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

Търсете книгата в книжарниците!
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използва като учебно
помагало по история, физика
биология и т.н. Материалите
в списанието са поднесени по
приятен и удобен начин за
възприемане.

БГ Наука е безплатно,

защото знанието трябва да
достига до всеки.

БГ Наука е електронно

издание, за да може всеки
българин навсякъде по света
да има достъп до него.
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„Карол“ отново дава
стипендия на докторант

Ф

инансова група „Карол“ дава
всяка година 10-месечна докторантска стипендия в размер
на 800 лв. за редовен докторант. Тази
година набирането на кандидатурите започва от 15 октомври. Целта е да
бъде подкрепен млад талантлив учен,
със значим принос в своята научна област и интересен проект, с практическо приложение.
В тристепенния конкурс могат да
участват докторанти от цялата страна
и всички университети, стига да работят в някоя от тематичните области –
икономика; финанси; международни
икономически отношения; физика;
химия; математика; инженерни дисциплини; аграрни науки. Победителят
се определя след презентация на проекта от жури в широк състав. В него
влизат представители на висшия мениджмънт на компаниите от групата
на Карол, УС на „Асоциация на докторантите в България” и УС на Сдружение „Форум Наука“, както и досегашните получатели на стипендията.
Победителят в първия конкурс, Христо Илиев, е докторант към катедра
„Квантова електроника” в СУ „Св. Климент Охридски”, физически факултет.
Темата на неговата дисертация беше
„Генерация на къси лазерни импулси в близката инфрачервена област с
дължина на вълната между 1 и 2 ми-

		

крометра”. Работата му беше отличена от Физическия факултет на СУ като
най-добра дисертация на 2012 г. През
2014 г. стипендия получава Таня Славова, УАСГ, Геодезически факултет,
катедра „Висша геодезия“, с тема Локализиране на дълбочинно разположени кухини, посредством гравиметрични методи.
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=17041
http://karoll.bg
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Националната стипендиантска програма „За
жените в ауката“		
		

29 септември 2014 г., София. На 1 октомври 2014 г. официално стартира
петата Национална стипендиантска програма „За жените в науката“
на L’Oréal и UNESCO.
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гария, Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ и L’Oréal България.
За първи път тази година един от
стипендиантите ще има възможността да участва в новата и наскоро
стартирала международна програма
– International Rising Talents, която
избира най-добрите учени сред победителите в националните и регионалните стипендиантски програми от
съответната година. 15 международни
гранта ще бъдат раздадени на 15 избрани учени от целия свят.

стипендиантската
програма
за 2014 – 2015 г. могат да вземат участие жени от цяла България на възраст до 35 години, които
учат по докторски програми или вече
имат докторска степен и се занимават
с научни изследвания в сферата на естествените науки, Три стипендии, по
5000 евро всяка, ще бъдат присъдени
на жени учени с цел да подпомогнат
тяхната изследователска работа в Бъл- „Националната стипендиантска прогария и да ги поощрят да продължат грама „За жените в нуката“ обръща
своята академична кариера.
внимание на научните постижения и
окуражава българските таланти вече
Кандидатите могат да изпратят свои- пет години. По този начин ние се стрете заявления и документи за участие мим да създадем „континуум от постипо пощата в Националната коми- жения“ на млади и обещаващи жени
сия за UNSECO в България, онлайн учени, които впоследствие се превръна уебсайта на програмата www. щат в световноизвестни научни изслеzajenitevnaukata.bg или на имейл ад- дователи“, сподели Бриджит Стрелър,
рес: snishkova@mfa.government.bg.
генерален мениджър на L’Oréal България.
Програмата се провежда за пети пореден път с партньорството на Нацио- „Всяка година, откакто програмата „За
налната комисия на UNESCO в Бъл- жените в науката“ е въведена в Бълга-

http://nauka.bg
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Периодът за кандидатстване е от 1 октомври 2014 г. до 15 декември 2014 г.
Желаещите да участват могат да получат допълнителна информация за
процедурата за кандидатстване и да
свалят необходимите документи от
следните уебсайтове:
www.zajenitevnaukata.bg и
www.unesco-bg.org.
Кандидатурите ще се оценяват от високопрофесионално жури, състоящо
се от водещи специалисти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и представители на партньорите
в проекта. Лауреатите от стипендиантската програма за 2014 – 2015 г. ще

бъдат обявени на официална церемония, която ще се проведе през 2015 г.
в София.
За глобалната програма „За жените в
науката“
L’Oréal-UNESCO „За жените в науката“ е единствената глобална програма,
създадена, за да подпомогне и насърчи жените да допринесат за развитието на науката в света. Програмата
съществува от 1998 г., когато L‘Oréal
и ЮНЕСКО учредяват наградите „За
жените в науката“, които всяка година
отличават пет водещи жени изследователки в света. Партньорството „За
жените в науката“ създава и глобална
мрежа от Международна, Регионална
и Национална стипендиантска програма, за да подкрепи младите жени,
които са бъдещето на науката. Цялата
програма е отправна точка за международно научно постижение и безценен източник на мотивация, подкрепа
и вдъхновение за жените в науката.

Снимка: Стипендиантите в програмата: д-р Женя Йорданова, доц. д-р
Екатерина Борисова Д-р Антоанета Гатева за 2014 година
Интервюта от трите може да намерите в 70-ти брой.
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рия, се запознаваме с нейното научно
общество и се гордеем с него. Ето защо
очакваме с нетърпение новите кандидатури на жени учени от цялата страна“, каза Марина Донска, генерален
секретар на Националната комисия за
UNESCO в България.
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Възрожденски учебници
могат да се четат онлайн
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никални помагала, които са
били в помощ при обучението
на българските ученици от преди два века, могат да бъдат намерени
вече онлайн. Учебни програми, буквари, атласи, учебници по български
език и риторика, по физика и химия
и други книги, които са издадени преди Освобождението или малко след
това, са лесно откриваеми в дигитален
вид в националния онлайн каталог на
академичните библиотеки в страната
– Своден каталог НАБИС. Търсенето
и четенето им е безплатно и достъпно
за всеки балгодарение на едноименния проект на Фондация „Национална
академична библиотечно-информационна система“.
Придобиването на знания и добро образование е било престижно в онези
години. Съставителите на учебните
програми са се опитвали да осигурят
и съответните учебни пособия, които
да предоставят най-новите и модерни
за онова време научни постижения.
Например учебникът по „Зоология: За
долнить класове на българскить реални училища и гимназии”(1881) , е бил
превод на помагалото, което тогава са
използвали в гимназиите в АвстроУнгария. Друг подобен учебник е бил
този по „Физика за главны народны
училища“ (1872).

http://nauka.bg

„Общое землеописание вкратце за
сичката земля“, издадено в Смирна
през 1843 г., както и „Малъкъ учебенъ
атласъ въ девять карты”, публикуван
през 1865 г. от „Книжарница на Хр. Г.
Данов и Друж.“, са безценни помагала
по география. Второто от тях съдържа между другото и „Гороописателна
карта на Земното кълбо“, „Горо- и водоописателна карта на Европа“, карти
на Европа и Азия в „граждански преглед“ и отразява етап от политическите промени в света, когато държави
като Персия, Белуджистан и Хындостан все още са съществували, а днешните Китай и Австралия са се именували Хына и Нова Холандия.
Интерес представляват и учебниците
по математика: „Опытна численница:
За употребленіе на тьхъ, които ся учатъ на най долныть чинове на Елленските училища” от Х. Вафа, издаден
през 1846 г., и „Математическа географія. В. Бардовски; Преведена отъ
русскійтъ на ново-бьлгарскійтъ езыкъ
отъ Иван А. Богоров“ от 1842 г., които
синтезират най-доброто от тогавашните познания по въпроса.
Освен учебни помагала, в националния онлайн каталог на академичните
библиотеки в България (вж. www.nalis.
bg) може да бъде открит изключително любопитен педагогически наръч-

НАУКА

и електронни ресурси и до предоставяните от тях услуги през общ портал.
Каталогът НАБИС дава възможност
за извършване на търсене (вкл. по
ключова дума) на заглавия на книги,
на списания, архивни материали и
други библиографски данни сред почти 2 милиона и 500 хиляди записа от
30 библиотеки в България.

- Йоаким Груев с ученици, най-малкият от
ляво – бъдещият министър председател на
България Константин Стоилов. около1858 г.
© РНБ ”Иван Вазов”, Пловдив
- Най-старата датирана фотография на учител 1845 г. - Аверкий Попстоянов – учител
във Видин, Казанлък и Кюстендил. Преподава
катехизис,
всеобща история,
география,
благонравие, славянска
граматика,
гръцка граматика, аритметика и
Царственик. Игумен на Осоговския
и на Жаблянския
манастир. Участник в националноосвободителната борба.

http://nauka.bg
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ник от 1872 г. за тогавашните учители
– „Ръководство по звучнитеметоди за
учителите въ пьрвоначалните училища“. Забележителна е и оригиналната
учебна програма отпреди два века, използвана като основен документ при
подготовката на учениците в габровските гимназии през 1873 г. Тя е препоръчително четиво за съвременните
читатели, които биха искали да сравнят днешната училищна система с тази
отпреди Освобождението. В онези години „първоначалното обучение“ е започвало в първо и второ „отделение”,
където се е наблягало на четенето „по
български и по славянски“, на преписването от книги, както и на „умствено
счисление“. На този етап момичетата
и момчетата са се обучавали заедно.
Преминавайки обаче в Главното училище, те се разделяли. Приоритет се
давал на Главното мъжко училище,
където се наблягало на сериозно изучаване на български език и словесност, история, математика, естествени
науки и чужди езици. Специално внимание се отделяло и на предмета „Законътъ Божiй“ и всеки час започвал с
молитва.
Намирането и четенето на тези и други възрожденски книги през интернет
е не само възможно – благодарение
на единния онлайн каталог на академичните библиотеки в България – но
е също лесно, безплатно и достъпно
за всеки. Проектът е финансиран от
Фондация „Америка за България“ и
предоставя интегрирано търсене в каталозите на включените в него библиотеки, както и достъп до библиографската информация за техните книжни
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Съдбата на учените на академичната трудова борса е
лесно предсказуема
		

Броят на учените в обучение е много по-голям от броя на тези, които успешно
ще си спечелят позиция в академична институция. Сега, изследователи докладват, че шансовете на всеки един учен са предсказуеми и се основават на публицистичната им дейност.
Превод: Стефан Михов
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зследователи докладват, че
вероятността за получаване
на пост във факултет, зависи
основно от броя на публикации, влиянието на изданието, в който са публикувани и броят доклади, който са
цитирани повече от очакваното, взависимост от мястото на публикуване. Всеки, който иска да сметне своя
собствен резултат може да направи на
сайта: www.pipredictor.com
“Искаме да започнем дискусия, за
това кои фактори се взимат предвид,
когато хората биват избирани за главен изследовател”, каза Дейвид Ван
Дайк от Научния Институт “Вайсман”. “ От една страна, тези резултати са окуражаващи, защото предполагат, че повишенията са базирани
на лични заслуги. От друга страна,
много от най-гениалните доклади не
са били публикувани във влиятелни
научни списания и първоначално не
са били много цитирани. Този метод
на разграничаване със сигурност ще
попречи на появата на феноменални

http://nauka.bg

и прекалено напреднали за времето
си учени. Ван Дайк казва, че са били
мотивирани от безкрайни разговори с
много завършващи учени, които мечтали да видят първия си доклад в големи научни списания. Усещаше се, че
тези публикации са билети за успеха,
затова Ван Дайк, заедно с колегите си
Охад Манор и Лукас Кери, искали да
видят дали ще могат да намерят доказателство за това. И наистина успяха.

НАУКА

лямо влияние над решенията им за
назначаване.
Авторите, разбира се, не препоръчват
на учените да взимат решения за бъдещето си, изцяло базирайки се на своя
резултат. Със сигурност има много
други, трудни за изчисление фактори,
които имат значение. Има надеждни
новини за тези, които още не са успяли да публикуват работата на живота
си.
“Има елемент на късмет при публикуването на доклад в Nature, Cell или
Science, затова може да бъде много
разочароващо ако човек се има за добър учен и иска да успее, но този доклад просто не се случва”, казва Ван
Дайк. “Oкуражаващо е, че смятаме
редовната качествена научна работа
се отплаща, както си е проличало от
много доклади, написани от първоначални автори.”
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Изследователите обработиха информацията за публицистичната дейност
на над 25 000 учени, генерирайки модел на шансовете на всеки един учен
за преместване от първоначална авторската позиция, място, което обикновено се заема от обучаващи се, до
висша авторска позиция, място, което
обикновено се заема от главни изследователи.
“Ние смятаме, че дали един учен ще
стане главен изследовател е лесно
предсказуемо от публицистичната му
дейност, дори взимайки предвид само
първите няколко години на публикации”, казват учените. “Нашият модел
може да предскаже доста точно, кой
ще стане влиятелен учен и колко време ще отнеме това.”
Ван Дайк казва, че констатациите
предполагат, че настоящата система работи. Да разбират как работи
тя, може да се окаже много полезно
за тези, които мислят за кариерата си
или за тези, които мислят да назначават хора, които може би биха искали
да позволяват на фактори извън публикационната дейност да имат по-го-
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Галактическите
пътешествия на тайния
съветник
Пътешествие второ: Кога ще се оправят нещата или
всички трябва да умрат
Николай К. Витанов
Институт по механика, БАН
У-у-у, дю-ю-ю, лошият Витанов
пак нахока добрите политици,
които продължават да морят с
глад и нищета истинските български учени
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аистина интересни неща се
случват в нашата татковина.
Разказът за първото пътешествие на тайния съветник предизвика
любопитни реакции. Едни много го
харесаха, други пък бяха силно разлютени. Поради една болезнено възприемана от някои подробност – Урко
е генерал от планетата на маймуните
(което си е вярно). И като се почна –
ама защо имало за генерала, а за Станишев и за Орешарски нямало нищо.
Де го чукаш, де се пука – така е рекъл
народът. Я да попитам - нима вие си
мислите, че Урко въплътява конкретен български политик? И защо така
си мислите? Да не би тоя конкретен
политик да консумира миски или пък
да кара хората да си пребоядисват задниците? Я си помислете пак!
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Не мога да разбера и друго нещо. В
първото пътешествие има писано много за български министри и там всеки
е с името си и с това, до което министерстването му е довело. Не виждам
тези, които ме критикуват, да са написали подобно нещо. Лесно е да псуваш
пред телевизора или във Фейсбук.
Вземете, та напишете и вие нещо.
Похвалете ги тези министри. Напишете за политика-генерал и за другите
двама. И не се бойте – те няма да ви се
разсърдят. Няма и да ви обърнат внимание, между нас казано. Но давайте
– покажете ми кои са добри и кои са
лоши. Нека и аз да науча нещо ново. И
ще съм ви благодарен.
А за тези, които се вълнуват от
това, че на средния български учен
заплатата му е такава, че за 10 години не му стигат към 40 000 лева, за
да покрие елементарните си потребности (позорен факт нали) – за тях са
тези пътешествия. И между редовете с
фантастика са казани доста неща. Но
стига за това и да караме нататък.

По пътя към Остероса
Септември е доста претрупан месец.
Лятната идилия почва да свършва, хората се прибират по навъсените градове и след няколко дни живота ги
завърта така, че и те стават навъсени.
Та в една такава вечер, на всичкото
отгоре и дъждовна, си седях и пишех
поредната рецензия за една статия,
произведена на десетина хиляди километра от София. Както винаги, беше
вече късно и както можете да се досетите, по едно време усетих, че освен
мен в стаята има още някой. Като погледнах – на земята пред бюрото седеше тихичко вежливото зелено човече
за което времето нямаше значение и
чакаше да му обърна внимание.
-Здравей друже – казах му.
-Здрасти, здрасти – отвърна човечето (явно преводаческите микроби работеха безотказно дори и месец, след
като бях изпил червеното хапче).
-Доволен ли е Урко?-попитах аз
-Доволен е, но се е размислил – отвърна човечето – то той им затвори устата
на учените маймуняци, но тез юнаци,
дето сложи да управляват науката, такива каши направиха, че сега Урко се
размисля дали да реши проблема, като
изпрати две роти горили да ги избият
или пък да вземе да те вика пак, за да
му кажеш как да си намали кахърите.
-Е-е-е – казах аз – каквото Урко поиска, това и получи. Надявам се да не
ходя пак до планетата на маймуните.
Банановите републики трудно се превръщат в технологични държави.
-А, не-не – каза човечето – този път
имам друга задача за тебе. Ще отидем
на една дива планета, където ще гледаш смъртта в очите по сто пъти на

ден. Там има едно момиченце от добро семейство, което трябва тайно да
стигне от един град до един манастир,
където ще бъде обучено да се оправя с
тежестите и задълженията на властта.
Ти трябва да я придружиш по пътя. И
като я придружаваш, трябва да я научиш как да използва силата на науката, за да побеждава враговете си.
-Добре, де – рекох аз – не съм особено добър в това да се пазя от смъртта,
може още при първата среща да гушна
китката.
-А, не се притеснявай – каза човечето
– тука на помощ идват моите технологии. Пийни това жълто хапче и ще си
въоръжен с чудесни оръжия. А ето и
инструкцията за експлоатация.
И човечето насочи нещо като бластер
към главата ми и натисна спусъка. За
половин секунда ми причерня пред
очите. Но после...
-Всичкото това... – втрещено се разхождах из новото знание в главата ми.
-О, да – каза човечето – пий хапчето и
всичките тези чудесни способности са
на твое разположение.
-Ама завинаги ли? – възрадвах се аз.
-Не-е-е – захили се човечето - Но мога
да ти ги оставя два-три дни след като
приключиш със задачата, та ако имаш
зъб на някого, да ги поупотребиш.
-Добре – казах аз и изпих хапчето. Не
почувствах нищо особено в следващите десетина минути – А действа ли? –
реших да попитам.
-Ами опитай – каза човечето.
Погледнах към съседния покрив. Там
една гугутка се бореше с парче кифла.
„ А сега тази кифла отива половин метър наляво” – помислих си аз. И кифлата се отмести! Гугутката почна да се
оглежда насам-натам, но кифла няма-
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ше.
-Да щракам ли? – каза човечето – Както винаги - кривим времето и все едно
те е нямало 3 минути, колкото и да ти
се наложи да прекараш на планетата.
-Как и е името на тази планета? – попитах аз
-Остероса – каза човечето. И щракна с
пръст. След миг бяхме там.

18

Жестокият див свят на Остероса
Посрещна ни утринна мъгла. И някакъв примитивен път, по които приближихме до нещо като бараки със
сламени покриви. Тъкмо започнах да
се питам, какво ли търся тук и защо ли
са всичките защитни и нападателни
технологии, вградени в мен, когато зеленото човече влезе в една от бараките. Влязох и аз.
Вътре в бараката имаше една
маса, малко прозорче без стъкло, един
човек в плетена ризница и едно момиченце, някъде около 10 години. Момиченцето беше облечено като момче, а
на кръста му бе запасано нещо, което
може би беше меч, но по-скоро беше
играчка.
-Този ли е – попита мъжът.
-Да, този е – погледна към мен зеленото човече – той ще заведе твоята Ая до
храма на хората без лица.
Не ми се вярва – каза мъжът – дотам
са три дни път с кон, а тази ще го убият
преди да измине и 200 крачки.
Не го подценявай толкова – каза човечето –изпитай го дали може да вдигне
чука на Брандор.
Чука на Брандор! – повдигна вежди от
учудване мъжът – откакто е изработен
този чук, никой не е успял да го вдигне!
Е, време е вече – подсмихна се човече-
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то – води ни да видиш.
След което излязохме и тръгнахме
през полето. След 1 час ходене стигнахме до един хълм, а до хълма имаше
огромен вертикално стоящ чук – 10
метра висок и тежащ поне 100 тона,
защото бе изсечен вероятно от някакъв къс скала, намирал се някога на
това място.
-Е, стигнахме – каза мъжът с ризницата – легендата казва, че само най-могъщият магьосник ще може да вдигне
чука на Брандор. Чакаме вече 500 години да стане това.
-Е, ами вдигай – обърна се към мен
зеленото човече – иначе мисията ни
отива по дяволите.
Запрехвърлях справочника по новите
ми умения в главата и бързо стигнах
до левитацията. Оказа се, че не само
това чукче, ами и Титаник ще мога да
вдигна с тия възможности, които зеленото човече бе вградило в мен. Отидох
до чука и пуснах левитацията в действие. Дръжката на чука се наклони и
стигна до ръката ми. Мъжът в ризницата зейна от изненада, а момиченцето отстъпи две крачки назад. Нататък
беше лесно – левитационният генератор вдигна чука и по моя воля го запрати в близката гора, където откърши доста дървета. Мъжът в ризницата
падна по очи.
-Велики магьоснико – простена той –
500 години чакаме този миг. Кажи ни
името си!
-А-ми-и-и - започнах аз и нищо не ми
идваше в главата.
-Това е лорд Вейдър. Дарт Вейдър,
майстор на магията – каза зеленото
човече, като едва се удържаше да не се
залее от смях – той ще обучи малката Ая как да използва умните хора за

да си върне заграбените земи. Както
виждаш, той и ще я заведе до храма на
хората без лица, които ще продължат
обучението й. Вече вярваш, нали?
-О, да – на лицето на човека с ризницата се появи радостно изражение –
вече вярвам.
-Вярата е опиум за народите – размаха пръст зеленото човече. А аз едвам
се удържах да не му забия един усилен технологично шамар. Човечето,
предусетило това, отстъпи две крачки, погледна ме с весело изражение и
каза:
-Е, лорд Вейдър, картата ти е в главата.
Води детето и го учи по пътя. И включи автоматичния отражател на остри
предмети за тебе и за детето, та да не
ви застигне някое копие, стрела, нож
или каквото има още там по пътя.
И като каза това, човечето включи силовото поле около мен и момиченцето. Сега, съгласно наръчника, трябваше да сме неуязвими.
-Е, довиждане – каза човечето – Ще се
видим във храма.
И изчезна. Мъжът с ризницата погледна жално детето и ми каза:
-Пази я, велики магьоснико. Тя е нашата надежда. – и помаха с ръка за изпроводяк.
В това време умът ми търсеше картата.
И скоро я намери. Тъкмо навреме, защото момиченцето попита
-А сега накъде?
-Натам – посочих пътя надясно и
тръгнах полека. Момиченцето тръгна
с мен и каза:
-Трябва да си намерим коне.
Ох, мили Боже, помислих си, наистина съм в средните векове.
-Добре, ще си намерим – опитах се да
поддържам разговора.

