро ли перо, с остър ли меч
ке делим, ке ся караме ми

в сегашни дни и в подирни дни,
в широко поле,- в планина
за народност и за правина,

за бащина, за майчин язик...

	 И	 в	 това	произведение	 езикът	 е	
един	 от	най-важните	маркери	на	на-
ционалната	идея.	За	народа	той	е	пре-
даден	директно	от	бащата	и	майката,	
затова	 е	 белег	 на	 неуспорима	 иден-
тичност.	Както	знаем,	фанариотската	
власт	не	е	била	само	духовна	и	иконо-
мическа,	 а	 е	 засягала	в	 голяма	част	и	
образованието.	 Макар,	 то	 още	 да	 не	
е	 осъзнавано	 като	 инструмент	 за	 из-
граждане	на	идентичност,	е	действало	
като	такъв.	Самият	автор	(както	и	го-
ляма	част	от	българския	елит)	е	полу-
чил	началното	си	образование	в	гръц-
ко	училище.

Други	 белези,	 чрез	 които	 се	 иденти-

фицира	 народът	 са:	 земята	 –	 прос-
транствата,	които	се	припознават	като	
свои	 и	 родни;	 българските имена,	
които	звучат	по	сходен	начин	и	са	съв-
сем	различни	от	гръцките	и	близките	
хора	–	родът,	който	от	най-ранна	въз-
раст	 ти	помага	 да	 определиш	кой	 си	
и	какъв	си.	Едни	от	най-светлите	иде-
али	за	всеки	българин	са	описани	чрез	
словата	на	младо	момиче,	характерно	
за	 ранните	 години	 на	 възрожденска-
та	 епоха	 –	 необразовано,	 но	 със	 сил-
но	развито	самосъзнание	и	чувство	на	
принадлежност.	

Милкана	 -	 “една македонка”,	 разпоз-
нава	 себе	 си	като	българка	и	 	“чиста 
славянка”,	 “ в Булгария родена/ от бул-
гарски род/ и булгарски плод”.	Майка	й	е	
българка,	всичките	й	роднини	са	бъл-
гари,	ще	се	омъжи	за	българин	(“Дра-
гана”)	 и	 плодът	й	ще	носи	 българско	
име	(“Боян”),	а	не	гръцко	(“Ксенофон”, 
“Демофон”).	На	детето	й	също	ще	бъде	
предаден	завета	да	продължи	рода,	за-
едно	с	народните	ценности,	на	които	е	
станал	носител.	Явното	отграничение	
на	свое	от	чуждо	е	побрано	в	повтаря-
щата	се	реплика:

Гърк за меяе враг.
а бугарин - драг.

Родната	Македония	е	най-мила	и	чуд-
на.	 Това	 е	 подчертано	 с	 описание	на	
природата,	 която	 е	 достойна	 да	 бъде	
защитавана	 пред	 цял	 свят.	 Земята	
помни	 страданията	 на	 бащите	 и	 дя-
довците.	Животът	в	под	чужда	власт,	
превръща	 трудът	 на	 обикновенните	
българи	 по	 селата	 в	 робско	 и	 тежко	
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бреме:

И гледаят они, че безплодна ет нива,
пълна сос троскот, она със търнйе расла,

при диво оранйе, при работа дива
зърно мъртвеяло и сила му гасла.
И видеха на дедови им слепенйе

и нихно страданье, глупаво търпенйе,
че стари години, златното време

мина с съдни мъки и с тежко бреме.

Младите	осъждат	глупавото	търпение	
на	дедите	си	и	изразяват	готовност	си	
за	промяна.	По-интересно	тук	е	жела-
нието	за	обединение	на	силите,	което	
е	подкрепено	основно	от	общите	сла-
вянски	корени:
 

Сме славяне как московци.
сърби, чехи и поляци,
чърногорци, ерцеговци
и хървати, и бощняци.
Братя, вече дошла доба,
да испием първа чаша

не за завист, не за злоба,
но за братство, дружба наша.

	 В	уводната	част	на	“Българската	
литература	 от	 епохата	 на	 национал-
ното	възраждане”(2009)	Николай	Аре-
тов	 отбелязва	 безспорното	 съществу-
ване	на	балканска	културна	общност	
в	епохата	на	Възраждането.	Общи	ха-
рактеризиращи	черти	между	балкан-
ските	 народи	 се	 откриват	 в	 религи-
озния	им	живот,	общата	историческа	
съдба,	 елементи	 на	 общи	 етнически	
корени,	 сходна	 народопсихология,	
близка	 природна	 среда	 и	 условия	 и	
др.	Иван	Дуйчев	говори	за	“византий-
ско-славянска	 общност”,	 а	 Николай	