-А кои са умните хора? Тези, дето могат да четат ли? – заразпитва момеченцето.
-Не само това – отвърнах – умните
хора изследват света и могат да направят много полезни неща, които да
облекчат живота на хората. По моите
краища на такива хора им викат учени. А иначе всеки лорд може да чете,
но това не го прави умен.
-И баща ми можеше да чете, лорд Вейдър, - каза момиченцето – но го убиха.
Лорд Вейдър ли, защо ме нарича така–
тръгнах да мисля аз, но бързо се сетих,
че зеленият ми приятел ми беше дал
това име на майтап и сега майтапът
почваше да става неприятен. Но какво
да се прави.
-Кой беше баща ти? – реших да понауча малко за историята, в която бях
въвлечен.
-Лордът на северните земи. Но го примамиха в столицата и го убиха. Избиха
и семейството ми и сега търсят мен. Но
ти ще ме защитиш, нали, лорд Вейдър
– умолително погледна момиченцето
– а аз ще ти помагам. Виж, имам меч
от най-добрата стомана – заразмаха
малкия си меч тя.
-Знаеш ли Ая – подхванах скептично
аз – мечът е продължение на ума. Остави опасните хора на мен, а покрай
другото, нека те науча как да използваш ума си и ума на учените хора, за
да да си върнеш земите, а защо не и
да станеш кралица. Но за да стигнеш
дотам, сърцето ти трябва да загрубее и
да се научиш да наказваш лошите и да
уважаваш свестните.
И докато си говорехме така, по пътя се
чу цвилене на коне. „Вярно има коне
на тази планета” – помислих си.
-Какви хубави коне – каза Ая.
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Погледнах и аз. Да, двата коня бяха
хубави, но имаше и малък проблем на
гърба на всеки кон. И малкият проблем се състоеше от тежковъоръжен
брадясал рицар.
-Я гледай кого ни праща съдбата! –
гръмогласно каза единят – Лейди Ая,
придружавана от дрипав нещастник в
монашеска роба. Ела тук, малка лейди, за главата ти има голяма награда
в столица.
-Съжалявам господа, но ние сме в обратната посока – казах аз.
Двамата рицари слязоха от конете. По
едрият извади меча си и каза:
-Ей, дрипльо, аз съм властта тук. И
като така, животът ти свършва, а главата на малката лейди ще бъде набучена кол в столицата.
И рицарят замахна с меча. Силовото
защитно поле обаче работеше безотказно. Мечът отскочи и лицата на двамата мъжаги се издължиха от учудване. Рицарят замахна втори път. Мечът
отскочи отново, а учудването полека
започна да преминава в уплаха.
-Да-а-а – рекох аз – виждам, че сте
велики войни. И като всички велики войни нападате хора без оръжие и
малки деца.
И включих технологията, описана в
справочника като организатор. Тя осъществяваше почти мигновено всяко
мое желание та чак до това да преместя планината, чиито върхове се белееха на хоризонта (велико нещо е технологичното развитие на планетата на
зелените човечета!) Та като включих
технологията, продържих:
-Каква ще кажете, о велики войни,
да бъдете набити до колене в земята
и две мечки да са на път да опитат от
вкусното ви месо. А ние с малката лей-

http://nauka.bg

ди ще заемем местата на конете ви. А
вие като велики войни, ще се оправите с мечките. И те нямат оръжие като
мене.
Речено – сторено. Организаторът изпълняваше желанията ми – рицарите
се оказаха до колене вкопани в земята, а наоколо се започна да се чува рев
на мечки, доста ядосани от това, че ги
бяха отделили от обичайната им територия.
-Малка лейди – казах аз и помогнах на
Ая да се качи на коня. Аз се качих на
другия кон и продължихме по пътя си.
А двамата рицари останаха на волята
на страстите, бушуващи и на свободния пазар – по силният щеше да убие
по-слабия.
-Откъде знаеш тези магии лорд Вейдър – попита Ая
-Хм – посмутих се аз – от учените хора
по моите земи.
-Разкажи ми за учените хора по твоите
земи – примоли се момиченцето.
-Добре – казах аз и се позамислих откъде ли да започна. И започнах така:
-В някои краища на моите земи нещата са така организирани, че учените
хора произвеждат магии, наречени
технологии и с тези магии правят похубав живота и на господарите и на
обикновените хора. В други места пък
учените хора са гонени, защото на техния фон изпъква ярко некадърността
на господарите, които не са способни
да управляват. И като така – гледат да
смачкат всичко, що може да покаже
грешките им на обикновените хора.
-И кое е по-добре – попита Ая – учените хора да правят магии, наречени
технологии или да бъдат гонени?
-Разбира се, че е по-добре да правят
магии. Но не е лесно да управляваш

страна и народ, когато магиите са
много. И ако си прост и ограничен управник, ще искаш магиите да са колкото може по-малко, а народът ти да
бъде тъп и ако може по-прост от тебе,
за да може да го управляваш. Такива
държави западат и падат под ударите
на тези, които имат много от магиите,
наречени технологии.
-Ама защо тези магии правят страната
по-силна? – заинтересува се момиченцето.
-Хе - подсмихнах се аз – отделните магии мила моя се събират в една голяма
магия, която по нашите земи наричат
икономика. Колкото е по-силна тази
магия, толкова е по-силна и съответната страна. А учените хора с техните
магии – технологиите, могат много
да усилят голямата магия. И ето как.
Усилването на голямата магия е пропорционално на усилването на магиите на учените хора. Казано на езика на
моите земи, растежът на икономиката
е пропорционален на технологичното
развитие. А доколко ще се усилват магиите на технологиите, зависи от няколко неща. Най-напред трябва да се
влагат пари в учените хора, които произвеждат магиите, наречени знания.
За целта трябва да се грижиш за тези
хора. Ако няма грижи за тях, нищо
няма да стане.
-Ама за всички ли учени хора трябва
да се грижа? – попита Ая
-За всички, които са наистина учени
– отговорих аз. И продължих - Няма
какво да се грижиш за шарлатаните,
от тях полза няма. Шарлатаните гледат да са най-близо до управлението и
да изцоцват парите. Тях направо можеш да ги бесиш. А за истински учените хора има два възгледа. Единият

е теорията на армията на големия магьосник лорд Кейнс. Тя казва, че добре
организираните учени хора са като
армия. Едни са много ефективни да
създават нови магии, други са много
ефективни да превръщат новите магии в технологии, трети са много ефективни да разказват на хората, какво са
магиите. И само добре организирана
армия от учени хора може да усили
магията, наречена икономика.
Другата гледна точка е шарлатанската мандражийска теория. Според теорията на бандата и мандрата, учените
хора трябва да са като банди, обиращи
мандри. Тези мандри по моите земи
се наричат проекти. Та за да се обере
мандрата, трябва да се събере банда и
бандите, които могат да оберат наймного мандри, са най-добре. Другите
учени хора, които не влизат в подходящи банди, които да обират подходящите мандри, посочени от шарлатаните, стоящи близо до господарите
– да мрат. За тях мандраджийската теория казва, че са некадърници и сами
са си виновни за състоянието в което
се намират.
-Но – засмя се Ая – у нас дори и децата знаят, че никакви банди, обиращи
мандри не могат да се сравняват по
ефективност с армията. И ако трябва
да се бориш с някого, ти трябва армия,
а не няколко банди, колкото и опитни
да са бандитите в тях. Нищо не може
да се мери с редовната армия.
-Така е – подсмихнах се и аз – но това,
което тук и децата знаят, е съвършено
непостижимо за умовете на последователите на мандраджийската теория.
Всъщност тяхната цел е да няма армия
от учени, а парите за тази армия да се
крадат. И насила карат учените хора
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да стават бандити. Или да умрат от
глад ако желаят. А държавата трябва
да се маха и да е слаба, че иначе някой
държавник на място вземе та се сети,
че ефективността на системата „банди
обират мандри” е практически нула�.
И да постави нещата на мястото им
– първо армията, пък после специални проекти за елитните части. А сега
какво – по някои земи гледаш хвалби как успешно са обрали мандрите,
а технологии няма и няма. И човек се
пита – абе толкова мандри обраха тия
банди, пък ефективност никаква? А
умните управници от държавите с армиите поддържат лордовете, вярващи
в теорията за бандата и мандрата, за
да е слаба съответната страна. А с една
слаба страна бързо можеш да се разправиш.
-Да, така е – рече Ая – и като се измислят новите магии, после какво?
-После идва ред на тези, които превръщат новите магии в магии, които и
по-неуки магьосници могат да използват. Тези магии се наричат технологии. Значи и да събереш учените хора
и де се грижиш за тях и армия да ги
направиш и да натикаш апологетите
на системата „банди обират мандри” в
ъгъла – пак усилията ти ще са напразни, ако не направиш втората и третата
крачка. А втората крачка по този път
е да превърнеш новите магии в технологии. Ако си тъп управник, ще закриеш местата, където са събирани такива
хора и ще ги разгониш по държавите,
управлявани от по-интелигентни лордове. И голямата ти магия – икономиката, ще е много по-слаба от голямата
магия в тези държави. Не бъди тъп управник и не гони тези хора. Събирай
ги.

http://nauka.bg

-А каква е третата стъпка? – поинтересува се Ая.
-Много просто. Щом вече имаш магиите, наречени технологии, инвестирай в тяхното използване. Не си ги
дръж като развлечение за придворните дами. И така ще усилиш голямата
магия, наречена икономика.
-Добре, де – каза Ая – то не е сложно.
Как така по твоите земи има мандражии, лордове, които си гонят учените хора по чужди държави и такива,
които не прилагат магиите. Ами че те
трябва да са много глупави и ако още
не са подчинени от по-умни лордове,
то съвсем скоро това може и да стане.
-Така си е – позамислено отговорих аз
– но знаеш ли, че най-големият затвор
за човека е собственият му мозък. Набий в мозъка на човек фалшиви идеи
и той е в затвора. Може много книги
да е прочел, но ако вярва в глупостите, които му набиеш в мозъка като му
кажеш, че така било по другите земи,
няма значение колко е прочел. Той е
в затвора и не може да излезе от него.
Много от лордовете по моите земи са
така.
-Това ще го запомня – усмихна се Ая Може и да ми потрябва.
И докато си приказвахме, стигнахме
до покрайнините на Града на обесените. На пътя ни се появи една страноприемница и понеже четири звездните хотели още не бяха измислени на
тази планета, аз реших,че ще нощуваме там.
Вътре в страноприемницата се беше
събрало всичко, що може да ходи. Двукраки и четирикраки, бели и черни,
пияни мъже и поразголени жени, които умело им отмъкваха парите. И ние
на една маса. Но ако си мислите, че ве-

черта щеше да мине тихо, бъркате. На
голямата маса в центъра на кръчмата
бяха насядали войници и един от тях
стана и тръгна към нас. Беше висок
като планина и също толкова широк.
Запрехвърлях из ума си наръчника за
вградените оръжия, докато грамадата
от месо и кокали дойде до нас и каза:
-Хей дрипльо, защо не ни черпиш по
едно питие.
-Ами защото не ми се пие, ваше благородие - отвърнах аз, като вече имах
нещо наум.
-Ха –а – ха-ха – разсмя се грамадата
и се обърна към войниците – не му се
пиело значи. А пък аз сега ще ти отсека главата и ще си пийна от кръвта ти.
Поогледах натрапника – не беше
в първа младост. Затова реших да
посменя малко репликата от прочутия
филм.
-Тъп джедай – казах достатъчно високо, че да ме чуе.
-А-а-а-а! – лицето на грамадата се изпъна. – Това тъп го чух, а джедай сигурно е още по-голяма обида.
И извади меча си.
-Както желаете, ваше благородие –
казах аз, повдигнах си ръцете и от тях
започваха да излизат известните ви
сини мълнии. Грамадата падна на земята и се запревива. Другите войници
наскачаха.
-Като кажа, че си тъп джедай, значи си
тъп джедай – казах благо аз и включих
с мисъл вградения левитационния генератор, който обърна грамадата надолу с главата.
-А сега да пробием стената – помислих
си и запратих ужасения грамаден глупак към една от стените на кръчмата.
След пробиването на стената се оказа,
че не съм уцелил стената, която грани-

чи със свинарника.
-Е-е-е, хайде обратно и да пробием
правилната стена – казах аз. Тялото на
грамадата се върна в начално положение и тутакси полетя към правилната
стена. След като я проби и нея, великанът тупна точна в средата на кочината и разплиска помията.
-Грууууш! – обади се весело едно прасе и започна да го облизва помията от
ризницата му.
-На колене пред великия магьосник
лорд Вейдър – каза Ая на ужасените
войници, които веднага коленичиха с
наведени глави.
-И кажете – продължи Ая – ние сме
тъпи и некадърни джедаи.
-Ние сме тъпи и некадърни джедаи –
като стадо започнаха да повтарят войниците, като си мислеха, че джедай е
много обидна дума. Но май за затвора
на ума ви разказах малко по-горе.
-Хайде да се махаме оттук – хванах Ая
за ръката, а с другата прибрах едно печено пиле от съседната маса и й го дадох.
Излязохме от кръчмата и докато гризеше пилешкото, Ая попита:
-А какво е това джедай и защо джедаите са тъпи?
„Ох, мили боже, каква стана тя” – помислих си, махнах с ръка и докато търсехме къде ще спим, казах:
-Остави това, а ако искаш ще ти разкажа още малко за учените хора.
-Хайде утре, че вече ми се спи – рече
Ая – виж там има една стара плевня.
Ще спим вътре, а ти я огради с призраци, че да ни пазят.
„Идеята не е лоша” – помислих си. И
тъй влязохме в плевнята и вграденият
материализатор превърна част от сламата в две легла. Отвън холограми на
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зомбита със сини очи обикаляха плевнята и от време на време тихо виеха.
Никой не посмя да наближи.
На другия ден продължихме пътя си.
-Кажи сега още за учените хора – попита Ая.
-Ами добре – нагласих се на коня аз и
започнах – количеството на учените
хора има голямо значение за бързата направа на магиите, наречени технологии. Ако броят на учените хора е
малък, те не могат да създават сложни
магии. Това знаят мъдрите владетели,
които гледат да намаляват по всякакъв начин броя на учените хора в земите на по-простите владетели. След
което лесно ги завладяват.
-Хм, да събирам учени хора значи –
подсмръкна Ая – и да се грижа за тях
и да са достатъчно много.
-Да, така е – продължих аз – една технология изисква минимален брой учени хора, за да бъде създадена. На това
му се казва прагово значение на брой
на учените по моите земи. А когато
учените хора са достатъчно много, те
създават бързо магията. На това пък
му се казва нелинеен ефект от големия
брой учени хора.
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-Прагово значение, нелинеен ефект –
повтаряше Ая – а нима има толкова
прости лордове, които да не знаят за
праговото значение и за нелинейния
ефект.
-Е, драга моя, засмях се аз – простотията ходи по хората и най-вече по лордовете. А пък целта на умните лордове
е с помощта на учените хора да отнемат земите и богатствата на простите
лордове. Което вероятно ще правиш и
ти като пораснеш.
-Аха, да – каза Ая – и какво още ще ми
кажеш за учените хора?
В това време над нас притъмня. Погледнах нагоре и не повярвах на очите
си – в небето летеше дракон
-Леле, сега ще ни изгори – изпищя Ая.
-Не бой се, няма – отвърнах аз – гледай сега как ще му извадя сърцето. И
пуснах вградения телепорт. След миг
кървящото драконово сърце беше
в ръцете ми. Но драконът не падна.
Зави и кацна до нас. Засилих силовите
полета на максимум.
-Ей – каза дракона – върни ми сърцето. И не се надувай – виждам силовите
полета, които ви пазят.
-Хм – посмутих се аз – а ти защо не

умря?
-Дълга история – рече драконът – при
нас на планетата Дракслания драконите имаме по две сърца. Но с двама
апапи катастрофирахме на тая жалка
планета и сега чакаме да ни намерят и
да ни приберат.
А на мене ми хрумна една нещо.
-Ето, връщам ти сърцето, че и кръвоносната ти система възстановявам казах и го направих – обаче искам да
направиш нещо в замяна.
-Какво? – попита драконът.
-Ще пазите с двамата си апапи това
момиче и ще му помагате да събира
учени хора, за да прави магии, наречени технологии.
-Ха-хаа, добре – разсмя се драконъттъкмо ще си осмислим престоя. – И
нали може да поизпържваме враговете на малката лейди, дори и когато
порастне?
-Разбира се - отговорих – съставът на
лордовете трябва да се подменя непрекъснато. Но пържете, печете и яжте
само некадърниците. И за вас песни
ще се пеят.
Драконът се развесели и блъвна огън.
На пътя на огъня случайно се оказа
една заблудена овца, та за обяд ядохме печено.
-Гладен съм още – рече драконът, блъвна още огън и изпече конете ни. И
каза
–Ама вие не се притеснявайте, аз ще
ви закарам, закъдето сте тръгнали.
-Храма на хората без лица – погледнах
го намръщено аз.
-Уф, неприятно място – рече драконът, похапвайки си печен кон – и не
се мръщи колега магьосник. Печеното конче е хубаво, а аз ще си трая за
инопланетните технологии, с които си

натъпкан. Да ви се чуди човек как успявате да поберете всичките тези технологии на толкова малко място.
-Лорд Вейдър е велик магьосник –
каза Ая.
-О, да –подсмихна се драконът - И посилен огън от мене може да бълва.
-Вярно ли? – попита Ая – я покажи.
Огледах се. На три километра от нас
имаше изоставен полуразрушен замък. Пуснах материализатора и той
създаде два тона тротил в центъра на
замъка. След което блъвнах малко огнено топче, която прелетя трите километра до тротила. Няма да ви описвам
технологиите, които ми позволиха да
направя тези чудесии. Но пък взривът
беше оглушителен.
-Браво майсторе – захихика драконът
– тази технология, ъ-ъ-ъ, магия и аз не
мога да я правя. Хайде качвайте се.
И докато слисаната Ая се съвземе, вече
бяхме във въздуха. Скоро към нас се
присъединиха и другите два дракона.
След два часа летене стигнахме до храма на хората без лица. След като кацнахме, ни посрещнаха внимателно
(както се полага на велик магьосник
ескортиран от три дракона) и преди да
се разделим с Ая, седнахме да поговорим.
-Нека ти кажа още нещо за учените
хора – започнах аз - И при тях има
майстори, чираци и калфи и доста
чираци и калфи трябва да има, иначе
майсторите не могат да създават нови
магии с достатъчна бързина. Казвам
ти всичко това – продължих аз – защото ще срещнеш лордове, които се
правят на джедаи…
-На тъпи джедаи, нали – прекъсна ме
Ая.
-Да, правят се на тъпи джедаи. И мъчат
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да съкращават чираците и калфите, че
били неефективни. Но така намаляват
ефективността на майсторите.
-Че това при нас и децата го знаят –
каза Ая. – Ей, много тъпи са тия лордове – джедаи при вас. Ако бяха тук,
веднага щях да им отрежа главата!
Хак, хак – размаха Ая сабята си.
„Да-а-а, средновековието си има някои
предимства” – помислих си аз и погледнах към храма. На портала на величествената каменна постройка имаше надпис на местния език – „Всички
трябва да умрат”. Ая ме видя, че чета
надписа и каза:
-И най-лошите лордове, които преследват магьосниците, правещи технологии, умират.
-Вярно е – отвърнах аз – Даже един
мъдър магьосник по нашите земи на
име Планк казал веднъж, че противниците на една идея не се разубеждават – те умират. Та докато не измрат
некадърните лордове, няма да има оправия.
-А аз ще събирам учените хора и ще
им помагам да правят магии, с които да превзема земите на тукашните
некадърни лордове – каза Ая. – А некадърен лорд без власт е по-долу и от
прасе и почти винаги бива убиван.
-Така е – позамислено казах аз –
Властта прави ръцете на лорда дълги
и силни. Без власт лордът не може да
се мери дори и със селяните, които са
навикнали на трудния живот и с яките
си ръце спокойно могат да го удушат.
-Трябва да влизам вече – каза Ая и
погледна чакащите я монаси в ризници. – Но разбрах какво трябва да правя с лордовете и с учените хора. Едните трябва да умрат, а другите трябва да
се събират и пазят, защото произвеж-
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дат магии.
-Е - засмях се аз – така се става кралица.
И целунах Ая по челото, след която тя
влезе в храма, където щяха да довършат обучението й. Драконите тръгнаха да се заселват в близката планина,
а до кладенеца на храма стоеше и ме
чакаше моят зелен приятел.
-Лорд Вейдър – ти надмина очакванията ми – през смях каза човечето – тъп
джедай значи и хоп – при прасето с
главата надолу. Имаш чувство за хумор. Ама видя ли какви готини сини
мълнии излизат от ръцете, а! Хайде да
си ходим – каза човечето и щракна с
пръст. И в следващия миг вече бяхме
в кабинета ми.
-Като заплащане ще ти оставя нещичко от технологиите –подхвана да
приказва човечето - Но ти всъщност
не използва много от тях. Можеше да
станеш 20 метра с увеличителя на размер например. Както и да е – хайде довиждане и до нови срещи.
-И нови срещи ли ще има – почти
изохках аз.
-Ами да - каза човечето – славата ти
вече се носи из Галактиката. Хайде
чао.
И изчезна (при това без мирис на тамян). А аз дълго се чудих какво ли ми
е оставило от технологиите. Докато
един ден отидохме да нагледаме тъщата. На която й бяха докарали кубици дърва за зимата. Които трябваше да
се цепят. От мене разбира се. Казват,
че учените хора били със слаби ръце.
Затова чак се учудих на себе си, когато
купчината дърва бе нацепена за половин час.
„Я-я-я, зеленият приятел ми е оставил
малко сила в ръцете” – помислих си.