Генчев	подкрепя	тезата	за	възникване-
то	на	“балкано-ориенталска	културна	
общност”	 	 непосредствено	 след	 ос-
манското	нашествие,	която	се	разпада	
по	 време	 на	 Възраждането	 на	 отдел-
ни	национални	култури,	поемащи	по	
различни	пътища	на	развитие.	Това	е	
най-силно	подкрепяната	теза	днес.
	 Райко	Жинзифов	е	бил	сред	най-
пламенните	 крепители	 на	 идеята	 за	
братска	задружност	между	поробени-
те	славянски	народи,	а	също	и	с	Русия	
като	 светъл	 пример	 за	 силна	 славян-
ска	 общност(която	 става	 негов	 дом	и	
му	дава	възможност	за	образование	и	
широко	поле	на	обществена	изява).
За	необразованата	част	от	българско-
то	население	по	онова	време,	разгра-
ниченията	се	основават	повече	върху	
религиозни,	 езикови	 и	 властови	 ха-
рактеристики,	отколкото	етнически.
	 Това	 са	 масовите	 настроения,	
на	 които	 авторът	 дава	израз	 в	 своето	
произведение.	Младите,	у	които	“бъл-
гарското	слово”	оживява,	припознават	
себе	си	и	всички	свои	братя	по	съдба	
като	славяни.
	 Разбира	се,	не	можем	да	твърдим	
уверено,	че	основните	мотиви	в	поети-
ческото	 творчество	 на	 един	 родолю-
бив	емигрант	(родът,	езикът,	родните	
пространства,	 борбата	 срещу	 общия	
враг)	 са	 били	 стожерите	 на	 възрож-
денското	 общество.	 Друг	 е	 въпросът,	
че	 трудно	 можем	 да	 говорим	 за	 съ-
ществуването	на	такова	в	ранните	го-
дини	на	периода.	Със	сигурност	това	
са	идеалите,	върху	които	се	основават	
и	 конструират	 идеологиите	 на	 една	
особенна	част	от	българите	–	образо-
вания	 интелектуален	 елит,	 към	 кой-
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то	 можем	 да	 причислим	 и	 автора	 на	
“Гусляр	 в	 собор”.	 Всички	 тях	 можем	
да	 обобщим	 под	 названието	 “народ-
ни	 будители”.	 Ролята	 им	 на	 общест-
веници	граничи	с	тази	на	просветени	
будители	на	народното	съзнание,	ха-
рактеризиращи	 се	 със	 способност	 да	

създават,	пренасят	и	разпространяват	
емоции	и	идеи,	които	да	предизвикват	
реакции.	Това	е		ядрото,	в	което	се	съ-
държа	особенния	характер	на	възрож-
денската	епоха,	не	толкова	наситената	
й	събитийност.

СРАВНИТЕЛНИ ПОЛИТИКИ МЕЖДУ ЧИТАЛИЩАТА 
В ГРАД ДОБРИЧ, КАВАРНА И ТЕРВЕЛ

НЯМА ДРУГ НАРОД, РАВЕН НА  БЪЛГАРСКИЯ, КОЙТО В ПРЕИЗПОДНЯТА НА 
МРАКА НА  РОБСТВОТО ДА СЕ ВЪЗДИГНЕ И СЪЗДАДЕ ТАКАВА ДЕМОКРАТИЧНА, 

ОБЩОЧОВЕШКА И ОБЩОДОСТЪПНА ИНСТИТУЦИЯ НАРЕЧЕНА ЧИТАЛИЩЕ...

Уилям Гладстон

Читалище
Дора Габе

Деветдесет години, близо век
Това са дългите години
на многодетния човек,

а твоите лета - неизброими!
Защото с всяко поколение вървиш ти,

чрез наш възход или погром -
на свободата - топлото огнище,

на робството - приют и дом!
О,   детство  наше  скъпо,

о,   твои мъдри книги,
с които  кръв във наш’та  кръв преля -

искрата, що  в душата скъта.
Кога   звъняха   тежките   вериги  -

до  днеска  не  изтля!
Благодариме  ти, че  разшири

очите ни
да виждат надалеко,

че пламъка в душите ни гори,
че дишаме по-леко!

ст.	“Читалище”	е	посветено	на	90	годишния	
юбилей	на	народно	читалище	“Йордан	

Йовков”	гр.	Добрич

Едва	ли	има	българин,	който	да	
не	трепне	при	споменаването	на	
съкровената	дума	-	читалище.	

Дълбоко	в	душата	ни	всеки	от	нас	е	
скътал	магията	на	първото	докосване	
до	знанието	в	сътворения	от	духовната	
жажда	на	нашите	възрожденци	
„неръкотворен храм на истинност и 
духовност“	изразени	с	крилатата	фраза	
поставена	във	всяко	читалище:	„Да Те 
възвися...“,	която	се	отнася	за	Бог,	вяра,	
народност,	култура	и	всяко	знание.

Днес		се		прекланяме			пред	
феноменалния	гений		на		дедите,	
който		в	мрака		на	робството	„повече 
от всички  зрящи“	са		виждали,	че		без	
свобода		на	вярата,	без	свобода		на	
словото	и	свобода		на	„просветения дух“ 
не		може	да		се	постигне	фактическата		
свобода		и	възкръсване	на	българска		
духовност.

Така		на	картата	на		България	се	
появяват	духовни	огнища,	които	
благодарение	на		онази	„Божия		
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искра“,	за		която	Вазов	пише:	„...не се 
гаси  туй що  не  гасне ...“.

Тук	в	този	„храм“	на	надеждата	
„тайно и полека народът пораства 
на няколко века“,	тук	в	читалищата	
се	е	родила	„народната	свяст“,	тук	
българинът	е	получил,	а	и	получава	
„достоен за живот и саможертва“,	
тук	бе	„венчан“	от	дякона	Левски	
за	свободата	,тук	той	е	отхвърлил	
отчаянието	и	намерил	смисъл	на	
съществуването	си.

„Никъде  проблемът  за  съществуването  
на  читалищата   не е  поставян с  
такава острота, както   това   става   в 
Добруджа.“	Тези	думи,	с	които		проф.
Асен	Златаров	започва	първата		
си	лекция	в	Добрич,	стимулират	
инициативата	от	нас	да	изследваме	
най-големите	читалище	в	Добруджа.	
Читалищата	в	Добрич,	като	областен	
център,	Каварна,	като	културно	
и	икономически		проспериращ	
град		и		Тервел,	защото		е	център	
на	етнически	смесен	район.	Ще	се	
опитаме	да	изследваме	културното		
измерение		на		тези		читалища		днес	и	
ролята	им	в	обществото.

Първите		читалище			възникват	
почти		едновременно		през			1856	
г.			на	територията			на		османската	
държава	в	рамките	на	днешна	
България.	Изразители	на		духовния	
подем	на		българите	стават	градовете	
Свищов,	Лом	и	Шумен.	Първото		
читалище	в	Добруджа		основават	
будните	българи	на	гр.	Тулча	през	
1861	г.,	а	през	1870	г.	е	основано		
читалище	„Просвещение“днешното	
народно	читалище	„Йордан	Йовков“	
в	Хйджиоглу	Пазарджик	-	сегашен	
Добрич,	свидетелство	за		което		е	
дописката		поместена		на		7		март		

1870	г,	в	излизащият	в	Цариград	
в.“Македония“	през	1890	г.	е	основано	
народно	читалище	„Съгласие“	-	
гр.	Каварна	през	1893	г.	е	основано		
народно	читалище	„Саморазвитие“	
сегашното	народно		читалище	
„Димитър	Данчев	-	Доктора“	в	село	
Курт	бунар	-	сегашен	град	Тервел.

За	политиките	провеждани	от	
настоятелствата	на	читалищата	в	
Добрич,	Каварна	и	Тервел	четем	
в	приетия		устав	на	тези	народни	
читалища.	В	глава		първа	озаглавена	
„Намерение	на		читалището“	са	
включени	два	текста,	от	които	
първият	гласи:	„Читалището  има  
намерение и грижа  да  може да  научи 
всеки члин по-малко да чете и да пише и 
да очислява, като  му ся види силата,“	а		
вторият:	„читалището ще има грижа да 
набавя и нужното улеснение за  напредъка 
на учениците независимо от тяхната 
възраст, пол и вероизповедание, с книжки 
и други средства влизащи мъдрост и 
правилно морално развитие.“

В	първите	години	след	
освобождението	читалището	в	
Добрич,	както	и	читалищата	в	
Силистра,	Балчик	и	Каварна	развиват	
своето	културно	измерение	и	ролята	
в	обществото,	превръщайки	се	от	
съхранител	в	разпространител	и	
създател	на	културни	ценности.	
Добрич,	Каварна	по-късно	и	в	Тервел	
първи	впечатляващи	стъпки	прави	
самодейният	театър,	читалището	
в	Добрич	се	„оглася“	от	хоровите	
изпълнения	на	градския	смесен	хор	
„Добруджански	звуци“-	превърнал	
се	с	годините	в	световно	известен	
хор	на	световно	ниво	със	своя	
диригент	Захари	Медникаров.	
Проведени	са	много	вечеринки,	
събраните	от	тях	средства		са	
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дарявани	на	бедни	талантливи	деца.	
Читалищата	в	Добрич	и	Каварна	
стават	аудитории	на	своеобразни	
народни	университети.	В	Добрич	и	
Каварна	със	свои	лекции	гостуват	
най-големите	български	учени	
от	областите:			селско	стопанство,	
българска	литература,	история,	
медицина		и	изкуство.

През	време	на	балканската	
междусъюзническата	и	световната	
война	читалища	та	опустяват.	
Първата	(1913-1916)	и	втората	
румънска	окупация	е	време	през	
което	българското	население	в	
Добруджа	е	подложено	на	постоянна	
асимилация.	В	обръщение	към	
новоназначените	префекти	на	
Силистра,	Тутракан,	Добрич	

и	Балчик	кралят	на	Румъния	
подчертава:	„Съдбата на Велика 
Румъния е във Ваши ръце, това което 
ние покорихме с оръжие, Вие трябва да 
покорите с дух и истина. Историята  
ви  е  призвала да  обединим румънският 
народ около светите идеали на  
Отечеството  и да  сме безкомпромисни 
спрямо  всички, които  подлагат на  
съмнение или рушат извоювания с 
толкова  жертви просперитет“.

В	резултат	на		тази	политика	в	
Добруджа	остават	само	4	български	
училища	от	112	български	църкви	
невзети	от	румънците	остават	само	
5,	като	разрешение	за	богослужение	
на	български	език	се	давало	на	14	
селища	сред	тях	Добрич	и	Каварна,	в	

Кинотеатър “Сплендид” /дн. сграда на Народно читалище “Йордан 
Йовков”/ в гр. Добрич /Базарджик/ в средата на 30-те години на ХХ век
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Тервел	като	смесен	етнически	район	
румънската	власт	се	опитала	да	
противопоставя	етносите.	Затворени	
били	всичките	57		читалища,	а	
книжният	им	фонд	бил	унищожен.	
Със		заповед	на	префектите	на	
Пазарджик	(днешен	Добрич)	и	
Балчик	художествените	състави	
разформировани.	Българите	в	
Добруджа	не		искали	да	се	примирят	
с	тези	условия.	Повсеместно	се	
основани		„Български	Културни
Общества”,но		проявите	им	били	
разрешени	само	в	Силистра,	
Тутракан,	Пазарджик	(Добрич)	и		
Каварна.
Годините		на		окупация	са			време		на		
жестоко		изпитание			на			българските		
ценности.	След	подписването		на		
Крайовска	спогодба	(07.09.1940		г.)	
Южна	Добруджа	е		освободена	
от	умънска	власт.	В	Добрич	се	
завръщат	видни	представители	на	
добруджанската		мисъл	просвета	
и	култура.	Сред		тях	е	големият	
композитор,	диригент	и		музикален	
педагог	Йосиф	Дуйчек		-	чех		по		
произход.	Завърнал	се	в	Добрич	
той	възстановява	основания	от		
него	детски	духов		оркестър	и		
използвайки			възможностите		на			
възстановеното		народно		читалище		
„Йордан	Йовков“	сформира	
симфоничен		оркестър.
Краткото		време		след		
освобождението		на		Добруджа	от	
Румънска	окупация	е	белязано	с	
небивал		културен		подем.	В	Добрич,	
Каварна	и	Тервел	се	възстановява	
базата,	търсят	се		възможности		за	
разширяване.	Библиотеките	в		