НАУКА

В същото време козелът на тъщата ме
бутна с глава. Едва не паднах. Ядосах
се и му набих един удар между очите.
За мое учудване, въпреки огромната
способност на козлите да издържат
удари по главата, козелът на тъщата
се срина на земята. Погледнах юмрука
си и помислих: „Бреей, доста сила ми
е оставил в ръцете зеленият хитрец”.
Козелът се посъвзе.
-Тъп джедай – казах му – аз съм зетят
на господарката ти!
-Ме-е-е-е – жално измрънка козелът.
-Виновен си, я – скарах му се през смях
и отидох да обсъждам с тъщата тънкостите на готвенето на бавен огън. А

там някъде из дълбините на Галактиката моят зелен мениджър договаряше следващите ми пътешествия. Пък
вие вероятно се сещате как се произнася „Всички трябва да умрат” на Остероса. Ами по същия начин, както се
произнася и на Вестероса – валар моргулис.

БГ Наука може да се използва като учебно помагало по история, физика, би-

ология и т.н. Материалите в списанието са поднесени по приятен и удобен за
възприемане начин.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
достъп до него.									www.nauka.bg

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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Кой се страхува от
рецензия?
				

http://www.sciencemag.org/
От Джон Боанън 							

Фалшив материал, създаден от Science,
разкрива, че много издания с отворен
достъп имат малък или никакъв контрол.
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Превод: Стефан Михов

трябвало да забележи недостатъците
на статията веднага. Експериментите
са толкова безнадеждно грешни, че
резултатите са безсмислени.
Знам, защото аз написах материала.
Окорафу Кобанг не съществува, нито
споменатият институт по медицина.
През последните 10 месеца (октомври
2013 г.) предадох 304 версии на материала за чудодейното лекарство в научни списания, достъпни за всеки. Повече от половината приеха материала,
без да забележат фаталните грешки.
Освен тези резултати, информацията,
получена от този експеримент, разкри
контурите на разрастващия се хаус в
академичната преса.

а 4-ти юли (2013 г.) добри
новини пристигнаха в пощенската кутия на Окорафу
Кобанг(Ocorrafoo Cobange) , биолог в
Института по медицина Wasse, Асмара. Това беше официалното писмо за
приемане на работа, която той предаде 2 месеца по-рано на списанието
Journal of Natural Pharmaceuticals, описваща противораковите свойства на
химикал, който Кобанг извлякъл от
лишеи.
Всъщност, трябваше да бъде отхвърлена. Всеки читател, с повече от гимназиални познания по химия и спо- Илюстрация: DAVID PLUNKERT
собност да разбере прости данни, би

http://nauka.bg

НАУКА

пределена сума от Wolters Kluwer през
2011, мултинационална фирма със седалище в Холандия и един от водещите източници на медицинска информация, с годишни приходи от почти 5
милиарда.
Но редакторският екип на Journal of
Natural Pharmaceuticals, оглавяван от
главния редактор Илкай Орхан (Ilkay
Orhan), професор по фармация в Източно-Средиземноморския
университет в Газимагуса, Кипър, изиска от
въображаемият Кобанг само повърхностни промени в материала, като
различни референтни формати и подълго резюме, преди да го приеме, 51
дена по-късно. Научното съдържание на материала не бе споменато. В
е-мейл до Science, Муен Ахмед, управителен редактор и професор по фармация в университета King Faisal в
Ал-Хаса, Саудитска Арабия, заяви, че
перманентно ще прекрати издаването
до края на годината. “Много съжалявам за това” - каза той. Орхан обясни,
че за последните 2 години оставил ръководенето на списанието изцяло на
екип, воден от Ахмед, който потвърди
това. “Трябваше да внимавам повече”
– добави Орхан.

сп. Българска Наука брой 71

От скромното и идеалистично начало
преди десетилетие, научните издания
с отворен достъп се разраснаха в глобална индустрия, задвижвана от авторските такси за публикуване, вместо
от традиционните абонаменти. Повечето участници са неизвестни. Самоличността и местоположението на
редакторите на тези списания, както
и финансовите операции на техните
издатели, често са умишлено пазени
в тайна. Но разследването на Science
разкрива някои от тези тайни. IP
(Internet Protocol) адресите, проследени чрез e-mail-ите на издателите, разкриват техните локации. Фактури за
такси за публикации разкриват мрежа
от банкови сметки, основани най-вече в развиващия се свят. Приемането
и отхвърлянето на материала предоставят първия пример за рецензия, направена от друго списание, в света на
научната индустрия с отворен достъп.
Човек би очаквал надеждни резултати
от Journal of Natural Phatmaceuticals.
Те описват себе си, като “рецензирано
издание, целящо да споделя проучващи статии от високо качество и ревюта
в областта на натуралните продукти с
фармакологични действия.” Редакторите и членовете на консултативния
борд са професори от целия свят, занимаващи се с фармацевтична наука.
Списанието е едно от над 270-те публикувани от Medknow, компания основана в Мумбай, Индия и един от найголемите издатели на преса с отворен
достъп. Според уеб-сайта на Medknow,
повече от 2 милиона от тези статии
биват сваляни от изследователи всеки
месец. Фирмата беше купена за нео-
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Заплетена мрежа

сп. Българска Наука брой 71

хвърли материала 2 седмици по-късно, базирайки се на научното му каМестоположението на издателя, ре- чество.
дактора и банковата сметка на едно
издание, често се намират на различ- Приключение в неизвестното
ни континенти. Вижте интерактивна
версия на тази карта на
Всичко започва през юли 2012, когато
http://scim.ag/OA-Sting.
редакторския състав на Science ми пре-
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прати е-мейл от Дейвид Рус, биолог в
Принос: DAVID QUINN AND DANIEL Пенсилванския Университет. НачалоWIESMANN
то са проблемите свързани с публикуването на научния материал на Алин
Одобрението беше норма, не изклю- Ноча, биолог в университета Порт
чение. Работата беше приета от списа- Харкурт, Нигерия. Тя взима участие в
ния, приютени от гиганти в индустри- изследователски семинар, воден от Рус
ята като Sage и Elsevier. Беше одобрена в Мали, през януари миналата година
от други списания, публикувани от и се опитвала да публикува изследвапрестижни академични институции нето си за Culex quinquefasciatus, кокато университета Кобе в Япония. мар който носи западно нилска треска
Беше приета и училищното научно и други патогени.
общество. Дори от издания, за които Ноча предава работата си на Public
темата на материала е напълно неу- Health Research, списание с отворен
местна, катo Journal of Experimental & достъп. Тя казва, че мислила, че пубClinical Assisted Reproduction (Списа- ликуването ще бъде безплатно. Нейн
ние на експерименталната и клинич- колега от университета тъкмо бил
но-асистирана репродукция).
публикувал работа безплатно в друго
Отказите на материала също имат списание от същия издател – Scientific
какво да покажат. Някои издателства & Academic Publishing Co., чийто уебс отворен достъп, които са били кри- сайт не споменава такси. Ноча казва,
тикувани за лошия контрол на качест- че след като научният труд бил приво на статии предоставиха най-стро- ет, поискали от нея такса за публикугата рецензия от всички. Например, ване от 150$ - с 50% отстъпка, защото
водещият вестник на Обществената е в Нигерия. Като много други учени
библиотека на науката (Public Library Ноча няма кредитна карта и междунаof Science), PLOS ONE бе единствени- родните банкови трансфери са сложят, който обърна внимание на потен- ни и скъпи за нея. В крайна сметка, тя
циалните етични проблеми на рабо- убедила познат от Съединените Щати
тата, като липсата на документация за да плати 90$, още по-намалена такса,
третирането на животни, използвани от нейно име и чак след това, докладът
за генерирането на клетки за експе- бил публикуван.
римента. Те щателно се консултираха
с въображаемия автор. PLOS ONE от-
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Ревю на рецензиите.

Няколко списания направиха състоятелни рецензии, които посочваха пропуските на доклада.
Принос: C. SMITH/SCIENCE
Рус се оплака, че това е една от тенденциите на заблуждаващите издания
с отворен достъп, които “са паразити”
в научното проучващо общество. Заинтригуван, аз разследвах Scientific &
Academic Publishing. Според уебсайта
им, те “служат на проучващи и научни общества из целия свят и целят да
бъдат един от най-големите издатели
за професионалното и научно общество.” Техният списък съдържа над
200 издания и аз произволно избрах
едно от тях, което да погледна по-отблизо. American Journal of Polymer
Science (Американско списание на полимерната наука) описва себе си като
“продължителен форум за разпространение на подробно рецензирани,
фундаментални, международни изследвания, за подготвяне и свойства
на макромолекули.” Копирайки текста
в интернет търсачка, аз лесно намерих
части, които бяха взети от уебсайта на
Journal of Polymer Science, уважавано
научно издание, разпространявано от
Wiley от 1946 година насам.
Почнах да се чудя дали наистина има
нещо американско в American Journal
of Polymer Science. Сайтът на SAP

(Scientific & Academic Publishing) гласи, че изданието се издава от Лос Анджелис. Адресът не е нищо повече от
кръстовище между две магистрали и
няма написани телефонни номера.
Свързах се с някои от хората, записани
като редактори на списанието. Малкият брой хора, които отговориха, казаха,
че имат малък договор със SAP. Мария
Раймо, химик в Института по химия и
технология на полимерите в Неапол,
Италия, получила e-mail покана да
бъде редактор 4 месеца по-рано. До
този момент, тя е получила само един
материал. “Беше толкова зле, че го помислих за шега” - казва тя.
Въпреки нейните запитвания към тогавашния главен редактор, неизвестен
човек под името Дейвид Томас, списанието публикувал работата.
След месеци, изпълнени с изпращане
на е-мейли в посока редактори на SAP,
най-накрая получих отговор. Някой си
Чарлз Дюк потвърди, на развален английски, че SAP е американски издател, основан в Калифорния. Неговия
е-мейл пристигна в 3 часа през нощта,
северноамериканско източно време.
В опит да из имитирам преживяването на Ноча, аз реших да предам моя
работа на SAP. И за да разбера състоянието на неизвестния свят на публикуването, трябваше да направя същото и
с други издания от света на научната
литература с отворен достъп.
Целите
Един от най-сигурните издатели в света на отворения достъп е Directory of
Open Access Journals (DOAJ). Създаден
преди 10 години от Ларс Бьорнсхог
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(Lars Bjørnshauge), учен в Лундския
Университет в Швеция, DOAJ се развива бързо, с над 1000 заглавия само за
последната години. Без да разкривам
плана си, попитах членове на състава
на DOAJ как да стана още едно име в
списъка. “Заглавието първо трябва да
ни бъде предложено чрез форма на уебсайта ни. Ако списанието не е пълно
ние се свързваме с редактора или автора и им казваме да се свържат с нас,
след като заглавието е публикувало
повече материали.” – обясни Линеа
Стенсън от DOAJ. Преди да добавят
материал, те го рецензират, базирайки се на информацията, предоставена
от издателя. На 2 октомври, 2012, когато пуснах моята статия-капан, DOAJ
се състоеше от 8250 издания и изобилна информация за всеки един от тях,
като има и уебсайт на издателя, годината, през която бил създаден и темите, които засяга.
Има и друг списък, от който издателите се страхуват. Той е създаден от Джефри Бийл, учен в Колорадския Университет. Неговият списък се състои от
една страница в интернет, която назовава грабливите издатели. Така Бийл
вижда непрофесионалните практики,
от тайни такси и неправилна дефиниция на редакционната йерархия,
до лош английски – критерии, който
критиците смятат, че пречи на издателите извън Съединените щати.
Като Батман, Бийл (Beall) е мразен от
много от хората, които цели да предпази. “Това, което той прави е много
ценно. Но той е малко по-агресивен от
колкото трябва” – каза Пол Гинспарг,
физик в университета Корнел, който
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основал arXiv. Това е сървър, свързан с дейностите преди принтирането.
Сървърът се превърна в ключова платформа за публикуване в много сфери
на физиката.
Попитах Бийл как е започнал да се занимава с борбата срещу академичните
провинения. Той каза, че проблемът е
станал прекалено голям за пренебрегване, броят случаи нараствал значително през последната година. Бийл
изброи 59 издатели на преса с отворен
достъп и неправилна практика през
март 2012. Тази цифра се удвои 3 месеца по-късно и процентът на увеличение е дори по-голям от този на растежа на DOAJ.
За да създам разбираем списък на издания за проучването ми, аз разучих
DOAJ, премахвайки списанията, които не са публикувани на английски и
тези без стандартни такси за свободен
достъп. Така останаха 2053 издания,
свързани с 438 издателя. Списъкът на
Бийл, който аз взех от уебсайта му на
4ти октомври, 2012 година, изброяваше 181 издателя. Препокриваха се 35,
което значи, че всеки 5ти от тези издатели успял да промъкне един от своите списания в DOAJ
След това конкретизирах списъка,
премахвайки издатели, на които им
липсва неконкретно научено списание или поне едно заглавие свързано с
биология, химия или медицина. Крайният списък намаля до 304 издателя:
167 от DOAJ, 121 от списъка на Бийл,
и 16, които се препокриват. (Линкове
към всички издатели и повече информация има на сайта http://scim.ag/OASting )

Стръвта
Целта беше да се създаде достоверен,
но обикновен научен труд, такъв с
толкова големи грешки, че всеки компетентен рецензент лесно да може да
го определи като погрешен и следователно неподлежащ за публикуване.
Предавайки идентични работи на стотици издания може да бъде проблем.
Но материалите трябваше да бъдат
подобни, за да може изводите също да
са сравними.
Статията прие следната форма – молекулата X, извлечена от лишеи от
вида Y, потиска растежа на раковата
клетка Z. За да заменя тези променливи, аз направих база данни с молекули лишеи и ракови клетки и създадох
компютърна програма, с която създадох стотици уникални доклади. Освен
тези разлики, научното съдържание
на всеки материал е идентично.
Въображаемият автор е свързан с въображаеми африкански институции.
Аз създадох автори, като Окафару М.
Л. Кобанг, като произволно сглобявах първи и втори африкански имена,
събрани от онлайн източници и след
това произволно добавих инициали
по средата. За останалата част, като
Институт по медицина Wasse, произволно комбинирах думи на суахили и
африкански имена с имена на африкански столици. Надеждата ми беше,
че използвайки автори и институции
от развиващия се свят, ще предизвика
по-малко подозрение ако любопитен
редактор не намери нищо за тях в интернет.
Статиите описват прост тест – дали ра-

ковите клетки растат по-бавно в епруветка, когато са третирани с по-големи концентрации на молекула всеки
път. Във втори експеримент, клетки
също така са третирани с нарастващи концентрации на радиация, за да
може да се симулира рак. Данните са
едни и същи във всички работи, както
и заключенията - Молекулата е мощен
инхибитор на растежа на раковите
клетки и повишава чувствителността
им към лъчетерапия.
Има много елементарни грешки в работите, от които най-забележими са
тези, в първите данни. Например, описанието под диаграма е, че показва
ефект над растежа на клетките, “който
зависи от дозата”, най-важният резултат на изследването, но информацията очевидно показва обратното. Молекулата е тествана на забележителните
пет степени на концентрация, до пикомоларни нива. И все пак, ефектът на
клетките е скромен и идентичен, независимо от концентрацията.
Един поглед над секцията “Материали
и методи” на материала, е достатъчен
да се разбере очевидното обяснение
на този необичаен резултат. Молекулата била разтворена в буфер, с необичайно високо количество етанол.
Другите клетки би трябвало да бъдат
третирани със същия буфер, но не са.
Затова, наблюдавания “ефект” на растежа на молекулата е нищо повече от
добре познатият цитотоксичен ефект
на алкохола.
Вторият експеримент е дори по-скандален. Клетките не са подложени на
абсолютно никаква радиация. Така
наблюдаваният ефект е нищо повече
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от стандартно инхибиране на растежа
на клетката с радиация. Наистина, би
било невъзможно да се заключи каквото и да било от този експеримент.
За да съм сигурен, че работите са фатално объркани, но все пак достоверни,
две независими групи от молекулярни
биолози в Харвард се съгласиха да бъдат доброволни рецензенти. Първата
им реакция, базирана на преживяването им по време на рецензирането
на работи от автори от развиващия се
свят, беше, че майчиният ми английски може да предизвика подозрения.
Но аз преведох статията на френски с
Google Translate и след това преведох
резултата обратно на английски. След
като поправих
най-забележимите грешки, резултатът беше граматически правилен с идиоми на човек,
чийто роден език не е английски.
Изследователи също така ми помогнаха да направя научните пропуски, така
че едновременно са очевидни и “отегчаващо грешни.” Например, в найранните версии, данните бяха толкова
необяснимо странни, че станаха “интересни” – дори може би намекващи научен пробив. Накарах ги да изглеждат
като обикновени грешки, които един
рецензент би трябвало да забележи.
Крайното заключение на материала
трябва да потресе всеки рецензент,
който го чете. “В следващата стъпка ще
докажем, че молекулата X е ефективна срещу рак за хората и животните.
Заключихме, че молекулата X е обещаващо лекарство на комбинирано
лечение на рак.” Ако научните грешки
не са достатъчни, за да бъде отхвърлена работата, очевидното избягване на
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клинични опити трябва да вече да са
достатъчна причина.
Капана
От януари до август през 2013 г., аз
предавах материали, с честота от 10
на седмица – по една работа на всяко
списание, на всеки издател. Избрах
списания, които засягат темата възможно най-много. Първият избор би
било издание, занимаващо се с фармацевтична наука или по-конкретно
с рак. След това следват медицината,
биологията или химията. В началото
използвах няколко е-мейл адреса в
Yahoo за процеса на предаване, преди
да си създам свой собствен е-мейл домейн, afra-mail.com, за да автоматизирам предаването на материали.
Няколко издателя изискаха първо да
платя такса за предаването. Премахнах ги от списъка. Останалите използваха традиционния модел на пресата с
отворен достъп – авторът плаща такса, само след като материалът е публикуван.
Ако откажат материала ми, това е
всичко, което мога да направя. Ако
пък изпратят рецензиращи коментари, в които искат промени в изгледа и
формата, аз се нагаждах и го предавах
отново. Ако рецензент повдигне въпрос за някои от научните проблеми
на статията, аз изпращах на редактора
редактирана версия, която беше повърхностно подобрена – още няколко
снимки на лишеи, по-изтънчен формат, повече детайли за методологията, но без промени във фатални научни пропуски.
След като някои издание приеме работата ми, изпращах стандартен е-мейл