тези	градове			получават	дарения	
от		всички			краища	на	страната,	
възстановяват	се	научните	
и	художествените		състави.	
Възстановяват	съществуването		си,	
получавайки		методическа	помощ	
от	водещи		драматурзи,	музиканти	
и	хореографи,	подобрява	се	
репертоарът.
В		годините		на			втората			световна			
война			този		устрем		е			прекъснат.	
Читалищата	обезлюдяват		за			втори		
път.
Деветосептемврийският	
комунистически		преврат		(от			
1944		г.)		превръща	читалищата	
в	идеологическо	оръдие	на	
комунистическата	партията.	
По	време	на	„диктатурата  на  
пролетариата“	скрит	зад	лозунгите	за	
народовластие,	равенство	и	братство	
на	т.н.	„отечествено  - фронтовско 
правителство“,	репресивният	
комунистически	апарат	извършвала	
„пречистване“	на	читалищата	от	
„вражески, разложени елементи“, 
които	биха	„отвеждани в трудово - 
възпитателни лагери, където намираха 
смъртта си или завинаги погребваха 
мечтите си.Това  беше време на 
решителна, безкомпромисна борба с 
вътрешната реакция и повсеместно 
издигане на ръководната роля на 
Партията в цялостния живот на  
българина.“
За		постигане			тази	цел	напълно	
бе	нарушен	наливания	с	толкова	
трепет	и	приет	с	толкова			вълнение	
и	надежда	„Устав	на	нередните	
читалища“.	При	подбор	на	
ръководители	на	народните	
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читалища	и	техните	екипи,	членовете	
на	народните	читалища	трябвало	да	
се	съобразяват	с	директив	3205/1951	
изпратена	„за сведение и изпълнение, 
в която е записано:  При  подбор на  
ръководи тели в сферата на културата, 
както и на техните екипи, комитетите 
и бюрата на БКП да се съобразяват с 
изискванията ръководителят 

- да е член на  БКП;
- да е верен на идеите на марксизма - 

ленинизма;
- да познава, широко  да   прилага 

в работата си и постоянно  да  
пропагандира съветският опит и 
съветската култура;

- да има правилно отношение към 
упадъчната западно-европейска 
култура;

- да не е съден (осъждан);
- да няма близки съдени (осъждани) 

от народния съд;
- да е пример за обществото, да 

няма изказвания или действия 
срещу народната  власт;

- да  има  нужното   образование  
или да  му  се  помогне да   завърши  
такова;   

Така	Българската		Комунистическа	
Партия	прониква	във	всички	
сфери	на	обществения	живот,	
контролирайки,	манипулирайки	и	
направлявайки	с	лекота	трудови	и	
творчески	процеси,	издигайки	на	
ръководни	роли	далеч	не	най-умните	
и	най-добрите,	а		послушните,	
склонните		на	всякакви	компромиси	
„верни, нейни синове  и дъщери“.
В	аналог	на	тези	мисли	са	и	насоките	
на	ЦК	на		БКП,	изпратени	до	
низовите	партийни		организации	

и		публикувани		в	Наръчник на 
агитатора	от	август	1961	г.	След	като	
прави		пълен	обзор	на	загрижеността	
на	Партията	за	всички	сфери	
на	знанието	и	всички	прояви	
на		българската	култура	четем:		
и...в народните  читалища,   като  
членове, симпатизанти и самодейци 
навлизат много граждани, сред тях и 
вражески елементи и техните деца. 
Партийните бюра и партийните 
членове трябва да бъдат бдителни, 
защото някои безпартийни с така 
наречените „свободни разбирания“ 
се домогвах до ръководни постове. (...) 
задължение на партийните комитети 
е да „филтрират“ само дейците, 
особено онези, които ще представят 
социалистическата ни  Родина зад 
граница“.
Провежданата	политика	в	
тоталитарната	власт	и	управителни	
съвети	на	народните	читалища	
е		постепенното	превръщане	на	
тази		институция	в	пансиони	на	
комунизма.
За		постигането		на		тази	цел	в	
читалищата	се	извършват	много	
положителни	дейности,	като	
обновяване	и	осъвременяване	на	
базата	на	читалище	„Съгласие”		гр.	
Каварна,	изгражда		се	внушителната	
административна	сграда	на	народно	
читалище	„Йордан	Йовков”,		гр.	
Добрич,	издига	ръст	читалище		
„Димитър	Дончев		-	Доктора“	
в	гр.	Тервел.	Създадената		база,	
оборудвана	с	най-съвременна	
техника	за	времето	си	издига	
читалищата	до	висотата	на	най-
съвременните	културни	институти.	