на редактора: “За съжаление, докато
поправях ръкописа намерих неудобна
грешка. Сега виждаме, че има сериозна грешка в експеримента, от която
следва, че заключенията са невалидни.” След това премахвах материала.
Резултати
Когато Science издаде броя с изследването, 157 списания бяха приели статията и 98 я бяха отхвърлили. От останалите 49, 29 изглеждаха недействащи,
изоставени от създателите си. Редакторите на останалите 20 бяха изпратили е-мейл на въображаемият автор,
казвайки, че статията още бива рецензирана. Те също бяха оставени извън
анализа. Одобрението на материал
средно отнемаше по 40 дена, в сравнение с 24 дена, нужни за отказ.
От 255 работи, които преминаха през
целия процес на редакции и одобрение или отхвърляне, около 60% от
крайните решения се случваха без
следа от рецензия. За отхвърлянията, това е добра новина. Това значи,
че контрола на качество е достатъчно
добър и редактора е проучил работата и я отхвърлил, вместо да я изпрати
за рецензия. Но за одобренията, това
най-вероятно означава, че работата
била приета без да бъде прочетена от
някого.
От 106-те списания, които направиха
каквато и да било рецензия, 70% приеха материала. Повечето рецензии се
концентрираха на изгледа, формата и
езика. Капанът не е изгубил времето
на много легитимни рецензенти. Само
36 от 304 предавания на статията предизвикаха коментари, които разпознават научните й проблеми. От тях 16

бяха приети, въпреки изобличаващите ревюта.
Резултатите показват, че Бийл е успешен в забелязването на издатели с
лош контрол на качеството – За издателите от неговия списък, които завършиха процеса на рецензия, 82%
приели работата. Разбира се, това
също значи, че почти всеки 5ти от неговият списък е направил правилното
нещо – поне при моето подаване на
материал. По-голяма изненада е, че
от DOAJ издателите, които завършили процеса на рецензия, 45% приеха
фалшивия материал. “Трудно ми е да
го повярвам. Работим за създаването
на по-строг критерии за одобряване” –
каза Бьорнсхог, основателя на DOAJ.
Бийл междувременно отбелязва, че
през годината, след като се появи капана, “броят некоректни издатели и
издания продължил да се увеличава
много бързо”.
Зашеметяващото положение на нещата произлиза от световната дистрибуция, извършвана от издатели и редактори, от света на отворения достъп.
Повечето от операциите при издаването са с прикрито реално географско
местоположение. Те създават издания
с имена като The American Journal of
Medical and Dental Sciences (Американско издание на медицинската и стоматологична наука) или The European
Journal of Chemistry (Европейско химическо списание) за да имитират,
дори в някои случай, напълно клонират, тези на академичните издатели от
запада. Но техните локации, разкрити
от IP адресите им и банкови фактури
са на други континенти. Двата горес-
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поменати издателя, са публикувани
съответно от Пакистан и Турция и двата приеха работата. Главният редактор на European Journal of Chemistry,
Хакан Арсиян, професор по химия в
университета Mersin в Турция, не разбира това като провал при рецензията, а като провал в доверието. Когато
материала е предаден, той изпраща
имейл, казващ: “Ние намираме статията ви за оригинална и цялата предоставена информация, за правилна.”
American Journal of Medical and Dental
Science не отговори на е-мейлите.
Около една трета от списанията, които
се опитвам да изоблича с този капан
са основани в Индия, публично или
проследимо от локацията на банковите сметки на редакторите, правейки държавата най-големия център за
издаване на преса с отворен достъп.
От вестниците от моето проучване,
които са основани в Индия, 64 приеха
фатално грешната работа и само 15 я
отхвърлиха. Съединените Щати са на
второ място, с 29 одобрения и 26 отхвърляния. (Прегледайте диаграма на
световното издаване с отворен достъп
на http://scim.ag/OA-Sting .
Но дори когато редакторите и банковите сметки са в развиващия се свят,
компанията, която събира приходите
може да е основана в САЩ или Европа. В някои случаи, източника на влияние на академичното издаване седи
на върха на веригата.
Издания, публикувани от Elsevier,
Wolters Kluwer и Sage също приеха
фалшивия материал. Wolters Kluwer
Health, подразделението, виновно за
вестниците Medknow, “е отдадено на
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строги процеси на рецензия и политика, която отговаря на последните
препоръки на Международния комитет на рецензентите на медицински
издания (International Committee of
Medical Journal Editors) и Световната асоциация на медицинските редактори (World Association of Medical
Editors),” - казва представител на
Wolters Kluwer в е-мейл. “Взехме незабавни мерки и закрихме The Journal of
Natural Pharmaceuticals (Списание на
натуралните медикаменти).”
През 2012, Sage получи приза Академичен и Професионален издател на
годината на Независимия издателски
съюз. Изданието на Sage, което прие
моята фалшива работа е Издание на
международните медицински изследвания (The Journal of International
Medical Research). Без да иска никакви промени в научното съдържание на
материала, вестникът изпрати писмо
за одобрение и фактура от 3100$. “Аз
поемам пълна отговорност за факта,
че този фалшив материал е минал без
процес на рецензия. Издателите поискали заплащане, защото втората част,
техническата редакция, е подробна и
скъпа. Работи все още могат да бъдат
отхвърляни по време на тази стъпка
ако не е достатъчно добро за
изданието” – казва в е-мейл главният редактор Малкъм Ладър, професор
по психофармация в King’s College в
Лондон, колега в Кралският съюз на
психиатрите. Ладър смята, че този капан има по-дълбок ефект: “Елемент на
доверие също трябва да съществува в
проучване, което включае тези от изостаналите държави. Тези ваши дейст-
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списания. Когато Hindawi започнал да
се разраства в издателство с отворен
достъп през 2004, Питърс признава, че
са изглеждали аматьорски в началото.
Но, оттогава публикационната им етика е приоритет. Рецензенти в едно от
списанията на Hindawi, Chemotherapy
Research and Practice (Изследване и
практика на химиотерапия), отхвърлиха работата ми, след като откриха
очевидните грешки. Един от редакторите ми препоръча да опитам с друго
издание на Hindawi, ISRN Oncology,
което също отхвърли материала ми.
Заключение
От началото на този експеримент, събрах малка група учени, които дълбоко се интересуват от отворения
достъп. Някои казват, че моделът на
отворения достъп не е виновен за лошия контрол на качеството, доказан
от разследването на Science. Според
Рус, ако се бях целил в традиционни,
абонаментни издания, той би очаквал
същия резултат.” Но отвореният достъп размножи тази подкласа издания.
“Всеки е съгласен, че отвореният достъп е хубаво нещо. Въпросът е как да
го постигнем” – добави Рус.
Гинспарг, създателят на arXiv, каза
че най-основното задължение на научените издания е да извършват рецензии. Той добави, че голяма част от
издателите на преса с отворен достъп
очевидно не правят това. Подсигуряването, че изданията изпълняват това
задължение е предизвикателство, с
което научното общество трябва да се
справи. “Списания без контрол на ка-
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вия накърняват това доверие.”
Изданието Elsevier, който прие работата, Drug Invention Today, всъщност
не е на Elsevier, казва Том Релър, вицепрезидент на международните корпоративни връзки на Elsevier: “Публикуваме го от друго име. Прилагаме
редица критерии за прибавяне на издания преди да бъде приет в платформата Elsevier”. – добави Релър. Също
така каза, че вследствие на капана,
ще направят нов преглед. В е-мейл до
Science, човекът, записан като главен
редактор на уебсайта на изданието, Рагавендра Кулкарни, професор по фармация в BLDEA College of Pharmacy в
Биджапур, Индия, каза: “Ние нямаме
достъп до рецензионния процес на
Elsevier от април, когато започна работата по редактирането.“
Главният редактор на Kobe Journal of
Medical Sciences, Шун-ичи Накамура, професор по медицина в университета Kobe в Япония, не отговори на
е-мейлите ми. Но неговият асистент,
Рейко Карбас, пише, че “След получаването на писмо за одобрение, Др.
Обаланефах изтегли работата си. Затова, писмото, което изпратихме няма
абсолютно никакъв ефект” – каза той,
говорейки за стандартен е-мейл, който изпратих към изданията, които
одобриха статията.
Други издатели се радват, че са избегнали куршума. “Радвам се, че системата ни работи” – каза Пол Питърс
главен служител в Hindawi, издател
на преса с отворен достъп в Кайро.
Hindawi е огромен издател – 1000 човека редакторски състав, който отговаря за над 25 000 статии годишно от 559
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чеството са унищожителни, особено
за държавите от третия свят, където
правителствата и университетите се
пълнят с хора с фалшиви научни степени” – казва Гинспарг.
А що се отнася до издателя, който изиска публикационна такса от Алин Нуча,
IP адресите от е-мейлите на Scientific
& Academic Publishing разкриват, че
операцията е базирана в Китай и фактурата, която ми изпратиха за директен трансфер от 200$, е към банкова
сметка в Хонг Конг.
Тя пристигна с добри новини: След
процес на рецензия, нямащ нищо

общо с науката, едно от техните издания, The International Journal of Cancer
and Tumor, беше приел работата ми.
Правейки се на главния автор Алимо
Атоа, аз поисках да си върна статията.
Получих съобщение, което звучи като
любовно писмо от приказките, между
два героя:
Скъпи Алимо Атоа,
Напълно уважаваме избора ви да премахнете статията.
Ако сте готови да публикувате работата си, моля уведомете ме и ще бъда на
ваше разположение по всяко време.
Искрено ваш, Грейс Груви

Ако списанието ви харесва, помогнете!

сп. Българска Наука брой 71
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БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
достъп до него.

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174

http://nauka.bg
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Национална Астрономическата Обсерватория Рожен
				

ВЪВЕДЕНИЕ:
ационалната
Астрономическата Обсерваторията(НАО)
на връх Рожен е открита на
13.03.1981. Тя е най голямата еднократна инвестиция на България в научна инфраструктура, над 12 милиона
лева. Тази астрономическа обсерватория е най голямата на балканския полуостров и изобщо из цяла югоизточна
европа. В тези години нашата страна
е била на световно ниво сред държавите, които са били развити в иконо-
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мическата и в научна област. Със тази
своя инвестиция в Астрономията България е допринесла много за световното астрономическо развитие.
НАО Рожен се намира в източните родопи близо до град Чепеларе. Стопанисва се от института по астрономия
към БАН. Надморската височина на
института е 1759 м. Тази част от географската точка на България е приета, като най безоблачното място през
цялата година. Тези фактори влияят
положително за по-доброто наблюда-

НАУКА

КРАТКА ИСТОРИЯ:
По предложение на БАН е била финансирана НАО и зпочнало строителството на обсерваторията. Към
края на 1979 год. е била завършена.
Учените са били толкова нетърпеливи, че през 1980 год. са започнали своите наблюдателни дейности с
една година по-рано от предвидената
дата за официалното и откриване,и
от тази дата до този момент българските ни учени са открили по вече от
100 астероида, като 16 от тях си имат
собствени български имена. През годините тази научна организация се
справи със всякакъв вид предизвикателства, защото в НАО работят учени,
които работят със огромно желание
и с голяма любов към Астрономията.
Най голямата кула е с диаметър 20 метра и височина 36 метра за пръв път
във света тогава е бил поставен телескоп който е бил 20 метра над земята
с цел преодоляване на инверсионни-

ят въздушен слой. Куполът с неговите
механизми за въртене тежат 210 тона.
НАУЧНА ДЕЙНОСТ:
В НАО Рожен се изслеват: големи
звезди, двойки звезди, огромни асоциации от звездни купове, в които понякога наброяват по-вече от 1 милион
звезди, обикалящи около общ център,
където безспорно се намира невъобразимо тежко космическо тяло, учените
смятат ,че това тяло е голяма черна
дупка, която всмуква с гравитацията
си всичко, което се намира близо до
нея, дори и светлината. Изследват се
още и огромни облаци от газ и прах
в които се образуват нови звезди. На
21.01.2014год. английски астрономи
регистрират едно много интересно явление за което съобщават и на българските си колеги, и на 25.01.2014 год.
се наблюдава гагантски космически
взрив наречен свръхнова, в близката
до нас галактика “Пурата“ намираща
се в съзвездието „Голяма мечка“ . Наблюдават се още и обекти от нашата
слънчева система, като през 1994 година е наблюдаван астероид, който минава фатално близо покрай Юпитер и
бива откъснат от орбитата си поради
силната гравитационна сила на тази
планета и се забива в нея, и разбира се
всичко това се заснема и документира.
Нашите учени най-често работят със
европейските си колеги от Сърбия, Чехия, Франция, Испаня, Англия и други
държави които разполагат със нужната техника и желание. Въпреки финансовите трудности, с които се сблъсква
тази институция, НАО Рожен потдържа едно добро световно ниво заслуга-

http://nauka.bg
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ване на звездите. Годишно се посещава от между 10 000 и 12 000 туристи,
за туристическа атракция е препоръчителна дестинация! Освен на прекрасната панорамна гледка през кулата, туристите могат да се насладят и
на гледките към звездите и планетите
през 80 тонният телескоп, който е от
много висок клас и един от малкото
такива телескопи във целия свят достъпен за обикновенните посетители.
Във НАО има изграден посетителски
център със 18 сантиметров демонстрационен телескоп, блекционна зала и
музейна сбирка за провеждане на научни срещи, стажове и школи.
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та е изцяло на учените отдали живота образ във електрически сигнал. НАО
си за тази фундаментална наука, Ас- разполага още и със спектограф, двутрономия.
канален фокален редуктор FoReRo 2,
автогид за RC-фокуса на 2-метров теСТРУКТУРА:
лескоп и др.
- Нучна база – Комплексът се със- Ръководство – Учените от ръкотои от няколко сгради-кули в които водството на НАО се занимават със
са монтирани телескопите, комплекс различни научни дейности основани
от жилищни сгради, метеорологична на наблюдениета на нощното небе,
станция и малък параклис
„Св. потдръжка на техника, писане на стаДух“ със съчетанието на прекрасната тии, даване на интервюта и още много
природа на Родопите. Има 4 телескопа дейности, които развиват институцинай големият от тях е и най големият ята. Ето ги някои от учените в ръкона Балканите, той е със универсален водните позиции: доц. Илиян Илидвуметров рефлектор с оптическа сис- ев, доц. Димитър Колев, доц. Невяна
тема Ричи-Кретиен-Куде, Йена, който Маркова, доц. Георги Петров , доц.
е изработен във заводите Карл-Цайс Милчо Цветков, н.с. Ина Барзова, доц.
,Виена. Обсерваторията още и разпо- Петър Духлев, доц. Ренада Антова, н.с.
лага със 60 сантиметров фотометри- Любомир Илиев, доц. Даниела Киричен телескоп Касерген и със 50/70 сан- лова, доц. Борис Комитов, доц. Харатиметров телескоп Шмит. През 2005 ламби Марков, доц. Васил Попов, н.с.
година беше монтиран 15 сантимет- Татяна Русева, доц. Иванка Статева,
ров слънчев коронограф, чрез който доц. Антон Стригачев, доц. Николай
се изследва нашето слънце. Монтиран Томов, доц. Радослав Заманов, доц.
е на слънчевата кула на НАО Рожен. Румен Бачев, н.с. Момчил Дечев, н.с.
Институцият разполага още и със 5 Бойко Михов, физик Люба Славчева,
CCD Камери .Тези камери са предназ- н.с. Костадинка Колева, физик Весеначени да преобразуват светлинния лина Колева, н.с. Ана Борисова, фи-
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зик Мима Томова, физик Ася Цветкова, физик Люба Василева, н.с. Галин
Борисов, физик Валентин Копчев,PhD
Student Динко Димитров, библиотекар Вилия Бонева.
- Администрация – В Администрацията работят: Директор доц. д-р
Таню Бонев, зам. директор доц. д-р
Александър Антов, зам. Директор
(„НАО Рожен“) д-р Никола Петров,
научен секретар доц. д-р Евгени Семков и Главен счетоводител Мариана
Атанасова.
В този отдел
се отделя голямо внимание на правилното определяне на политиката на института - вземане на решения по отношение на области, в които да се развие
НАО „Рожен“ както и справяне с многото належащи проблеми – например
разходи или решения за подобрения в
инфраструктурата.

от това, да запазят конкурентноспособността си във получаването и разпространяването на информацията за
наблюдаваните космическите обекти.
Българските астрономи бяха сред първите, получили спектри на свръхновата звезда избухнала през януари 2014
г. И се стигне до модернизирането на
наличната техника с която разполагат.
Така например през 2009 година системата за управление на 2-метровия
телескоп бе изцяло заменена с ново
съвременно управление, а в момента
се иработва ново управление за 60 см.
телескоп Касегрен. „НАО Рожен“ работи и по много съвместни проекти с
много други институции във и извън
страната ни.

ПЕРЕСПЕКТИВИ НА НАУЧНАТА ИНСТИТУЦИЯ И НА САМАТА
НАУКА:
Переспективите на научната инсти- http://action.nauka.bg/
туция обхващат цялостната й дейност
към по-добро равитие, като се започне

Ако списанието ви харесва, помогнете!
сп. Българска Наука брой 71
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„Векът на цар Самуил

Във „Векът на цар Самуил“ Павлов се
позовава на всички достъпни исторически извори – български, византийски и западноевропейски, което е
един своеобразен преглед на българската и чуждата историография, посветена на управлението на славния

български владетел. За значението,
което имала фигурата на Самуил в паметта на народа ни, можем да съдим
от съчинението на византийски автор
от XIII век: „оня прочут Самуил, който и досега е в устата на българите...“
Константин Иречек, автор на първата
научна история на българския народ,
пък го описва като „енергичен, мъжествен и хуманен господар, който успял с победи да издигне Българското
царство отново на онази висота, която
то достигнало при Симеон“. Гръцкият
византолог Йоанис Караянопулос пък
допълва: „По своята същност държавата на Самуил е била чисто българска
и българските съпротивителни изяви
срещу Византия можели да се поддържат преди всичко и най-продължително в области, които били подчертано български.“
Образът на Самуил остава трайно и в
историческата памет на българите –
успял да победи характерните за нашия народ безразличие и забрава.
Освен че проследява героичното време
на цар Самуил и епичния му сблъсък с
Византия, трудът „Векът на цар Самуил“ съдържа богат снимков архив.

http://iztok-zapad.eu
http://nauka.bg
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“ проф. д-р Пламен Павлов
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Дракони в райската градина
Карл Сейгън

сп. Българска Наука брой 71

време на това увлекателно пътуване
той дискутира за произхода на човешкия разум, а и за ролята на нашите
най-незабравими предания и тяхната
изумителна връзка с някои съвременни открития. Авторът на „Бледа синя
точица“ ни разкрива също на какво
се дължи болката по време на раждането, каква е причината да спим и да
сънуваме, разглежда общуването на
шимпанзета, които говорят на езика
на глухонемите, спира се на дефиницията на смъртта, на клонирането, на
компютрите, на секса и дори на идеята
за разумен живот на други планети…
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„Дракони в райската градина“ (с
подзаглавие „Размисли за еволюцията на човешкия разум“)
Сейгън ни повежда на велико читателско приключение – ученият предлага поразителните си прозрения за
мозъка на човека и на зверовете. По

http://nauka.bg

Купи:
http://iztok-zapad.eu

Невропродажби
Саймън Хезълдейн

продажби“ (ИК „Изток-Запад“).
Изданието е полезно за всички специалисти по продажби, маркетинг и
реклама, тъй като представя изгодна –
както за тях, така и за техните клиенти – система, с която да постигат така
желаните успехи в дългосрочен план.