ХУМАНИТАРИСТИКА



 http://nauka.bg 182

Периодичният	печат	макар	
включващ	само	български	и		съветски	
издания	е	бил	винаги	на	лице	и	
широко	достъпен.	Бързо	нараства	и	
книжният	фонд		на	читалищата.	

През		петдесетте	и	шестдесетте		
години	на		миналия		век	„	школите”	
повишават	ролята	на	читалищата	в	
културния	живот	на	страната.
Информация	за	школите	на	
читалищата	„Йордан	Йовков“		
гр.Добрич,“Съгласие”	гр.Каварна		
и	„Димитър	Дончев	–	Доктора”	
гр.Тервел:

•	 Народно		Читалище			„Йордан	
Йовков“	гр.	Добрич

- музикалната	школа	е	основана	
през	1956	г.	обучила	повече	от	8	
000	ученика;

- школа	за	изучаване	на	чужди	
езици,	основана	1956	г.	обучила		
ок.	6	700		ученика;

- школа	за	изобразително	
изкуство,	основана	1966	г.,	
обучила	1200	ученика;

- балетна			школа	с		повече		от	50	
г.	история,	обучила	730	ученика;

•	 Народно	Читалище			„Съгласие“	
гр.		Каварна

- музикалната	школа	е	основана	
през	1961	г.	като	е	обучила	ок.	
960	ученика;

- школа	за		изучаване		на		чужди	
езици,	съществува		с	прекъсване	
от	1963	г.	обучила	около	480	
ученика;

- школа	за		изобразително	
изкуство,	съществува	с	

прекъсване	от	1975	г.	обучила		
211		ученика;		

- балетна			школа,			съществува	с	
прекъсване	от	1967	г.	,обучила	
ок.	210	ученика;

•	 Народно		читалище			„Димитър	
Дончев		-	Доктора“-	гр.Тервел

- музикални	кръжоци		-	пиано		и	
акордеон	-	функционират	от	
1968	г.;

- класове	езиково	обучение	
по	френски	и		английски	
функционират	от	1970	г.;

- балетна	група,	функционира	от	
1966	г.;

Народните	читалища	се	превръщат	
в	огромни	центрове	за	развитие	на	
изкуството	на	многобройни	състави,	
доказали	своето	високо	майсторство	
на	българска	и	международна	сцена	
и	донесли	престижни	награди	и	
признание	за	българското	изкуство.
Ето	някои	от	тях:

•	 Народно	читалище	„Йордан	
Йовков”	гр.	Добрич

- Смесен	хор	„Добруджански	
звуци”	носител	на	престижни	
български	и	международни	
награди,	започва	своето	
съществуваме	в	читалището;

- Добрички	симфоничен	
оркестър	основен	от	Йосиф	
Дуйчек	1940	г.,преди	да	се	
превърне	в	професионален	
оркестър,	той	тръгва	от	
читалището;

- -	Ансамбъл		за			песни		и		танци,	
основател	Атанас	Генчев,	
започва	своето		съществуване	
в	читалището,	пет	години	по-
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късно	става	професионален	
ансамбъл	известен	като	
Ансамбъл		„Добруджа“

- Младежки	театър	-	носител	на	
много	престижни	награди	от	
български	театрални	фестивали	
-	днес	не	съществува	;

- Детски		театър		„Зорница“	-	
носител	на	много	престижни	
награди	от	български	театрални	
фестивали;

- Куклен		театър	-	носител	на	
много	престижни	награди	
от	български	фестивали	на	
Куклените		Театри	-	днес	не	
съществува;

- Детски	струнен	оркестър	-	
носител	на	много	престижни	
награди	от	български	до	
международни	музикални	
фестивали,	сред	които	и	
Неерпелт	-	Белгия	1977	-	Днес		
не		съществува;

- Детска	Акордеонен	оркестър	
-	носител	на	много	престижни	
награди	от	български	и		
международни	музикални	
фестивали,	сред	които	е	и	
Купата	на	Европа,	връчена	
на	оркестъра		на	фестивала	в	
Кан	-	Франция	1978	г.,	днес	не	
съществува;

- Детски	Духов	Оркестър	-	
носител	на	много	престижни	
награди	от	български	и	
международни	музикални	
фестивали,	днес	не	съществува;

- Детска	Филхармония		-	
носителка	на	много	престижни	
награди	от	български	и	
международни		музикални	

фестивали,	сред	които	
наградите	от	Неерпел	–	Белгия	
2003,	Виена	2003	и	др.	(	Росен	
Теодосиев	и	Петър	Теодосиев	
присъствахме	на	тези	изяви	и	
взимахме	участие	на	всички	
концерти	от	2000	до	2007	
година);

- Състав	за	стари	градски	песни	
-	носител	на	много	престижни	
награди	от	български	
фестивали;

•	 Народно			Читалище		
„Съгласие”	гр.	Каварна

- Младежки		театър		„проф.	
Гочо	Гочев“	-	носител	на	
много	престижни	награди	
от	български		театрални	
фестивали	;

- Детски		театър	-	носител	на	
много	престижни	награди	
от	български	театрални	
фестивали;

- Куклен	Театър	-	носител	на	
много	престижни	награди	
от	български	фестивали	на	
куклените	театри;

- Хор	„Меден	Кавал”	-	носител	
на	много	престижни	награди	
от	български	и	международни	
музикални	фестивали,	сред	
които	и	тази	от	Лайпциг	-	
Германия,	днес	не	съществува;	

- Детски	хор	„Морска	звезда“	-	
носител	на	много	престижни	
награди	от	български	и	
международни	музикални	
фестивали;	