Б

ританският психолог и консултант по продажбите Саймън Хезълдейн показва как правилното разбиране и прилагане на нуката
може да бъде ключът към успешните
продажби днес в книгата си „Невро-

Купи:
http://iztok-zapad.eu
http://nauka.bg
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Относно „Невропродажби“ британската телевизионна звезда и автор на
книги Майк Грийн съветва: „Усвоете
всичко, на което тази книга може
да ви научи, прилагайте го в бизнеса
си и влезте в света на продажбите,
ориентирани към човешкия мозък.
Няма да съжалявате. А и клиентите
ви също няма да съжаляват.“
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ФИЗИКА
Тайните на слънчевия
вятър
„Светът на физиката“

Автор: И. С. Веселовски

Статията е публикувана в бр. 2, 2014 г. от списание «Светът на физиката» (WOP.
COINTECH.NET), което се издава от Съюза на физиците в България

сп. Българска Наука брой 71
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ероятно всеки от нас някога с увлечение е рисувал руменото лъчисто лице на Слънцето. Наивната детска рисунка правилно предава
общото впечатление от това „как духа
Слънцето“. Обаче много от детайлите
на тази картина и до днес все още не
са нарисувани, скрити са от наблюдателите и са неизвестни не само на
децата, но и на възрастните. Нашето
светило постоянно „диша“, а понякога и „киха“, сякаш е живо. А неговото
обкръжение, в това число Земята и
животът върху нея, тънко усеща причудливото дихание на Слънцето, забелязвайки го понякога, а понякога – не.
Това слънчево дишане определя „космическото време“1.
Интересното е, че сегашното Слънце
„умее“ да прави упражнения по „издишане“ с различна продължителност
– от часове до много години. Обаче то
сякаш не може нито за минута „да задържи напълно дишането си“ или да
„вдишва“. Някога, много много отдав-

http://nauka.bg

на, всичко е било иначе – младото и
растящо Слънце още се е изграждало
и активно е вдишвало междузвездния
газ заедно с праха. Какво е било това
дишане – сега можем само да гадаем.
А какво имаме днес?
Удивителното „дишане“ на Слънцето
Преминавайки от образните аналогии
към по-строги научни категории, да
напомним, че цялата Слънчева система на разстояние до около 100 AЕ от
центъра е запълнена с плазма, непрекъснато изтичаща от Слънцето – това,
което наричаме слънчев вятър. Той
е съставен главно от протони и електрони, но се срещат и йони на хелия,
и високойонизирани йони на кислорода, силиция, сярата, желязото и на
други елементи. Средната скорост на
слънчевия вятър при земната орбита е
около 400 km/s, плътността на протоните е 5-7 cm–3 , температурата е ~ 105
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атмосфера, са магнитните сили, макар
доскоро изследователите да мислеха,
че главна роля играе нагряването на
короната и газовото налягане подобно
на процесите в обикновен реактивен
двигател. Оказа се обаче, че газовото налягане в слънчевата корона като
цяло е по-слабо от магнитното напрежение. При тези условия силата на
Ампер ускорява движението на плазмата значително по-ефективно от газодинамичното налягане.
Как и защо духа слънчевият вятър са
увлекателни и важни въпроси на съвременната астрофизика и на космическата физика. Доколко сме успели
да напреднем в решаването им?
Загадки без отгатване
Че Слънцето от време на време „киха“
хората са разбрали много преди да се
досетят за неговото непрестанно, бавно и плавно „дишане“. Доскоро този
процес въобще не е бил забелязван
или не му се е обръщало внимание.
Най-първите „улики“ за забележимо присъствие на постоянен поток от
слънчева плазма са установени от Л.
Бирман и неговите колеги през 40-те
години при изучаването на плазмените опашки на кометите. Пак тогава
немските изследователи въвеждат и
словосъчетанието „слънчев вятър“3. А
днес по целия свят учените изучават
как са устроени „дихателните органи“
на Слънцето и как работят те.
Произходът на бавния слънчев вятър
и до днес не е установен. При орбитата
на Земята неговата скорост практически никога не пада под 200-300 km/s,
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К. При такава скорост разстоянието
от Слънцето до Земята се преодолява за четири дни. От обширните коронални дупки винаги духа по-бърз,
по-разреден и по-горещ слънчев вятър с типична скорост 700800 km/s,
който покрива това разстояние за пократко време. От Слънцето постоянно
изтичат потоци вещество във вид на
напълно йонизирана водородно-хелиева плазма с примеси от други йони,
които постепенно се разсейват в междупланетното пространство. Там те
съществуват месеци и години в рамките на много околоосни обороти на
Слънцето, образувайки причудливо
изменяща се спираловидна рисунка,
напомняща струи вода, изтичащи от
въртящ се маркуч. Само че в този случай струите са значително по-широки.
Слънчевият вятър и неговата променливост свидетелстват за отсъствието
на механично и термодинамично равновесие на Слънцето.
Понякога бърз вятър може да възникне и на други места на Слънцето – при
мощните коронални масови изригвания той се движи даже с още по-голяма скорост и се усилва няколко пъти
само за няколко часа. Тези нараствания стават толкова силни и резки, че
възникват и се разпространяват ударни вълни, пробягващи цялата хелиосфера2. До Земята такъв удар достига
за денонощие, в много редки случаи
даже за 12 часа, а до границата на хелиосферата – за няколко месеца.
Основен двигател на бързия вятър, ускоряващ движението на плазмата и
изхвърлящ го срещу силата на тежестта във външните слоеве на слънчевата
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оставайки повисока от скоростта на
звука и от алфвеновата скорост4, всяка
от които обикновено е от порядъка на
няколко десетки километра в секунда.
Не е напълно ясна тази долна граница на скоростта на слънчевия вятър,
както и самият факт, че постоянно съществува поток навън без възвратни
течения в хелиосферата. Също така не
е известно кога въобще той е възникнал в еволюционната скала на времето, сменяйки процеса на натрупване
на вещество при образуването на нашата звезда с изхвърляне на вещество
обратно в междузвездното пространство, и как е станало това. За нашето
Слънце загубата на маса, обусловена
от слънчевия вятър, е много по-малка
от загубите на неговата маса на покой
заедно с излъчваната бяла светлина
(т.е. непрекъснатото излъчване във
видимия спектър – бел. ред.). Обаче
потоците на импулсите са сравними.
Случайно ли е това съвпадение? Има и
друг неясен въпрос: каква е ролята на
подфотосферните процеси при дълговременните изменения на параметрите на слънчевия вятър?
Слънчевият вятър е силно променлив,
но се наблюдава навсякъде и винаги в
хелиосферата като свръхмагнитозвуков поток поне до срещата му с някакво забавящо го препятствие – било то
планета, комета, астероид или междузвездна среда. Потоците слънчев вятър
са насочени приблизително радиално
настрани от нашето светило. Ние вече
сме привикнали с тези основни характеристики на слънчевия вятър и с
представите за изтичането на плазма,
натрупани главно през космическата
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ера. Почти половин век преки измервания в космоса са дали огромно количество информация с добре изучени статистически свойства, създадени
са теории и модели, но и до днес не си
даваме докрай сметка защо нещата
стават именно така, а не иначе.
Физичните представи за слънчевия
вятър и неговата променливост напоследък забележимо се разшириха
и трансформираха [1-3]. Нека разгледаме няколко исторически и съвременни епизода от борбата на идеи при
разкриването на тези тайни на природата.
В търсене на истината
Историята на изследванията в областта на слънчевия вятър и слънчевоземната физика е пълна със забавни
куриози. Първите в света непосредствени наблюдения на плазмата от
слънчевия вятър в междупланетното пространство са получени от К.И.
Грингхауз и сътрудници с първите съветски ракети, изстреляни към Луната
през 1959 г. Известният съветски астрофизик И.С. Шкловски, поканен от
Грингхауз за интерпретация на тези
резултати, рязко критикува в своята
книга [4] теоретичните представи за
перманентно свръхзвуково разширение на слънчевата корона, като ги счита за следствие от теоретични грешки.
Но се заблуждава не само той. Големият английски геофизик С.Чапмън,
който въвежда в научна употреба термина „геомагнетизъм“, още през 20те
години на миналия век схваща правилно и пръв пресмята спиралната

ФИЗИКА
риха за „слънчевия вятър“.
Но и тук не мина без куриози. В своята
първа публикация в престижно физично списание американските изследователи заявиха, че те са регистрирали
с „Mariner-2“ галактическото магнитно поле. Днес знаем, че измереното от
тях магнитно поле съвсем не е галактическо, а се създава от електричните
токове в хелиосферата и зависи силно
от връзките със Слънцето, променяйки се с неговата активност. Това поле
се нарича междупланетно. При орбитата на Земята то е средно няколко
нанотесла. Главният и най-мощен хелиосферен електричен ток, създаващ
това поле, е съсредоточен в тънък токов слой, чиято повърхност има сложна форма на двойна спирала, въртяща се заедно със Слънцето около оста
му, и обръщащо се перпендикулярно
към тази ос заедно с общото магнитно
поле.
Магнитните метаморфози на хелиосферата
На фиг.1 са представени кадри от кинофилм, илюстриращ общата картина
на въртене и изменение на наклона на
хелиосферния токов слой така, както
си го представяме днес. Слънцето заедно с наклонения токов слой се върти равномерно около оста си с период около 27 дни. „Прекатурването“ на
диполното поле на Слънцето и цялата
картина в перпендикулярно направление протича за 22 години – това е
т.нар. магнитен цикъл на Хейл. Процесът на смяна на полюсите на общото поле протича бавно в годините на
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картина на потоците вещество от въртящото се Слънце, но същевременно
настоява, че слънчевата корона като
цяло е статична. Към тази гледна точка се придържат и много други видни
специалисти, които развиват теоретични модели на статичната корона,
като ги екстраполират доста далеч от
Слънцето – чак до земната орбита и
след нея. Това била сериозна физична
грешка, която задържа развитието на
правилните представи, макар че „истината“ е била вече известна на някои
не толкова видни учени.
Научните спорове не затихват още
много години, даже когато вече огромно количество факти (преди всичко
наблюденията на кометните опашки, на вариациите на галактичните
космически лъчи, на геомагнитните
смущения и преките измервания в
междупланетното пространство) свидетелстваха за обратното – за перманентния и динамичен характер на
движенията във външната корона и
в междупланетната плазма, която се
явява нейно продължение във вид на
слънчев вятър. Основната маса учени
повярваха в постоянното съществуване на слънчевия вятър и в отсъствието на статичен газ в междупланетното
пространство едва в началото на 60те години – след като американската
космическа сонда „Mariner-2“ измерваше в продължение на няколко месеца по пътя си от Земята към Венера
скоростта, плътността и температурата на плазмата, както и магнитното
поле. Превратът в масовото съзнание
настъпи практически мигновено, след
година-две изведнъж всички загово-
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минимална и ниска активност, когато
магнитната ос на Слънцето е близка
до оста на неговото въртене. След това
отклонението се увеличава и променя
все по-бързо, магнитната ос флуктуира силно, преминавайки през равнината на слънчевия екватор по време
на максимума на активност, и наново
заема по-устойчиво положение за няколко години, но с противоположна
ориентация на полето през следващия минимум на активност. Пълният
магнитен цикъл на Слънцето трае 22
години и обхваща два 11-годишни цикъла на слънчева активност по брой
на слънчеви петна (11-годишните цикли на Швабе – бел.ред.). Магнитната структура в областта на формиране
на слънчевия вятър оставя своя отпечатък във вид на квазистационарни и
транзиентни (преходни) потоци в хелиосферата. Едни от тях преобладават
при спокойно Слънце, други – при активно.
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Фиг. 1. Форма на хелиосферния токов слой в модела на бърза смяна на
полюсите [5]. Вляво и вдясно е показан видът му съответно отстрани и
отгоре.
Хелио с ферният токов слой разде-
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ля цялото околослънчево пространство на положителни и отрицателни
сектори според знака на радиалното
магнитно поле в тях. Той „подрежда
и организира“ тримерната картина
на течението и магнитните полета в
несмутено състояние. Електричните
токове текат по тази повърхност отначало подобно на тънък кръгов ток по
хиперболична спирала, извършваща
многобройни обороти около Слънцето, а след това на големи разстояния
зад орбитата на Земята стават радиални. Нека подчертаем още веднъж, че
околослънчевото и междупланетното пространство съвсем не е празно.
Високоскоростни потоци от слънчев
вятър винаги съществуват около магнитните полюси на Слънцето, чиято
мощност и положение се менят с активността на Слънцето, а бавният вятър е съсредоточен близо до екватора.
Благодарение на това ние виждаме
27-дневната и 11-годишната периодичност на слънчевия вятър в хелиосферата, а през 1999 г. при последната
смяна на полюсите отчетливо се забеляза мощен поток от единствената
обширна околополярна коронална
дупка, обхващаща единия от магнитните полюси, който по това време се
намираше около слънчевия екватор.
Другият магнитен полюс на Слънцето изобщо липсваше поради големия
квадруполен момент по това време.
Много в тази картина и в тримерната
структура на хелиосферата изясниха
измерванията, проведени извън плоскостта на еклиптиката с космическия
апарат „Ulysses“ (Одисей). А за галактичното магнитно поле в близката

околност на Слънцето засега съществуват само хипотетични и косвени сведения, въпреки че бяха проведени измервания с няколко космически сонди
на огромни разстояния – от порядъка
на стотици астрономически единици
от Слънцето5. Тези сведения се уточняват постоянно при изследванията
на външните области на хелиосферата, която първи „усещат“ влиянието на
Галактиката.
Мимоходом нека отбележим още един
интересен исторически парадокс. Магнитосферата на Земята6, представата
за която първи въведоха С.Чапмън и
Ю.Бартел в средата на 30-те години
на миналия век като за транзиентно
образувание, обясняващо геомагнитните бури, се оказа, както сега разбираме, перманентен феномен, както
и самите корпускулярни потоци от
Слънцето. Размисляйки за постиженията и грешките на изследователите,
можем да достигнем до по-задълбочено разбиране на природните явления
и на нашата способност да не се отнасяме толкова строго към смяната на
„непримиримите“ парадигми и образи в науката, а защо не и в живота.
Взривове и гъбовидни облаци
Още от древността човек се е интересувал от влиянието на Слънцето върху
земните процеси. Днес изследователите се опитват да опознаят природата на бързо движещите се облаци в
атмосферата на най-близката до нас
звезда. Тези облаци възникват при
взривни процеси и могат да се разпространяват в хелиосферата.

Ерупционните процеси при силни
слънчеви изригвания и коронални изхвърляния на маса често са съпроводени с навлизането на това вещество
в междупланетното пространство. В
този случай скоростта на слънчевия
вятър може да надхвърли 2 000 km/s,
затова изхвърленото вещество заедно
с носените от нея доста силни магнитни полета достига до Земята понякога за половин денонощие и причинява редица смущения в околоземното
космично пространство и на самата
повърхност на Земята. Най-добре изучените последствия са йоносферните
и геомагнитни бури.
За първи път слънчево изригване
е било описано в научната литература след наблюдение на уникални
по своята сила събития на Слънцето на 1 септември 1859 г., когато то е
било забелязано независимо един
от друг от английските наблюдатели
Р.Керингтън и П.Ходжсън на изображения на Слънцето в бяла светлина7.
По това време обаче все още не е имало
достатъчно пълни и точни представи
за слънчевия вятър, които се формират едва след столетие. Не е била ясна
и връзката на появилата близо 12 часа
след това силна геомагнитна буря с
въпросното изригване. Затова в своето
съобщение английският наблюдател
Керингтън много внимателно отбелязва по този повод: „една лястовица
пролет не прави“. Известният английски физик лорд Келвин категорично
отхвърля изобщо възможността за съществуване на причинно-следствена
връзка между събитията на Слънцето
и геомагнитните бури. Той се основа-
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вал на грешни оценки и на тогавашните представи, че около Слънцето е
празно, и че всички електрични токове не могат да излизат извън неговите
предели. Днес знаем, че това не така.
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Образуването на гъбовиден облак
след силен взрив в земната атмосфера
е добре известно и всестранно изучено изкуствено явление. Нещо подобно
става и в естествени условия, когато
бързо издигащ се и нарастващ буреносен облак или облак от вулканичен
взрив приема формата на наковалня.
Независимо от произхода на облака в
атмосферата, такава сплесната отгоре
форма възниква по много проста причина: поради силното забавящо действие на околния газ. Сходни явления се
наблюдават и на Слънцето.
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Важната разлика тук е в това, че движещите сили на такива взривове на
Слънцето имат съвсем друга физична
природа, а забавянето или ускоряването на плазмените облаци в движещия се слънчев вятър не могат да се
забележат толкова лесно. Това стана
възможно едва през последните години. Сложният произход на съответните явления, тяхната магнитохидродинамична и кинетична природа сега
щателно се изучават. Без съмнение,
най-мощните взривове и най-силните коронални изхвърляния на маса
Фиг.2. Коронални изхвърляния на маса
във вид на разширяващи се гъбовни
облаци. Кадри от филми, заснети с
коронографите LASCO С2 и C3 на космическия апарат SOHO.

се пораждат от процеси, протичащи
в самите недра, т.е. под видимата повърхност на Слънцето. Затова тяхната
подготвителна фаза и началното им
развитие са скрити за преки наблюдения, а проследяването им е възможно
само с методите на хелиосеизмологията8, която едва сега започва успешно
да се развива. На слънчевата повърхност, в неговата фотосфера и хромосфера, както и в преходния слой към
короната, се наблюдават сложни и
разнообразни съпътстващи явленияпредвестници. Може би скоро ще се
научим да ги използваме по-добре за
прогнозиране.
Короналните изхвърляния на маса в
зрителното поле на коронографите
или радиохелиографите се появяват
на някаква височина в короната като
че ли от нищото. Но това е само илюзия. Те бързо нарастват, разширяват
се на всички страни, техните куполообразни или дъгообразни върхове се издигат в зрителното поле на коронографите и се разнасят в междупланетното
пространство заедно с потоците слънчев вятър, понякога изпреварвайки
ги, а друг път изоставайки от тях. Масата на такъв облак може да надхвърли 10 15 g. Скоростта му може да достигне (а понякога и да надхвърли) 1-2
хиляди km/s и затова движението му
често е съпроводено с ударни вълни и
ускоряване на частиците. Температурата в облака е нееднородна, някои от
участъците му са нагрети до коронална температура, измервана с милиони
градуси, а други могат да съдържат и
100 пъти по-хладното и плътно вещество на слънчевите протуберанси. Та-

кива хладни „уплътнения“ не успяват
да се загреят и да достигнат термодинамично равновесие при бързото си
движение през короналната среда с
температура от милиони градуси. По
състава си това е същата плазма като
в слънчевия вятър. При това хелият,
който се среща по-често, отколкото
другите елементи (без да броим водорода), може да йонизиран двукратно
или еднократно, давайки прекрасен
„термометър“ в ръцете на изследователите.
Постоянното наблюдение от космоса
на линиите на ултравиолетовото излъчване на Слънцето и с коронографи
в бяла светлина позволи да се създаде огромен архив кинофилми и да се
осмислят по съвършено нов начин
физичните процеси по време на слънчевите изригвания и короналните изхвърляния на маса. Ако по-рано течаха дискусии за „първичността“ или
„вторичността“ на едното или другото
от тези явления, то сега стана ясно, че
и двете са просто „паралелни“ канали
за отделяне на свободната енергия във
вид на електромагнитно излъчване и
чрез движение на плазмата. Относителната част на едното или другото
се характеризира с определен безразмерен параметър, който може да има
съответно по-малка или по-голяма
стойност в различните случаи. Другият важен извод е, че разглеждането на
короналните изхвърляния на маса и
слънчевия вятър поотделно има само
ограничен смисъл и не винаги е оправдано.
Важно постижение бе установяването на глобални изхвърляния на веще-
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ство, обхващащи в мястото на своето
развитие в слънчевата корона не само
една активна област, а няколко такива, понякога намиращи се в различни полусфери, та чак до целия видим
диск. Ето как изглеждат най-мощните
и обширни явления на Слънцето, обхващащи целия диск (вж. фиг.3, горе
вляво) в сравнение с по-слабите и компактни (долу вдясно).
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Фиг.3. Коронални изхвърляния на
маса. Те се виждат добре като тъмни образувания в разликата между
рентгеновите и ултравиолетовите
изображения както на лимба, така
и на диска. При мощни събития те
могат да имат глобален характер,
обхващащ едновременно две-три активни области или повече от половината на Слънцето [6].