- Вокална	група	„Шарено	
Коланче“	-	носителка	на	
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награди	от	български	
музикални	фестивали;	

- Детски	фолклорен	ансамбъл	
„Бизоне”	-	носител	на	много	
награди	от	български	и	
международни	фестивали;

- Състав	за	стари	градски	песни	
-	носител	на	много	престижни	
награди	от	български	
фестивали;

- Рок	състав	„Акеес“-	
признанието	тепърва	предстои;

- Духов	Оркестър	носител	на	
много	престижни	награди	-	днес	
не	съществува;

•	 Народно			Читалище			
„Димитър	Дончев		-	Доктора”	
гр.	Тервел

- Младежки		Театър	-	носител	на	
награди	от	български	театрални	
фестивали;

- Детски	театър	-	носител	
на	награди	от	български	
театрални	фестивали	-	днес		не		
съществува;

- Куклен		театър	-	носител	
на	награди	от	български	
фестивали	на	куклените	театри	
-	днес	не	съществува;

- Духов	Оркестър	-	носител	
на	награди	от	български	
фестивали	на	духовите	
оркестри	-	днес	не		съществува;

- Младежки	Фолклорен	
Ансамбъл	-	носител	на	награди	
от	български	музикални	
фестивали	-	днес	не		съществува;

- Детски	Фолклорен	Ансамбъл	
„Калинка		Вълчева”	-	носител	
на		престижни	награди	от	

български	и	международни	
фестивали;

- Вокална	група	-	признанието	
тепърва	предстои;

Политиката,	която	комунистическата	
партията	води	в	годините	на	
тоталитарно	господство,	белязва	с	
огромно	културно	строителство	и	
небивал	разцвет	на	художествената	
„самодейност”,	въпреки,	че	има	
големи	недостатъци.	Стремежа	към	
обновяване	на	базата,	амбицията	
за			построяването	на	нова	такава,	
постепенно	е	изразител	на	
българската	мегаломания.	На	места			
(както	това	става	в	гр.	Тервел	са	се	
строили	огромни,	несъответстващи	
на	нуждите	на		населеното	място	
читалища,	които	днес	стоят	
празни	или	се	дадени	под	наем	за	
несъответстващи	с	дейността	на	
читалището	търговски	дейности.
Директивата	на	комунистическата	
партията	в	управлението	на	
читалището	(управителния	съвет	
и	административния	апарат)	да	
влизат	само		нейни	членове	лишиха	
читалищата	от	свежа		мисъл	и	нови	
нестандартни	идеи.	Главният	недъг,	
от		който	още	дълго	ще	страда	самата	
институция	е,	че	през	тези	години	
българинът	се	научи,	че	не	трябва	
да	мисли,	че	всяка	инициатива	е	
напразна,	че	само	трябва	да	бъде	
много		послушен	и	старателно	
да	изпълнява			мъдрите	решения	
на	„Партията ръководителка”.	
Разделянето	на	работещите	
в	читалищата	на	членове	на	
Партията	и	„други“,	следенето	на	
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тези	„другите“,	обсъждането	на	
всеки	техен	професионален	или	
личен	проблем,	е	убивало	всяко	
желание	за	налагането	на	нов	етил	
на		работа	и	е	тласкало	„другите“	
в	орбитата	на	посредствеността.	За	
несполуките	на	„други“		„мъдрата”	
„Партия	ръководителка”	е	
имала	безотказно	средство.	Тя	е	
изпращала	„характеристика”	и	ако	
„непослушният”	е	вече	назначен	на	
работа	се	е	освобождавал,	а	ако	не	е	
бил	назначен,	то	оставял	дълго	време	
неназначен.	Така	Коста	Пачев	се	е	
завърнал	в	Добрич,	след	като	спечели	
конкурса	за	работа	в	симфоничния	
оркестър	на	Българското	национално	
Радио	и	Телевизия	и	е	работил	три	
месеца,	а	Ангел	Ангелов	не	е	бил	
назначаван	на	щатна		длъжност	в	
продължение	на	шест	години.

Българската		грандомания	и	
стремежът	да	сме	първи	във	всичко,	се	
е	проявил	най-вече	в	художествената	
самодейност.	Лавинообразното	
нарастване	на	„самодейните	състави”,	
затруднявало	контролирането	им	от	
партийните	комитети	и	съветите	за	
култура	по	онова	време.
Стремейки	се	да	разреши	бързо	
и	ефикасно	този	проблем	на	
12.05.1974	г.	ЦК	на		БКП	препоръча	
на	министерството	на	културата	
в	окръжните	центрове	да	бъдат	
разкрити	центрове		за	художествена	
самодейност	със	задача:

•	 да	поощряват	изграждането,	
развитието	и	изявите	на	
самодейните	колективи;

•	 да	одобряват	и	картотекират	

ръководителите	на	самодейните	
състави;

•	 да	дават	категория	на	
ръководителите	на	самодейните	
състави;

•	 да		предлагат	ръководители	за	
звания,	ордени,	медали	и	други	
отличия;

•	 да	одобряват	репертоара	
и	концертния	план,	като	
стриктно	следят	спазването	на		
пропорциите:

- 55%	-	от	произведенията	е	
трябвало	да	бъдат	от	съветски	
композитори;

- 20%	-	произведения	от	
български	композитори;

- 15%		-	произведения	на	
композитори	от	„братските”	
социалистически	страни;	

- 10%	-	произведения	на	други	
композитори;

•	 да		категоризира	самодейните	
състави,	отговарящи	на	
съвременните	„естетическите”	
изисквания;