ФИЗИКА

Фиг.4. Разположение на космическите апарати STEREO
A и B спрямо Слънцето и Земята,
каквото е било на 25 октомври 2009
г., т.е. три години след тяхното извеждане в орбита. С времето ъгълът на зрение към Слънцето ще продължава да се увеличава (вж. http://
stereo-ssc.nascom.
nasa.gov/where/). X,Y са осите на
слънчево-земната еклиптична координатна система (HEE).
Слънчевият вятър и короналните изхърляня на маса не могат да бъдат
достатъчно добре разбрани отделно
от другите прояви на слънчевата активност. Сега продължават успешно
да работят слънчевата и хелиосферна обсерватория SOHO и ред други космически апарати и спътници,
създадени за по-детайлното изследване на слънчевата и хелиосферната
активност. Много интересни резултати в това отношение дадоха руски-

http://nauka.bg

сп. Българска Наука брой 71

Стереоскопичен поглед в бъдещето На 25 октомври 2006 г. в рамките на космическата мисия STEREO
на NASA бяха изведени в орбита два
спътника с идентично оборудване, в
това число коронографи и телескопи.
Тяхната задача беше да се провеждат
наблюдения на Слънцето и на обкръжаващата го вътрешна хелиосфера
едновременно от две различни точки
на земната орбита (фиг.4).
Ние гледаме света с двете си очи по
подобен начин – под различни зрителни ъгли и пресъздаваме тримерния образ на околното обемно пространство. Найдобре това ни се отдава
за обекти на разстояние 25 cm от нашия нос, а в останалите случаи ние
не винаги имаме 100 % увереност, а
понякога даже грешим със своите изводи за геометричната форма на разглежданите предмети, особено ако
не ги познаваме добре или въобще
не сме ги виждали преди това. Понякога, даже и когато сме ги срещали,
все пак могат да възникнат лъжливи
илюзии и неверни картини. Впрочем,
това умело е било използвано от някои изтъкнати художници на Средновековието.
При изпълнението на мисията
STEREO за пръв път бяха получени
стереоскопични изображения и кинофилми на движението на облаци в
Слънцето и в слънчевия вятър, които
позволиха да уточним представите
си за голямото разнообразие на геометричните им форми.
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те изкуствени спътници на Земята от
серията „Коронас“. Последният от тях
беше изстрелян през 2009 г. и е насочен за детайлното изследване на
найбързо протичащите процеси. Тази
година се оказа уникална по отношение на спокойствието на Слънцето и в
хелиосферата, което позволи получаването на ценна научна информация
за найслабите избухвания (тя сега се
обработва). На 11 февруари 2010 г. в
САЩ беше изведена в орбита около
Земята новата „Динамична слънчева
обсерватория“ SDO (Solar Dynamics
Observatory) с усъвършенствана апаратура за изследване влиянието на
Слънцето върху Земята и околоземното пространство. Събирането на нови
данни продължава.
Тук не успяхме да се докоснем до множество интересни и важни въпроси.
Само ще споменем някои от тях. Преди всичко, защо днешното Слънце
преимуществено отдава своето вещество, а не го получава от междузвездния газ? „Помпите“ и двигателите на
веществото биха могли да работят и
в обратна посока, продължавайки да
всмукват вещество от междузвездната
среда към Слънцето. Такава възможност не противоречи на никакви закони на физиката. Нещо повече, имаме
основание да предполагаме, че в природата тя се реализира за други звездни обекти.
Това, че теорията не изключва подобни варианти, беше за пръв път
показано през 1952 г. от английския
астрофизик Х.Бонди, развиващ предсказанията на Ф.Хойл за акреция
на вещество върху звезди от типа на
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Слънцето. Тогава даже се мислеше, че
с този механизъм може да се обясни
и нагряването на слънчевата корона.
Наистина, скоростта на свободното
падане на повърхността на Слънцето е
617.7 km/s, което е напълно достатъчно за това.
Но в действителност, вместо да пада
върху Слънцето, плазмата във външната корона на разстояние няколко
слънчеви радиуса излита от него приблизително със същата скорост. Особено внимание на възможността за
свръхзвуково изтичане в чисто теоретичен план обръща през 1957 г. младият тогава американски астрофизик
Ю.Паркър в рамките на същия идеализиран математичен модел, явно
без да съзнава, че това е същият политропен модел, създаден от Бонди.
Решението за скоростта и в двата модела се различава само по знак, както
в добре известното от гимназиалния
курс квадратно уравнение. Въпросът
кое решение да се вземе – това със
знак плюс или минус, решава физиката (природата), а не математиката.
Неслучайно „физика“ или „природа“
в гръцкия език са думи с един и същи
корен. Каква е в крайна сметка тази
природа? Достатъчно пълен отговор
на този главен въпрос засега няма.
Той може да бъде получен само след
нови изследвания.
Природата е щедра и разнообразна. Не е изключено да бъдат открити
единични звезди от типа на Слънцето
„със знак плюс или минус“ чрез наблюдения на доплеровото отместване
в линиите на йони в ултравиолетовия
диапазон. Напълно допустими са и

ФИЗИКА
предложени механизми за нагряване
и ускоряване на слънчевата плазма са
главните?
И накрая, защо в слънчевия вятър при
многогодишните измервания на неговия състав с уреди на космически апарати никога не е наблюдавано обогатяване с хелий повече от 30-40% спрямо
протоните при средно съдържание от
4-5%? Кое пречи това да се случва?
Явно този факт е свързан с някакво
регулиращо действие и преобладаване на процесите на турбулентно смесване над процесите на електромагнитна, дифузионна или гравитационна
сепарация по състав. Наложителността от построяване на нови, по-адекватни модели на формиране на слънчевия вятър и неговия йонен състав в
турбосферата9 около Слънцето днес е
очевидна. Не по-малко очевидна е и
необходимостта от допълнителни експериментални данни.
По-близо до Слънцето

Фиг.5. Принципна схема на тородиалния електростатичен анализатор на йони. 1 – входен прозорец на
йонния
анализатор; 2 – първично огледало;
3 – врата; 4 – диафрагма;
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по-сложни обекти с променлив знак
на скоростта над различни участъци
от повърхността им или във времето.
Понастоящем има само някои първи измервания в крилата на линията
Лайман-алфа на атомарния водород,
предстои те да се осмислят и интерпретират правилно в моделните представи, които от своя страна не са напълно
изчерпателни и еднозначни за всички
видове звезди. Тогава в отговор на традиционния за специалистите въпрос
защо духа слънчевият вятър, се налага
да си спомним забравени разсъждения. Не само за необходимите гранични условия за стационарно изтичане
– високо налягане на горещия газ в
короната и ниско налягане на хладния
разреден междузвезден газ в близката
до нас междузвездна околност (т.е. за
мигновените стойности), но и за принципно нестационарната и еволюционно обусловена природа на изтичането
на слънчевия вятър.
Да изброим още няколко проблема,
които чакат решение. Какво е съотношението между правите и обратни
каскади на енергията от големите
нееднородности и свързаните с тях
продължителни процеси към малките и бързи пространствено-времеви
събития на Слънцето и в хелиосферата? Как протича взаимодействието
на слънчевия вятър с междузвездната среда? Каква роля играе законът
за запазване на ъгловия момент в
еволюцията на слънчевия вятър? Как
все пак се нагрява слънчевата корона
„като цяло“ и как се ускорява слънчевият вятър, толкова разнообразен в
свойствата си? Кои от многобройните
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5 – йонен електростатичен анализатор; 6 – диафрагма; 7 – огледало;
8 – детектор на йони (микроканална
пластина).
Показани са траекториите на три
снопа йони, влизащи в уреда под различни полярни ъгли: 0°, 45° и 90°. Ширината на енергетичния интервал
на йоните е ~ 10%.
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Мечтата да се изпрати космическа
сонда в короната на Слънцето за изследване на протичащите там физични процеси се появи преди близо
половин век. Обсъждаха се няколко
варианта за облитане на Слънцето по
полярна, наклонена или екваториална орбита около Слънцето на разстояние поне 10 слънчеви радиуса. Това би
позволило разгадаването на много от
тайните, споменати в предните абзаци
на този текст, както и за пръв път да се
изпълнят множество други интересни
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изследвания в близост до нашата звезда (впрочем, на разстояние 4 слънчеви радиуса всички материали биха се
превърнали в пара). Такъв престижен,
но технически много сложен и скъпоструващ проект и до ден днешен не
е осъществен. Понастоящем в NASA
той е известен под името „Solar Probe
Plus“. За него засега е избрана схемата
за многократни, но кратковременни
сближавания със Слънцето по сложна
траектория на полета с последователно заобикаляне на Венера в продължение на няколко години. Ключов за
успеха на мисията ще бъде изборът
на сложната апаратура със съответните характеристики. В дадения случай
една от най-важните характеристики е
бързото провеждане на измерванията,
защото най-интересните участъци при
наближаването ще могат да се наблюдават само няколко десетки часа поради огромната скорост на движение на

Фиг.6. Руският проект „Интергелиозонд“. Апаратът ще
се движи около Слънцето чрез множество гравитационни маневри около
Венера за излизане от равнината на еклиптиката и постепенно увеличаване
на наклона на орбитата. Максималното приближаване до Слънцето е до
http://nauka.bg хелиосинхронната зона на около 30 слънчеви радиуса.

апарата близо до Слънцето.
Ако измервателните уреди работят
бавно, всички данни ще се размият.
Руските учени и инженери биха могли да внесат забележим принос при
реализацията на този проект, о сновавайки с е на своя богат теоретичен
и практически опит. В Института за
космически изследвания при Руската
академия на науките съществуват разработки за провеждане на сигурни и
бързи плазмени измервания в космоса и са постигнати съществени успехи
при тяхното осъществяване. Под ръководството на професор О.Л.Вайсберг е
създаден прототип на електростатичен анализатор на йони, приложим
за дадения случай (фиг. 5). Най-привлекателната и оригинална особеност,
отличаваща я от други чуждестранни
аналози, е възможността за едновременен панорамен обзор на потока от
плазмени частици с различни енергии
в широк пространствен ъгъл, и не побавното им сканиране чрез превключване.
Планират се и се разработват и други
интересни проекти, свързани с проникването по-близо до Слънцето за
изследване на онези участъци от вътрешната хелиосфера, които не са
били посещавани от космически апарати. В Русия това е „Интергелиозонд“
(ръководители на проекта са акад.
Л.М.Зельони, ИКИ РАН, и д.ф.м.н.
В.Д.Кузнецов, ИЗМИ-РАН – фиг.6), а
в Европа – „Solar Orbiter“, има и други.
Тези проекти са по-евтини, но могат
също да дадат уникална информация
благодарение на наклона на орбити-

те, другия състав на апаратурата и поблагоприятните условия за работа, понеже става дума за области, не толкова
близки до Слънцето като при „Solar
Probe“, а за района на хелиосинхронната зона (около 30 слънчеви радиуса). Засега най-близките до Слънцето
участъци от хелиосферата са посещавани от двата специално създадени за
тази цел европейски космически апарата „Helios“ в средата на 70-те години
само до разстояние ~ 0.3 AU (около 60
слънчеви радиуса) [1].
Светът в хелиосинхронния пояс
Хелиосинхронният пояс представлява сферична обвивка около Слънцето,
разположена на разстояние около 30
негови радиуса, с дебелина няколко
такива радиуса. Тук и още по-близо до
Слънцето се намира много интересна
област, за която засега не знаем толкова, колкото бихме искали и колкото се изисква за по-доброто разбиране
на слънчево-земната физика. Космическите тела, движещи се по кръгова
орбита около Слънцето в хелиосинхронния пояс, могат дълго да „висят“
над една и съща точка от слънчевата
повърхност. Това поведение е аналогично на по-известното на публиката
геосинхронно движение, което умело
се използва на Земята. Спътник на Земята, намиращ се на разстояние около
36 хиляди km, се върти заедно с нея
със същата ъглова скорост и „вижда“
под себе си едни и същи участъци от
повърхността на планетата. Сега геосинхронната орбита е плътно населена със спътници за връзка, ретранслатори на телевизионни програми за
определени региони и пр.
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Хелиосинхранното движение по кръгова орбита също е привлекателно за
дълговременни и непрекъснати наблюдения на едни и същи обекти на
Слънцето. Това би било много интересно и полезно за изследване на раждането и еволюцията на активните
области, короналните дупки, протуберансите, различните вълни и движения. От такива наблюдения се нуждае
и хелиосеизмологията. Засега обаче
учените са лишени от такава възможност. Да се реализира подобна схема
в пълните си размери е трудно поради голямата техническа сложност, но
приближаването към желаното е възможно.
Една от разликите между Слънцето
и Земята е, че то не е твърдо, а газообразно. Екваториалните участъци
от повърхността му се въртят около
слънчевата ос по-бързо, отколкото полярните. Един оборот трае на екватора около 25 денонощия, а на високите хелиографски ширини е с няколко
денонощия по-дълъг. Именно затова
говорим за хелиосинхронен пояс около Слънцето, а не само за една орбита, какъвто е случаят с геосинхронната
орбита около твърдата Земя.
При излизането на космическия апарат от хелиосинхронна орбита може
да се случи много интересно явление:
двойно пресичане на един и същ коронален лъч, въртящ се заедно със Слънцето. Отначало апаратът ще „догони“
и пресече този лъч на малко разстояние от Слънцето вътре в зоната, а след
това самият въртящ се лъч ще „догони“ апарата и ще имаме второ пресичане – извън зоната и в обратна посо-
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ка. Възможно е по такъв начин „два
пъти да влезем в една и съща вода“ и
така да проследим радиалните движения и другите промени на плазмата в
пространството и времето.
Не е изключено радиалните лъчи в
короната на Слънцето, видими на коронографските изображения, да губят
своята цялост именно в хелиосинхронния пояс, а може би някъде извън неговите предели – поради съвместното
действие на въртенето, магнитните
сили и други фактори. Сега не знаем
как става това, както не знаем и откъде
се вземат резките скокове в плътността на слънчевия вятър при земната орбита. Те или идват от самото Слънце,
или пък възникват някъде по пътя.
Тези въпроси станаха особено актуални след измерванията със спътника
„Интербол“. Дебелината на наблюдаваните плазмени фронтове се оказа
много малка и съизмерима с ларморовия радиус на йоните, надвишавайки
го само няколко пъти. При орбитата
на Земята ларморовият радиус на топлинното движение на протоните в
слънчевия вятър е от порядъка на няколко десетки километра. За да може
подробно да се изследват такива фини
детайли трябват много бързи плазмени измервания с рекордна скорост. В
короната на Слънцето тези мащаби са
значително по-малки поради по-високата напрегнатост на магнитното
поле.
Когато се реализират подготвяните
понастоящем космически мисии, ние
вероятно ще имаме нови открития и ще
изградим нови теории. По-подробни

сведения за съвременните постижения и проблеми при изследвания на
слънчевия вятър може да се намерят в
книгите [2,3] и от огромното количество текущи научни публикации и съобщения.
Превод: Н. Ахабабян
Източник:
„Тайны
солнечного
ветра“, Природа №10 (1142) 2010
Бележки
1.
Терминът „космическо време“
(space weather) се появява през 1990 г.
и обхваща най-важните практически
аспекти на слънчево-земните връзки,
т.е. съвкупността от всички възможни
взаимодействия между слънчевите и
геофизичните явления. – бел.ред.
2.
Хелиосфера се нарича тази област от околослънчевото пространство, в която слънчевият вятър се движи със свръхзвукова скорост спрямо
Слънцето. Понякога под хелиосфера
се подразбира и по-обширната област,
заета от потоците вещество, изтичащо
от Слънцето, независимо от това, че
те вече са силно забавени от взаимодействието им с междузвездната среда. – бел.авт.
3.
Всъщност терминът се появява през 50-те години на миналия век.
Може би първият, който предсказва
съществуването на слънчевия вятър,
е норвежецът Кристиан Биркеланд
(Kristian Birkeland) през 1916 г. През
30-те години станало ясно, че температурата на слънчевата корона достига милиони градуси. В средата на 50-те
години британският учен Сидни Чапмън (Sydney Chapman) определя свой-

ствата на газа при такива температури
и се изяснило, че газът става великолепен проводник на топлина, която
той трябва да разсее в пространството зад орбитата на Земята. По същото
време немският учен Лудвиг Бирман
(Ludwig Biermann) обяснява защо кометните опашки винаги са насочени
противоположно на Слънцето, постулирайки, че Слънцето изпуска постоянен поток частици, създаващи налягане върху газа около кометата, което
води до появата на съответно насочена
опашка. Малко след това американецът Юджийн Паркър (Eugene Parker)
осъзнава, че топлината, изтичаща от
Слънцето в модела на Чапмън, и кометните опашки, отвявани навън от
Слънцето в хипотезата на Бирман, са
резултат от едно и също явление, което той нарича „слънчев вятър“. Той
разработва теорията за свръхзвуковия
слънчев вятър и предсказва това, което сега наричаме паркерова спирална
картина на слънчевото магнитно поле
(спирала на Паркер). За тази картина
стана дума и по-напред в текста. Тя е
известна и като „ефект на градинския
маркуч“, защото подобна картина описва водната струя, ако местим маркуча нагоре-надолу, въртейки се едновременно с това около оста си. При
Слънцето ролята на водна струя играе
слънчевият вятър.– бел.ред.
4. Алфвеновата скорост
се
определя от магнитната индукция В и
плътността на плазмата ρ. Скоростта
на звука
зависи от температурата Т. – бел.авт.
5.
Такива разстояния още не с достигани от нито една космическа сонда.
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Най-отдалеченият космически апарат, построен от човек, е „Voyager 1“.
В момента е на 126 AЕ от Земята. Той,
заедно с „Voyager 2“, намиращ се на
103 AU от нас, сега пресича т.нар. хелиосферна мантия (heliosheath). Това
е най-външният слой на хелиосферата, намиращ се зад граничната ударна
вълна, където слънчевият вятър силно
е намалил скоростта си заради налягането на междузвездния газ. Очаква се
„скоро“ двете сонди да пресекат хелиопаузата и да се озоват в междузвездното пространство. – бел.ред.
6.
Магнитосфера – кухина в корпускулярния поток от Слънцето, в
която не могат да проникнат частиците от слънчевия вятър, защото им пречи магнитното поле на Земята. – бел.
авт.
7.
Това първо изригване е и наймощното, наблюдавано досега. То
носи името „Слънчевата свръхбуря от
1859 г.“ или „събитието на Карингтън“
(Carrington Event). Това избухване е
било видимо с невъоръжено око и съпровождащата го геомагнитна буря,
също най-силната в историята, поражда полярни сияния на юг чак до Карибите и Хавай, и прекъсва работата на
тогавашните телеграфни системи в
Европа и Америка. Ако такова „свръхизбухване“ се случи сега, последствията за нашата силно електронизирана
цивилизация ще са много по-тежки, а
намиращите се в този момент в орбита
космонавти рискуват да загубят живота си. – бел.ред.
8.
Хелиосеизмологията е част от поширокото понятие „астросеизмология“. Това е нова област от астрофизи-
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ката, в която се изследват структурата,
състава и динамиката на слънчевите
(звездните) недра чрез анализ на осцилациите, наблюдавани на повърхността на Слънцето (звездата). Много
от доплеровите отмествания на фотосферните спектрални линии или
от колебанията на блясъка се дължат
на колебания в недрата на Слънцето (звездата). Формата и периодът на
тези колебания зависят от температурата, плътността, химсъстава и движенията на веществото вътре в Слънцето
(звездата) и са чувствителни индикатори за вътрешния стоеж. Амплитудата на тези колебания е крайно малка:
напр. съответните промени в радиуса
и яркостта на Слънцето не превишават 0.001 %. При все това се регистрира широк спектър от колебания, които
позволяват да надникнем във вътрешния строеж на Слънцето (звездите). –
бел.ред.
9.
В областта на образуване на
слънчевия вятър до една условна граница, наричана „турбопауза“, преобладават хаотичните конвективни и
вълнови движения на плазмата, а извън нея съществува сравнително подреден и регулярен плазмен поток, изтичащ навън от Слънцето. Тази област
от слънчевата атмосфера (с не много
ясни, доста променливи граници),
ограничена отвън от турбопаузата, наричаме сфера на турбулентност или
„турбосфера“ – бел. ред.
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БИОЛОГИЯ
Тюленът монах - изпятата песен на един изчезващ вид

„ Тюркоазено-синият Протей,Който пътува сред морската шир,
И колесницата му се движи от впрегнати риби и двукраки коне.
Него, ние нимфите и древния Нерей поддържаме.
В негова чест, защото той знае всичко.
Така е, така е било и така трябва да бъде.
Знае всичко по волята на Нептун.
Негови са стадата от морски чудовища.
Неприятните тюлени, които той пасе на подводните ливади.”
Вергилий, „Енеида”

сп. Българска Наука брой 71
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Паметник на тюлена монах в местността Траката - Варна.

Н

яма по-тъжна роля, от тази на
автора, който трябва да пише
за смъртта. Смъртта сама по
себе си на един индивид е разстройва-
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ща, но смъртта на хиляди индивиди и
изгледа на вида, поел по пътя на изчезването, е трудно описуема, а излагането и на лист хартия е почти непосилно
тежка задача. Ние хората сме отговорни за изчезването или довеждането до
изчезване на немалко видове по света.
Тюлена монах или морския слон, както го наричат местните жители е един
от тях.