•	 да	предлагат	изявените	
състави,	постигнали	високи	
художествени	резултати	за	
званието	„представителен”	на	
министерството	на	културата;

•	 да		получава	поканите	за	
фестивали	и	конкурси	в	
чужбина	и	да	преценява	
кои	състави	да		представят	
българската	култура;

Чрез	центровете		за	художествена		
самодейност	Партията	всякак	се	е	
стремяла	да	подчини	на			интересите	
си	и	да	контролира	участващите	в	
културните	процеси	при	изявите	им	в	
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България	и	чужбина.
В	писмо	586/1975	на	министерството	
на	културата	адресирано	до	
окръжните	съвети	за	култура		и		
окръжните	центрове	за	художествена	
самодейност	се	казва:
„…преди всяко пътуване в чужбина на 
самодейците да се направи инструктаж. 
Това в особена сила важи за пътуващите 
в капиталистическите европейски 
държави. На самодейците трябва умело 
да се обясни грабителската политика 
на империализма на която се дължи 
„благоденствието им и се подчертаят 
грижите на Партията за всеки член 
на социалистическото  общество, 
нежната високохуманност, проявена 
във всички сфери на живота, както и 
превъзходството на съветската култура. 
(…) …за сигурността на самодейците 
по време на пътуването и участие в 
международни фестивали и конкурси, 
съставите да се съпровождат от 
специалист от Центъра за художествена 
самодейност, както и представител на 
МВР, които да ограничат до минимум 
различните вред ни влияния, както и 
среща с различни упадъчни и вражески 
елементи.”
Призвани	да	овладеят	процесите	и	
поставят	самодейните	колективи	на	
професионална	основа	центровете	
за	художествена	самодейност	не	
изпълнявали	предназначението	си.

- не	са	успявали	да	обединят	
читалищата,	нещо	повече	с	
пристрастните	си	оценки	те	са	
напълно	са	ги	разединили;

- не	са	успявали	да	изградят	
можещи	и	знаещи	художествени	
ръководители,	нещо	повече,	

школата	им	за	ръководители	
на	самодейни	състави	в	
Пловдив	е	била	школа	на	
посредствеността;

- водели	са	двойствена	политика	
спрямо	ръководителите	и	
съставители.	До	днес	не	е	
известен	принципа,	по	който	
се	определяли	съставите	и	са	
се	допускали	до	участие	на	
международни	фестивали	
и	конкурси.	Системното	не	
участие	в	международни	
фестивали	и	конкурси,	
разколебавало	участниците,	
разбивало	съставите	и	спирало	
възходящото	развитие	на	
ръководителите;

- за	да	отчитат	ръст	на	
самодейността,	те	прикривали	
посредствените	състави	и	
съставите	„еднодневки“,	
които	са	се	появявали	само	във	
фестивалните	години.

В	края	на	осемдесетте	години	
на	миналия	век	Центровете	за	
Художествена	Самодейност	
престанали	да	съществуват.	
„Златният	век	на	българската	
култура”	обявен	от	Българската	
Комунистическа	Партия	за	е	
завършила	с	духовен	колапс.
Настъпилите	през	деветдесетте	
години	на	миналия	век	промени	
заварили	читалищата	неподготвени,	
неспособни	да	се	справят	с	
водовъртежа	на	събитията,	който	
непрестанно	ги	е	тласкал	към	
дъното.	Читалищата	в	Добрич,	
Каварна	и	Тервел	дълго	време	са	
могли	да	предложат	политика	на	
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оцеляване.	До	голяма	степен	и	трите	
читалища	не	са	били	способни	да	
продават	продукцията	си.	Свикнали	
да	действат	под	диктовката	на	
„Партията	ръководителка”,	която	
„мъдро“	е	решавала	всички	въпроси	
и	решенията	й	не	са	подлежали	на	
коментар,	в	годините	на	преход	не	
се	е	родила	и	наложила	дългосрочна	
политика	чертаеща	бъдещето	на	
читалищата.
Политиката	на	читалищата	най-
отчетливо	се	е	проявявала	към	
използване	на	базата	й	и	цялото	й	
имущество.	През	годините	така	и	не	
са	стигнали	до	трайна	и	дългосрочна	
политика	за	съхранение	и	ремонт	
на	базата.	Затварянето	за	дълъг	
период	от	време	на	концертни	
и	репетиционни	зали	(Добрич	и	
Тервел),	затварянето	на	читалищата	
за	дълъг	период	от	време	през	зимата	
(Добрич,	Каварна,Тервел),	поради	
проблеми	или	невъзможност	за	
отопление	(Тервел)	носи	не	само	
огромен	ущърб	на	финансовата	
политика	на	читалищата,	но	
преди	всичко	-	срив	на	доверието	
в	институцията	читалище.	Медал	
на	видната	финансова	политика	
на	даването	на	площи	под	наем	и	
даването	на	площи	на	нищожен	
дългосрочен	наем	тотално	съсипва	
читалищата.
Гласуваният	закон	за	народните	
читалища,	който	трябваше	да	
бъде	фундамент	на	политиките	
за	съхранение	и	преодоляване	на	
проблемите	на	тези	институции,	не	
само	че	не	разреши	проблемите,	но	
ги	задълбочи.	Човешкият	егоизъм	

взе	връх.	Девизът	на	дедите	ни	„Да 
Те възвися...” стана:		„Да се възвися...” 
появиха	се	частни	читалища,	параван	
за	съмнителна	дейност.
Безцеремонното	отношение	към	
база	та,липсата	на	каквато	и	да	е	
далновидна	политика	на	практика	
стимулираха	разграбването	на	
читалищата.
За	жалост	целия	този	тайфун,	
който	премина	през	читалищата	
стана	пред	очите	на	хората	в	
продължение	на	много	години,	
пред	не	едно	правителство	и	не	
един	местен	екип	на	дирекция	
„хуманитарни	дейности”.Тези	
процеси	не	подминаха	читалищата	
в	Добрич,	Каверна	и	Тервел.	
Някогашната	„златен	век”,	проявен	
във	фестивалните	години	се	разва	
в	примирение,	паника,	безсилие.	
Постепенно	от	настоятелствата	са	
били	изтласкани	хора	посветили	
живота	си	на	българската	
култура	и	придобили	завиден	
опит	в	управлението	(в	момента	
продължават	гоненията).	На	тяхно	
място	са	били	(а	и	продължават	да	
бъдат)	избирани	хора	непрочели	
и	една	книга	в	читалището,	но	
способни	да	защитават	нечии	чужди	
на	читалищното	интереси.	Водената	
от	години	политика	на	безхаберие	
и	публично	насажданото	мнение,	
че	читалищата	са	отживелица	и	по	
неумолимите	закони	на	времето	
трябва	да	потънат	в	историята	
допълнително	поощряваха	
разграбването	им.

ХУМАНИТАРИСТИКА



 http://nauka.bg 188

Библиотека

Водените	политики	на	спасяване	
на	това,	което	е	възможно,	все	по-
трудният	абонамент	на	периодичния	
печат,	разчитането	на	нови	книги	
предимно	от	дарения.	Трудности	
при	поддържане	на	книжния	фонд,	
прави	на	практика	библиотеките	
неактуални.

Преустройството	на	библиотеките	в	
мощни	информационни	центрове	е	
бавен	и	труден	процес.	Занемарената	
лекционна	работа	лишава	оределия	
кръг	читатели	от	новостите	в	науката	
и	културата.	Унищожената	през	
тоталитаризма	инициативност	все	
още	се	реанимира.	Премиерите	на	
книги	на	добруджански	автори	са	
не	достатъчни	за	рекламиране	и	
популяризиране	на	библиотеките.

Масовото	бракуване	и	предаване	
на	вторични	суровини	на	книги	
с	научно	съдържание,	само	
защото	са	издадени	по	времето	
на	комунистическото	управление	
или	са	на	руски	език	е	бягство	
от	отговорност.	Притисната	от	

разрастващата	се	художествена	
самодейност	библиотеката	
постепенно	се	е	затворила	в	себе	си	и	
не	може	да	използва	„художествената	
самодейност”	за	свои	цеди.

Школите

Школите	на	читалищата	не	са	могли	
да	издействат	статут	на	начални	
учебни	заведения,	обединението	
им	в	школи	по	изкуствата	не	даде	
нужния	финансов	и	педагогически	
резултат.	Настъпилите	през	90-те	
години	на	миналия	век	и	водената	
„пазарна“	политика,	която	се	
базирала	на	повишаване	на	таксите,	
а	не	на	предаване	на	художествената	
продукцията.

Постоянно	пременящият	се	облик	
на	градовете	през	тези	години,	
силното	намаляване	на	раждаемостта,	
принудило	мнозина	преподаватели	
да	направят	компромиси	и	да	
забравят	високите	изисквания	и	
съвременните	програми	и	сведат	
работата	си	до	привличане	на	
повече	ученици	с	цел	по-голяма	
печалба.	На	места	човешкият	егоизъм	
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толкова	надделява,	че	школите	
са	се	превърнали	в	сдружения	от	
преподаватели.	Тези	необясними	
формации	са	отхвърлили	(частично	
или	напълно)	като	оскъпяващо	
обучение	по	солфеж	и	музикална	
литература	в	музикалните	школи.

Наградите	на	безбройните	фестивали	
и	конкурси	са	параван,	зад	който	се	
крият	проблемите	и	нарастващата	
пропаст	в	тези	институции.

Самоделните колективи

С	развитието	на	телевизията	и	
появата	на	кабелна	телевизия	и	
особено	след	появата	на	интернет,	
самодейните	колективи	са	били	
подложени	на	голямо	изпитание.	
Към	това	трябва	да	прибавим	ниската	
раждаемост	и	огромните	финансови	
проблеми	на	читалищата,	както	и	
неспособността	на	художествените	
ръководители	на	читалищните	
състави	да	водят	последователна	
политика	за	съхранение	и	развитие	
на	състава	си	в	тези	екстремални	
условия.

Липсата	на	дългосрочна	културна	
политика	на	читалищата	в	
Добрич,	Каварна	и	Тервел,	която	
да	е	съобразена	с	нуждите	на	
местното	население,	което	да	
налага	съхранението	на	някои	
емблематични	състави	тласна	
много	състави	към	преустановяване	
съществуването	си.	Философската	
тенденция,	че	необходимостта	ражда	
или	унищожава	култури	„оправдава”	
липсата	на	дългосрочна	политика	
съхраняваща	ценностите	и	оправдава	
преставането	на	съществуването	на	
не	един	състав.

Читалищата	в	тези	три	града	
в	момента	са	се	насочили	в	
забогатяване	на	своите	ръководни	
служители,	които	правят	огромни	
ремонти	в	част	от	сградите	си,	където	
се	поместват	скъпи	и	луксозни	
заведения	и	магазини.

ХУМАНИТАРИСТИКА

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=10068
http://nauka.bg/a/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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http://www.facebook.com/BulgarianMonuments
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