Тюлените монаси принадлежат към
надсемейство Перконоги (Pinnipedia),
семейството на същинските тюлени
Phocidae, подсемейство Monachinae.
Съществуват три съвременни вида тюлени монаси : Хавайски тюлен монах
(Neomonachus schauinslandi), Карибски тюлен монах (Neomonachus
tropicalis) и Средиземноморски тюлен
монах (Monachus monachus). Карибския тюлен монах се счита за изчезнал
вид, тъй като не е срещан от 1952 г. до
сега. Смята се за един от малкото изчезнали видове в сегашно време. Хавайския тюлен монах е застрашен от
изчезване вид, като се счита че в момента наброява около 1200 - 1300 индивида, ендемични за Хавайските острови, като бройката им намалява с
приблизително 5% на година. Средиземноморския тюлен монах е критично застрашен от изчезване вид, към
днешно време се счита, че наброява
под 500 индивида. Тюлените монаси
се считат за живи фосили.
Средиземноморския тюлен монах, наричан още белокоремен тюлен, поради характерното бяло петно на корема
е назоваван от местните морска мечка
или морско теле. Като всички перко-

ноги, крайниците му са видоизменени
за плуване и така той обитава, както
водата, така и сушата, близо до морския бряг. Тялото му е приспособено за плуване, закръглено, източено,
вретеновидно и покрито с къси косми.
Дебел слой подкожна мазнина, спомага добрата плаваемост и предпазва от
загуба на топлината на тялото. Крайниците наподобяват плавници и с тяхна помощ, тюлените са добри плувци,
а на сушата се придвижват тромаво.
Оцветяването на тялото е тъмно кафяво до черно, сивкаво и по-светло коремно. През различните етапи от живота си, тези тюлени менят окраската
си. Муцуната е леко издължена и заоблена. Дългите вибриси са бледо жълти до кафяви. Предните плавници са
къси и покрити с косми, с малки нокти
на всеки от петте пръстта. Нокти има
на всеки един от предните и задните
плавници, но са редуцирани, в сравнение с други тюлени. Първия пръст
на предния крайник е приблизително
25 мм дълъг, а останалите намаляват
по дължина до петия пръст. Задните
плавници са ориентирани назад и не
могат да се завъртат напред. Тънка
ципа, покрита с косми свързва отделните пръсти. Опашката е къса и широка. На корема женските имат четири
/2+2/ сукателни зърна, за разлика от
другите тюлени, които имат само две.
Черепа е по широк, отколкото дълъг
и задното разширение на зигоматичната дъга на максилата е по-голямо,
отколкото на другите тюлени. Зъбна
формула I 2/2, C 1/1, PC 5/5 при възрастните, а млечните зъби са I 2/2, C
1/1, PC 3/3 .
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Средиземноморския тюлен монах е
сред най-големите същински тюлени
и има полов диморфизъм, мъжките
са леко по-големи от женските. Средна дължина на мъжките достига 250
- 270 см, а женските 210 - 270. На килограми достигат от 220 до 360 кг. В
миналото са регистрирани екземпляри, достигащи 3 - 3,5 метра.
Новородените са със средна дължина
около 100 см и приблизително тежат
14 - 22 кг. Новородените имат характерно бяло петно на корема, което е
различно при мъжките и женските и
по него може да бъде определен пола.

От 10 до 30 дневна възраст – малките
имат същата черна козина, която изглежда по-вълниста и пухкава; коремното петно изсветлява до бяло; тялото
започва да придобива характерната
заоблена, вретеновидна форма.
От 30 до 50 дневна възраст - започва
оформяне на кожата и козината на
животното, поради това има петнист
вид, една част от тялото е покрита все
още с лануго, а друга е с вече оформена козина, къса на дължина и по-светла на цвят.
От 50 дневна и повече възраст - тюленчетата изцяло вече са покрити с нова
сивкава козина, по-тъмна на гърба и
по-светла коремно; натрупали си известно количество подкожна мазнина,
така че тялото изглежда по-дебело;
светлото коремно петно постепенно
прелива; този вид тюлените запазват
до 4-5 месеца.
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Фиг.1 Коремно петно при новородени
тюлени монаси. Вляво на женски индивид, вдясно на мъжки.
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Въз основа на наблюдения се характеризират следните
морфологични стадии на подрастващите тюлени:
от 0 до 10 дневна възраст - типична
много тъмна, черна козина, дълга 2
см, имаща мокър вид; коремното петно има жълтеникаво - оранжев цвят.
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Тюленът монах има най-късата козина
от всички тюлени, само 5 мм при възрастните. За разлика от други бозайници, имат необичайно линеене, като
козината опадва на големи парчета, а
през втвърдения епидермис пробива
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отколкото за мъжките, което допуска
вероятността да са причинени от мъжките при копулацията.

Къде и как живеят
Средиземноморските тюлени
монаси?
Някога Средиземноморския тюлен е
обитавал широк географски ареал. Колонии са се срещали по цялото Средиземноморие, Мраморно и Черно море.
Бил е чест вид за Атлантическия бряг
на Африка, южно от Мавритания, Сенегал и Гамбия, също така на Атлантическите острови Кейп Верде, Канарските острови, Мадейра и Азорите.
В днешно време, видът е изчезнал от
повечето свои региони, претърпявайки силно намаляване на популацията
си и фрагментиране на две малки, основни, отделни, отдалечени на 4000
км популации. Всичко това се случва
за кратко време, основно през 20 век и
продължава и до днес. Страните и островите, където се счита, че тюлена е
изчезнал през последния век са Франция и Корсика, Испания и Балеарски-
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новата козина. Женски от колонията
в Кабо Бланко линеят веднъж годишно, като пика на линеене е през март.
Мъжките линеят от април до октомври, с пик през юни. Възрастните имат
забележим полов диморфизъм във
възрастовата окраска. Определени са
6 морфологични възрастови групи: 1/
Новородено/малко тюленче от 0 до 70
дневна възраст. Космената покривка е
вълнеста, пухкава, тялото е в черна окраска, коремно има жълто-оранжево
петно с различна форма при мъжките
и женските. Първото линеене започва
приблизително 45 дена от раждането
и продължава около 25 дни. 2/ Подрастващо тюленче - от 70 дни до 9 месечна възраст. Окраската е светло сива,
видът е закръглен. 3/ Ювенилно - от
7 до 23 месечна възраст. Окраската е
тъмно сива, видът на тялото е леко послаб от подрастващото. 4/ Юноша – от
18 до ? месечна възраст / все още се
уточнява времевата продължителност
на групата/. Окраската е от средно до
тъмно сива. По гърба се наблюдават
редица ивици, белези. 5/ Възрастен
женски. Подобен на юношеския, но на
гърба има повече белези, които формират отделен гръбен регион, гръбно
петно или крило. 6/ Възрастен мъжки. Окраската е черна, с изключение
на гърлото и корема, където има бяло
петно подобно на това при раждането.
Гърба е осеян с белези, но нямат гръбно петно като на женската.
Белезите по гърба са в резултат на
липса на космена пигментация, причинени от наранявания и търкания
на индивидите един в друг. Гръбните
петна са по-характерни за женските,
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те острови, Италия и Сицилия, Египет,
Израел и Ливан. Съвсем скоро видът е
изчезнал от Черно море. В България
последно е наблюдаван през 1975 г.
Въпреки спорадичните наблюдения,
Monachus monachus може да се счита
за ефективно изчезнал в Сардиния,
Адриатическите брегове и острови
на Словения, Мраморно море, Тунис.
Единствените две популации, останали от това популационно свиване са в
Егейско море, по бреговете на Гърция
и Турция и в североизточния Атлантически океан по бреговете на северозападна Африка. Счита се, че тези две
популации са достатъчно отдалечени Фиг 2. Съвременен ареал на Средиземедна от друга, за да няма контакт меж- номорския тюлен монах.
ду индивидите.
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Фиг 3. Историческо/ със син
цвят/ и съвременно/ с керемиден
цвят/ разпространение на Средиземноморския тюлен монах. Отбелязан е и непотвърдения статус.

Ако някога тюленът монах е бил обичаен вид за крайбрежните ивици, където стотици са се излежавали по пясъчните брегове, описани като стадата
на морския старец Протей, то сега видът изключително само се среща по

каменисти брегове, осеяни с подводни
морски пещери, където се крие. Естественият хабитат на тюлена е пясъчния бряг, безопасен за новородените.
Малките се раждали на плажа и необезпокоявано се излежавали и бозаели от майките си. Женската след 10 11 месечна бременност, ражда по едно
малко, което бозае 3-4 месеца и след
това става самостоятелно. Чест е бил
случая, когато малкото бозае не само
от своята майка. Сега са изключително редки случаите на раждане на открит пясъчен плаж. Това е наблюдавано в необезпокояваната популация
в Африка. Съвременен хабитат на тюлените са станали каменистите брегове, осеяни с различни подводни и надводни пещери, където тюлена се крие,
за да се предпази. Това опещеряване
на тюлените е станало в следствие на
силното стесняване на естествените
местообитания от човешката намеса.
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Хората преследват и убиват тюлените
от хиляди години, но през последните
два века това става причина за тяхното
изчезване. Малкото останали индивиди са се приспособили към местообитания, където да бъдат защитени от
намеса. В пещерите се раждат и малките тюленчета. Този нехарактерен,
принудителен хабитат има своя риск.
Чести се смъртните случаи на подрастващите тюлени, смъртно наранени
от скалите при вълнение. Други съвременни фактори за опещеряването на тюлените са туризма / милиони
туристи посещават годишно Средиземноморието/, замърсяванията на
плажовете с петрол и други отпадъци,
преследването от рибарите.
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Какво яде тюлена монах?
Любимата храна на тюлените монаси
са октоподите / обикновен октопод
Octopus vulgaris/. Храни се и с различни видове риба и ракообразни. Храната си търсят в близост до крайбрежията, като най-предпочитаната е тази,
която е в най-голямо изобилие и найлесно може да бъде уловена. Гмуркат
се, като са наблюдавани гмуркания
от 38 до 70 м дълбочина, с продължителност до 6 мин. Октоподи, омари
и големи риби, се улавят най-лесно,
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като тюлена ги завлича до повърхността и разтърсва. Основно ловуват
при прилив, рядко в период на отлив
на водата. Преследват рибните стада
и така могат да извършват сравнително дълги хранителни миграции. Често
влизат в мрежите на рибарите, където
доста добре се ориентират в устройството и ако не е обезпокояван тюленът може да влезе и излезе през входа,
без да разкъсва мрежата. Когато обаче
е изненадан от появата на риболовци,
може да разкъса мрежата и да избяга.
В мрежите избира от улова големите екземпляри, на които изяжда предимно страничните части /филетата/,
а главата, гръбначния стълб и опашката оставя недоядени. По същия начин „обелва” паламуди и други риби.
Навлизането на тюлена в рибарските
мрежи от една страна му е спечелил
враг в лицето на рибарите, които от
векове го преследват като вредител.
От друга страна не са малки случаите
на заплитане, особено в полиетиленови мрежи и умъртвяване на тюлена.
Филогеография на тюлените монаси

Фиг 4. Географско разпространение
на Средиземноморския тюлен монах Monachus monachus /синьо/, Хавайски тюлен монах (Neomonachus
schauinslandi) /розово/, Карибски тю-
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лен монах (Neomonachus tropicalis) /
жълто/.

Фотография на Карибски тюлен монах, направена през 1910 г в Ню Йоркския аквариум.
В началото на 19-ти век, хиляди Хавайски тюлени монаси (Monachus
schauinslandi) били избити заради месото, кожата и маста. От 1893 до 1913
са били срещани само няколко тюлена около Северозападните Хавайски
острови и видът е бил на крачка от
изчезването. След което започва бавно възстановяване на популацията и
през 1958 г., популацията наброява
приблизително 1182 индивида, а към
днешно време около 1400 индивида.
Ежегодно популацията бавно намалява, поради ниската ювенилна преживяемост, гладуване, преследване от
акули, вируси, замърсяване и унищожаване на хабитати, заплитане в морски ловни мрежи. Видът е включен в
Червената книга на IUCN като критично застрашен.
сп. Българска Наука брой 71

Изчезването и западането на големи
морски гръбначни животни има голямо екологично значение и е критично
за морските екосистеми. Карибския
тюлен монах Monachus tropicalis, последно виждан през 1952, е един от
малкото видове изчезнали през историческо време. Все още се изяснява
еволюционната биогеография на южните тюлени, както и отношенията
между изчезналия вече Карибски тюлен монах и двата все още съществуващи Средиземноморски и Хавайски
тюлени монаси.
Карибския тюлен монах Monachus
tropicalis (Gray, 1850), за пръв път е
описан от откривателите на Новия
свят, експедициите на Колумб през
1494 и Хуан Понсе де Леон през 1513 г,
е един от малкото големи бозайници,
изчезнали през 20 век. До неотдавна
този тюлен е бил широко разпространен в Карибския регион, включително
по Карибските крайбрежия на Северна, Централна и Южна Америка, Бахамите и Големите и Малки Антили.
Исторически популацията е наброявала 233 000 - 338 000 преди катастрофалния упадък на вида, предизвикан
от безразборно избиване от човека,
особено през 19 век. Последно видът е
описан за видян през 1952 г и от тогава
се счита за изчезнал. Това е единственият пример за изчезнал вид морски
бозайник в тропиците и сред малкото
изчезнали видове в историческо време.
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като съвременното разпространение
може да се предположи, че произтича
от изчезване на видовете от по-високи
географски ширини и заместването
им с други видове тюлени.

сп. Българска Наука брой 71

Хавайски тюлен монах
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Филогенетичните и филогеографските отношения между трите вида тюлени монаси, както и систематичното
положение на триба Monachus се изясняват и до днешен ден. Съвременни
изследвания, основани на ДНК анализ на проби от трите вида тюлени
монаси, сравнително анатомичен и
морфологичен анализ отговарят на
доста въпроси. Рода на тюлените монаси Monachus е монофилетичeн и е
възникнал от общ предшественик в
източната част на Средния Атлантически океан преди около 6 милиона
години. Следва разпространение на
запад на общ предшественик за Карибския и Хавайски тюлени монаси и
на изток, даващ съвременния Средиземноморски тюлен монах. Доста фосили на тюлени монаси са датирани
от среден миоцен и плиоценски находища в Европа, северозападен Атлантик, Тихоокеанските брегове на Южна
Америка, което кара редица автори да
твърдят, че най-вероятно този вид тюлени да се били доминиращи за Северния Атлантически океан до плиоцена,
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Фиг. 5 Филогенетично дърво, основано на ДНК анализ на нуклеарни
и мтДНК локуси. Ясно се обособява монофилетизма на Monachus,
появата му преди около 6млн години и разделянето му на два триба
- Средиземноморски тюлен
монах Monachus monachus и отделените в нов род Neomonachus, Хавайски (Neomonachus schauinslandi)
и Карибски (Neomonachus tropicalis)
тюлен монах. Горе е указано циркулацията на вода между Тихия и Атлантическия океани преди и след появата на Панамския провлак.
Морфологични и генетични изследвания потвърждават близостта на двата
тюлена монаси на Новия Свят - Карибски и Хавайски. Разликите на тези
два вида, спрямо Средиземноморския тюлен монах са такива, че позволяват отделянето им в отделен род
Neomonachus. Анализа потвърждава,
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Защо тюлените монаси се наричат така?

Името монах е предложено от Йохан
Херман през 1779 г., когато този естественик публикува първото модерно
описание на вида, основано на наблюдения върху затворен екземпляр, който той открива в едно пътуващо шоу
в Страсбург. Херман предлага името
на животното Münchs-Robbe (Phoca
monachus), поради това, че той смътно си спомнял описание на животно,
приличащо на отшелник в Марсилия,
за което предполагал, че е същото това
животно. По някакъв начин тюленът
при своето движение и заставане на
края на басейна, с раменете и главата, му наподобявал молещ се монах.
Херман не смятал да променя името.
Името се свързва и с антични описания още от времето на Римската империя. Плиний Стари отбелязва поразителната прилика между налягалите
по плажовете тюлени и шествие от монаси. Аристотел също описва този вид
в своите трудове. Де факто в римско
време тюлена монах е бил познат като
Фока или морско теле (vituli marini),
поради характерните звуци, наподобяващи мучене.
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че затварянето на Централно Американския воден път след завършването
на Панамския провлак играе съществена роля в еволюцията и разпространението на двата тюлена монаси
от Новия Свят. Ясно е, че двата вида
се отделят именно по това време и остават изолирани от двете страни на
Панамския провлак. Точната датировка на завършването на Панамския
континентален мост, който води до
Голямата Американска Биотична Обмяна на сухоземните екосистеми, не е
точно определен, но е около от 4 до 2
млн години. За дивергенцията на двата тюлена от Новия Свят е изчислено
време отпреди 3,67 млн години, което
съвпада с появата и завършването на
Панамския провлак и ограничаването
на циркулацията на вода между двата
океански басейна, Тихи и Атлантически, което именно подкрепя идеята
за видообразуване вследствие на изолация. Най-вероятно общия предшественик на двата вида е бил широко разпространен по крайбрежията на
Централна Америка през късен плиоцен. Окончателното затваряне на водния път от Панамския провлак, което
е станало преди около 2,5 - 2 млн. години, създава две алопатрични популации, дали появата на двата вида тюлени монаси - Карибски и Хавайски.
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Не малко са свидетелствата, че това
животно е било познато, и то много добре, на хората от античния свят. Нещо
повече, тюлена монах е бил многочислен и обичаен вид за крайбрежните
ивици. Споменат е в над 200 съчинения на автори от Елинския, Римския и
Византийския период. Тюленът монах
е играел важна роля в много митове и
легенди. Негово описание има в „Одисея” на Омир и други старогръцки извори. Според старогръцките легенди и
митове, Протей е „старецът от морето”,
който „пасял многобройните стада” от
морски същества, включително и стадата от тюлени. Описанието на самия
Протей, съгласно Омир, доста наподобява тюлен монах. Протей е считан, че
притежава магически сили и поради
това, неговите „овце” тюлените, също
са били магически животни и са считани за много полезни при правенето на
магия. В по-късен фолклор, тюлените
са свързвани с носенето на нещастие.
Макар това поверие да се счита, че се
основава на желанието за освобождаване от угризения на съвестта на ловците, избивали тюлените – „ хората
на морето”, носещи мистични сили,
които са плачели, когато ги убиват.
Тюленът монах е вдъхновявал не малко митове и легенди от фолклора на
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античността и на Средновековието, където най-често е описван като русалка,
нимфа или сирена. Одисей прибирайки се към дома, по пътя е привлечен
от коварната песен на сирените, които
привличали моряците към каменисти
брегове. Клавдий Елиан също пише
за „морските телета”, които лежейки по плажовете и скалите, издавали
смразяващ вик. Който чуел този вик,
скоро след това умирал. Сега е ясно,
че майките предупреждават малките
тюленчета за наближаваща опасност
с пронизителен вик. Но за хората от
античността, плаващи с месеци в необятната морска шир, налягалите тюлени и виковете, които издават, им се
стрували мистични и опасни.
По-нови елински легенди разказват,
че майката на Александър Велики е
била тюлен, а сестра му русалка. След
смъртта на Александър, сестра му
пресрещала корабите и питала моряците дали е жив. Ако моряците отговорели, че е мъртъв тя предизвиквала бури и смъртта им. Затова се носел
мита, че ако моряците срещнат сестрата на Александър, трябва да и отговорят „ Той живее и царува”.
Фокида и Фокея носят името на тюлена и са го поставили като свой символ.
„Phokos, Φоκος е древногръцкото наименование на тюлен. Една от легендите разказва, че Фок е син на Еак, цар
на Егина и нереидата Псамате. Псамате, бягайки от Еак се превръща в тюлен и после ражда в морето Фок. В „
Метаморфозите” на Овидий се разказва за старецът Цефизус, речен бог във
Фокида, който се оплаква от злощастната съдба на внука си, превърнат от

Аполон в дебеличко морско теле. Фокида е бил силен икономически район
в Древна Гърция. Името му се свързва с легендата за Фок, който бива убит
от полубратята си и заровен в гората.
Фокея е старогръцки град, върху който
сега съществува турския град Фоча на
Егейското крайбрежие. Легендите за
града също разказват за Фок и неговата майка тюлен. Основаването на града се записва от Павзаний, който през
2 в. в своя „Пътеводител на Гърция”
отбелязва, че Фокейците са родени на
земята под Парнас, която все още се
нарича Фок / тюлен/.
Образът на тюлена монах присъства и
в античното изкуство. От областта Фокида са намирани съдове с изобразени
тюлени, сребърни и златни монети,
печатани с образа на тюлен. В разцвета
си Фокея е бил важен военен и търговски център. До 6 век преди н.е. е бил
един от най-големите градове в света,
а неговите крепостни стени са били 5
км дълги. Според Херодот, фокейците
са били най-добрите елински мореплаватели и техните кораби достигали
до бреговете на Испания. Фокейците
се считат за основатели на Марсилия /
тогава Масалия/, град който също избира за емблема тюлен.
Въпреки мистичното му описване в
легендите, тюленът монах е бил определян от хората като мръсен, миризлив и със злобен характер. В редица
творби тюлените са описани дори като
разкъсващи човешка плът. Демонизирането му опрощавало и извинявало
безмилостното му избиване през вековете. В Ливан и Турция по-нови легенди твърдят, че нараняването на тюле-

на носи смъртен грях, но въпреки това
той е повсеместно избит. Негативните
описания на тюлена датират от ранна
история и редица автори като Теокрит, Овидий, Аристотел и Плутарх, не
остават безпристрастни в своите творби.
Хората са гледали на тюлените като
ценен природен ресурс още от времето
на заселването си по Средиземноморските брегове. Кости на тюлени са намирани при археологични находки на
хора от палеолита, т.е тюлените са ловувани за храна и дрехи още от каменната ера. Ловът на тюлени е бил важна
дейност на хората по крайбрежието,
особено на бедните рибари, които са
използвали за основни нужди кожите,
месото и маста. Но основните виновници за упадъка на вида не са бедните
рибари, а всички доказателства сочат
към Древен Рим и неговата историческа роля в унищожението на Средиземноморската флора и фауна. Тюлените биват избивани не само заради
месото, ценни и скъпо са се продавали
кожите им, както и редица техни части, участващи в магически и медицински ритуали. Безспорно най-сериозен
дял в тяхната участ има уловът им за
римските циркове. Хиляди животни
са умирали на път или на арените,
убивани за удоволствие на тълпата.
Това е продължавало хилядолетие.
Древните текстове показват, че дълги
години пазарът на тюленови кожи и
техни субпродукти е бил изключително активен. Това продължава до около
300 г от н.е, когато вече видът бележи
явен упадък и става изключително рядък. Въпреки това все още продължа-
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ва търговията му. Стадата от мръсни и
миризливи тюлени присъстват само в
легендите за Протей.
Необичайните качества на тюленската кожа се споменава в много древни
текстове, включително в Библията,
Одисея, Дионисиада и др. Нейната
здравина и износоустойчивост е била
забележителна и редица владетели
са се възползвали от това нейно предимство. Когато видът запада, цената
на тази кожа се вдига неимоверно и
тя се превръща в луксозна вещ, привилегия само на богатите. Тюленската
кожа е имала едно качество, което я е
правило изключително ценна за всички мореплаватели. Козината на кожата настръхва, когато наближава буря и
времето се разваля, а се сляга когато
времето се оправя. Този естествен барометър и това така чудно свойство,
правели тюленската кожа желана от
всеки пътешественик, който обикновено купувал скъп колан от тюленска
кожа и го слагал на пояса си. Изключително популярно било суеверието, че тюленската кожа предпазва от
светкавици и гръмотевици. Ако човек
прекара тюленска кожа през имота си,
то никога гръм няма да го удари. Наметало от тюленска кожа предпазва
човек от гръм. Задължително било на
корабите да има парче тюленска кожа,
която да ги предпазва от гръм и буря.
В античността суеверието, поверията
и изцелението са се преплитали. Така
тюленът, като магическо животно е
намирал най-странни приложения
за медицински цели. Едни от най-популярните медицински приложения
на тюленът по това време са: десен
плавник под възглавницата лекува от
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безсъние, а стомашно съдържимо от
тюленче кърмаче е било незаменимо
и сигурно средство за лечение на епилепсия. Жени с проблеми на гениталиите са лекувани с дишане на пушек
от горена тюленска козина. Плиний
Стари в своята 37 томна „Естествена
история” включва няколко хиляди лекарства, включително и тези от тюлени. Този негов труд е бил изключително популярен не само в античността,
но и в Средните векове и по време на
Ренесанса, втори по признание след
Библията и Евклидовата математика.
Аристотел и Хипократ също включват редица медицински приложения в
своите трудове. Именно тези рецептури, основани до голяма степен на суеверия и легенди, играят не малка роля
в преследването на вида с цел търговия. Рецептурите са били предавани
и преписвани от антични до ренесансови времена и активно прилагани в
действие.
Двубоя между рибарите и тюлените по
исторически данни датира от древни
времена до днешен ден. Още от древни времена тюлените са набеждавани,
че крадат рибата на рибарите и вредят
на улова им, поради това биват безмилостно преследвани. До днешен ден
продължават да умират тюлени заплетени в рибарски мрежи.

Тюленът монах от падането на
Римската империя до 20 век.
Макар към 300 г.от н.е, тюленът монах да бележи видим спад и вече да се
среща рядко по крайбрежията, по време на Тъмните векове той по някакъв
начин частично възстановява ръста на
популацията си. Многобройни са свидетелствата, че видът е преследван основно за кожи и мас до 20 век.
След падането на Римската империя
през 5 ти век, Европа навлиза в тъмните векове. Единствените източници за
знания за природата са били пречупени през призмата на юдео - християнството и оформени от мирогледите на
църквата. „Физиолог”е един сборник
от описания и легенди, чиито автор се
отнася в Александрия през 2 - ри век
от н.е, е единствената и най-влиятелна
книга, освен Библията, даваща сведения за естествения свят през времето
на тъмните векове. В началото на 11
век в Бенедиктинското абатство Монте Касино попадат творби на Гален и
Хипократ, а също така и сборник наречен De quadrupedibus, описващи
медицински приложения, лечение на
редица болести, рецептури и предписания. Там Константин Африкански, лекар познаващ древните езици,
превежда и преписва 37 медицински
трактати от арабски, гръцки, латински
и персийски източници. Тогава се завръщат и рецептурите, свързани с тюлена монах. През 13 век фламандския
духовник Гийом де Мьорбек се счита,
че пръв превежда на латински трудовете на Аристотел и по този начин
възстановява Аристотеловите трактати за ранните естественици от Сред-

ните векове и Ренесанса. Така отново
се реабилитират описанието, приложенията и рецептурите, преплетени с
легендите и поверията за средиземноморския тюлен. Основен привърженик, наложил аристотелизма в Европа
през Средните векове е Алберт Велики. В „ За животните”, Алберт Велики
преписва Аристотеловото описание за
средиземноморския монах.Така влиянието на античните автори върху
развитието на зоологията в Ренесансова Европа е било толкова голямо,
че повечето от трудовете на авторите
са били преплетени с древни поверия
и погрешни схващания и дори описания. Конрад Геснер от Цюрих се счита
за баща на съвременната зоология със
своя труд „Historiae Animalium”, публикуван през 1551г. в 5 тома и хиляди
страници, посветени на животните от Стария и Новия свят. Конрад полага основите на съвременната зоология с описания, заимствани
от Аристотел и Теофраст.Редица
други автори от това време, като
Гийом Ронделе, Пиер Белон, Улисе Алдрованди и Иполито Салвиани също
са повлияни от Аристотеловите
трактати, но те всички заедно павират пътя на Карл Линей и неговата „Systema Naturae”, излязла 1735г.
и положила основата на съвременната
видова биноминална номенклатура.
Всички тези автори, въпреки своята
ерудиция, заслуги за развитието на
съвременната зоология, все пак се повлияват от преданията и легендите и
преписвайки информацията, предават едно свръхестествено описание на
средиземноморския тюлен. Това се
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случва, защото в онова време, за тези
натуралисти е било по-важно да се работи с книги и в кабинет, отколкото да
се обикаля и да се прави действително
описание на място.
Средиземноморския тюлен монах
продължава да е част от фолклора и
през този период. Описание за „хората
от морето”, морски чудовища, сирени,
русалки и нереиди, увличащи моряците към смъртта им, продължават да
се носят от древна Гърция, през средновековна Мадейра към ренесансова
Италия. Тези застрашителни, опасни и
по най-различен начин зловещо набедени тюлени, отвличащи жени и атакуващи рибарите, намерили различни
преобразувания в хорските поверия,
са вкоренени от античните митове и
дори намират отражение в сериозните научни трудове и енциклопедии от
времето на Ренесанса. Така може да се
проследи отношението на човека от
Античността до Ренесанса към средиземноморския тюлен, като същество
зловещо, вредно и неприятно, което
трябва да бъде унищожавано. Отношение потопено в суеверие, страх и
невежество. Избиването на тюлените
продължава до почти пълното им изтребване през 20 век, основно за кожи
и мас. Един от последните „бастиони”
на средиземноморските тюлени остават западно африканските брегове,
където те са се излежавали с хиляди
по плажовете и каменистите брегове.
През 1434 г. португалски изследователи на нови земи акостират по тези
брегове и откриват „находището” на
тюлените. Веднага се започва активно
печалбарско избиване на тюлените за
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кожи и мас. Колонизаторските кораби
продължават „златните” си похождения по африканските брегове и през
следващите векове. Автори отбелязват за успешно натоварване на кораби с кожи и тюленска мас, които струват скъпо по онова време, през 1562 г.
През 1932 г. френския натуралист Теодор Монод вече критикува сериозното разграбване на Африка и отбелязва,
че това води до застрашаване на природата и нейните богатства, отбелязва
сериозния упадък на животинските
видове и предупреждава, че се налага
те да бъдат опазвани.
Атлантическите архипелази – Мадейра, Азорите и Канарите, също са били
населявани обилно със средиземноморски тюлени монаси. При първите
им описания, те са определяни като
островите на морските хора или на
морските вълци. След колонизирането им през 13 - 14 век, започва усилено
избиване за кожи и мас на тюлените
и през 16-ти век тези животни стават
изключително редки.
В страните от Средиземно море, кожите на тюлените продължават да са
много ценни и широко потребявани с
различни цели, от волски впряг до колани на моряците, от туники и ръкавици до обуща / навуща/. От бедните
моряци, кожите са се използвани за
завивки и зимни облекла. Макар и порядко, но има случай на използването
на месото на тюлена за храна. Продължава употребата на тюлена по вярвания и предубеждения, а също така и за
медицински цели.
Тюлените са се убивали трудно, поради дебелата кожа и натрупаната по-
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Съвременно състояние на тюлените монаси
Средиземноморски тюлен монах
Средиземноморския тюлен монах е
най-застрашения морски бозайник,
включен в Червената книга на IUCN
като критично застрашен вид. Причините за това положение са: висока
смъртност на възрастни и ювенилни
форми от директно убиване, най-вече от рибари; от оплитане в рибарски
мрежи; от човешка намеса – най-вече
туризъм, риболов и корабоплаване;
повишена смъртност на новородените,
поради загуба на естествения хабитат;
гладуване; заболявания; намалена
раждаемост и смъртност на новородените поради инбридинг. Популационния статус на вида по географски региони:
Кабо Бланко - През 15век тюлените
монаси са наброявали поне 5000 индивида само на залива Дакла, а като
цяло са били хиляди и поради това
са били убивани за кожи и мас. Преексплоатацията и разрушаването на
хабитати води до бърз упадък на вида.
До 1997 г. там все още е била най-мно-
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дкожна мас. Хиляди описания има на
ловни тактики, успехи и неуспехи в
лова и убиването на тюлени.
Макар римските циркове, където тюлените са пускани срещу мечки и тигри, да са останали далеч в миналото, в Ренесанса обичайно било да се
ловят животни за пътуващи циркове
и атракции. Тъй като много хора от
континента не са били виждали такова животно, интереса към „човека
от морето”, „ говорещата риба” е бил
голям. За съжаление не малка част от
тези тюлени са умирали бързо, поради невежеството на своите надзорници и тежките условия на пътуванията.
Тюлените били лесни за опитомяване,
бързо усвоявали различни номера и
били много привързани към своите
дресьори. Противно на много митове,
легенди и древни предания, тюлените
имали благ характер, добронамерени
към хората.
Не малко средиземноморски тюлени
са улавяни и убивани за колекциите
на музеи, зоопаркове и менажерии.
Редица известни, реномирани музеи и
колекционери плащали добре за улавянето на тюлени за своите колекции.
Естествено никой по-късно не обявявал официално как насилствено е
придобил своя екземпляр, а напротив
тюлените са излагани с благовидните
описания на злощастно събитие, което е довело до тяхното препариране.
Зоопарковете давали мило и драго за
жив екземпляр. За съжаление много е
ниска преживяемостта на тюлените в
зоопарковете, поради трудна адаптация на вида и небрежно и неправилно
отглеждане.
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гочислената популация, наброяваща
около 300 индивида. През 1997 2/3 от
популация измира поради токсини от
морски цъфтежи или от морбили вирус. Днес популация наброява не повече от 130 индивида.
Мадейра - Поради масово избиване,
тюлена монах е на път окончателно да
изчезне. Днес има не повече от 26 - 28
индивида.
Егейско море, Гърция и Турция Днешната популация наброява около
300 индивида, разпръснати на дългата
няколко хиляди километра крайбрежна ивица на малки и големи острови.
Двете основни популации са отдалечени на близо 4000 км. Малка е вероятността те да си комуникират помежду си, поради голямото разстояние.
Въпреки това, генетични изследвания
показват ниска хетерозиготност на
двете отдалечени популации - в Егейско море и в Атлантика. Това се обяснява, с това, че разделението е настъпило твърде скоро в историческо време
и все още не са стабилизирани каквито и да са генетични различия. Освен
това общата популация е преживяла
сериозно свиване и инбридинга е висок. Учените препоръчват изкуствено
смесване на двете отдалечени популации, за да се засили хетерозиготността
на вида и по този начин да се увеличи
шанса му за оцеляване.
Тюлена монах е защитен от редица
международни конвенции и закони в
целия си ареал.Защитени територии
са създадени на островите Десертас,
архипелага Мадейра и Северните Споради в Гърция. В ход са редица планове за създаване на още защитени те-
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ритории по местообитанието на вида.
Вниманието на природозащитниците
е насочено към ограмотяване на населението от контактните райони и информирането му с цел предпазване на
вида. Разработват се редица програми
за рехабилитация на наранени и изоставени малки тюлени. Въпреки всички усилия, спадът на вида е все още голям и не е изключено той напълно да
изчезне в близко време.

В България средиземноморския тюлен монах за последно е бил виждан
през 1975 / Созопол/ и после 1979 /Калиакра/. Единични непотвърдени съобщения има през 1981 и 1985г. Видът
масово е избиван от рибарите в средата на века, като вредител на мрежите
и улова. Тюлените са се срещали край
Маслен нос, от местността Кастрич до
с. Резово, край нос Калиакра. Село Тюленово е кръстено на тюлена, поради
подводните пещери в местността, които са били населявани от потомствата
на двойка тюлени, пуснати на свобода тук от румънската кралица Мария.
Днес тюлена монах се счита за изчезнал вид за българската фауна. Макар
местообитанията, подходящи за неговото завръщане да са включени в защитени зони, бъдещето е негативно.

В случай, че разпознаете тюлена мовидът е ендемичен и основно е разнах на територията на нашето Чернопространен на Северозападните Хаморие, важно е да направите следното:
вайски острови, където по съвремен1. В никакъв случай не го безпокойте,
ни данни наброява около 1400
освен ако не е ранен.
индивида. Видът е описан като кри2. Фотографирайте го, за да може да
тично застрашен в Червената книга
се установи наистина ли сте срещнана IUCN. Съвременни причини за
ли морска мечка. Отбележете датата и намаляване на популацията са основмястото на фогорафирането.
но антропогенни. Оплитане в рибар3. За да съобщите се свържете с:
ски мрежи; натравяне с токсини;
професор, д.б.н Златозар Боев от
гладуване поради намаляване на
Национален Природонаучен музей
рибата от прекален улов от човека;
- София: телефон: 087 7089048; 02
разрушаване на хабитатите; обезпо9885115 (в. 620, 640);
кояване от туристи; военните америе - п о щ а : b o e v @ n m n h s . кански бази и техните учения, свързаcom,
zlatozarboev@gmail.com ни с замърсяване и разрушение. Тези
уеб: http://boev-nmnh.hit.bg
основни фактори заедно с нападения
от акули, нисък репродуктивен успех
и висока ювенилна смъртност, вирусни заболявания, са също решаващи за
тежкото положение на популацията.
Генетични изследвания показват
изключително ниска хетерозиготност
на популацията, което е показателно,
че тя е силно застрашена поради липса на адаптивност. Териториите на
Хавайски тюлен монах
Хавайските острови, населени с тюлени са защитени територии. Има създадени много програми за консервация, предпазване, отглеждане на
наранени и изоставени тюленчета,
както и многобройни изследвания за
статуса и положението на вида. Всички те се правят така, че видът да не се
чувства обезпокояван.

Този тюлен монах е избиван за кожи
и мас почти до пълното му унищожение през 19 век - от 1805/ годината на
първото му описание/ до 1886г. Днес
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Карибски тюлен монах
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Наблюдавайки Карибските „морски
вълци” на брега на Санто Доминго
през 1494 г., Колумб нарежда да се
убият осем от тези животни за храна и
така открива експлоатацията на вида
от Европейските емигранти, които идват тук. Това унищожение продължава до 20-ти век, като ловците понякога
са убивали стотици животни на вечер.
Карибския монах тюлен е бил избиван
и от учени за своите научни и музейни
колекции, улавян за зоопаркове. Така
последния видян тюлен е бил на Серанила Банк през 1952г, с което се слага
точка на съществуването на този вид.
От хиляди тюлени, излежаващи се необезпокоявано по плажовете на Карибите, до последния видян жив тюлен.
В онова време, Карибския или още Западно Индийския тюлен монах, обита-
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вал Карибско море, северозападно от
Мексиканския залив, от Бахамите до
Полуостров Юкатан, южно по продължението на Централно Американските крайбрежия, на изток до Северните
Антили. Има данни и за югоизточните
САЩ.
Видът е включен в Червената книга на
IUCN като напълно изчезнал от природата. Описван е като добродушен
и лесно достъпен, неагресивен вид.
Живял е по пясъчните и каменисти
крайбрежия и острови. Хранел се е със
змиорки, омари, октоподи и риби.

БИОЛОГИЯ

Видео:
Важни връзки:
https://www.youtube.com/
http://www.monachus-guardian.org/ watch?v=QS_JryQ9osM
index.html
http://www.mom.gr/displayITM1. h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
asp?ITMID=31&LANG=EN
watch?v=PcarrliQu0Q
https://www.youtube.com/
watch?v=nQGU2_gDUsc

Ако списанието ви харесва, помогнете!

DONATE
БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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достъп до него.
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БИТКАТА ПРИ БЕЛАСИЦА
1014г.
Автор: Антоан Доспейски.
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=17050
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Битката в Ключката клисура на
планината Беласица, след която
били ослепени пленените български
войници е сред най-драматичните
страници от българската история.
Загубата на значителна част от
армията и последвалата по-късно
смърт на цар Самуил довели до залеза на Първото българско царство.
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дрин, в чийто Мадридски препис има
и миниатюри изобразяващи събитията и продължението на Хрониката
на Георги Монах. От гръцките извори
следва да се отбележат съчиненията
на Зонора и Константин Манасий, тъй
като те са били популярни по време на
Второто българско царство, като българския превод на втория автор е бил
също илюстрован с миниатюри, към
които има бележки, някои от които
обаче са заети от първия хронист. Мавро Орбини позовавайки се на Зонора
дава също някои интересни сведения,
които обаче не се срещат в познатите
днес ръкописи на византийския историограф. Други две важни съчинения са историята на Михаил Аталиат
и Стратегикона на Кекавмен. Твърде
е вероятно сведенията на продължителя на Георги Монах, Манасий, АтаБитката при Беласица – Миниатюлиат и Мавро Орбини да имат общ
ра от Мадридския препис на хронипървоизточник, който е бил стихотвоката на Манасий
рен панагир посветен на император
Никифор ІІІ Вотаниат (1077-1081) и
ИЗВОРИТЕ
неговите баща и дядо Михаил и ТеоОсновните извори битката са
филакт. Основание за това дава епич„Кратката история” на Скилица-Ке-
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Самуил, Иван Владислав и Алусиан.
Към домашните извори на първо място следва да се отбележи Битолския надпис на цар Иван Владислав
от 1015г., който е свързан с ремонта на
тамошната крепост, която пострадала
от нападението извършено от Василий
ІІ, след като той научил за смъртта на
цар Самуил. Макар и изключително
кратък и оскъден на данни, той е паметник, чието създаване във времево
отношение стои близо до разглежданите събития. Българският апокрифен
летопис макар да не съдържа конкретни сведения за самата битка е интересен със сведението си за император
Василий ІІ, който е представен в изключително благоприятна светлина и
подобно на Адемар анонимния автор
дава положителна оценка на безбрачието на императора.
ПОЛИТИЧЕСКАТА
КА

ОБСТАНОВ-

През 971г. император Йоан Цимисхий
успял да превземе Преслав, където бил
пленен цар Борис ІІ със семейството
му. Императорът обсадил в Силистра
русите предвождани от техния княз
Светослав. Обсадата се проточила и
се стигнало до споразумение, по силата на което на Светослав била дадена
възможност да се изтегли с войската
си от Силистра, но по пътя към Киев
бил нападнат от печенегите и убит.
Проблемите по южните граници
на империята принудили Йоан Цимисхий да се изтегли преди да е успял
да утвърди властта си над новозавладените земи.
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ното изложение на събитията, което се
отличава от общия стил на останалото
изложение в тези съчинения и множеството епитети и сравнения.
Някои извори, макар да не дават конкретни сведения за битката, съдържат
някои общи сведения или информация свързани с разглеждания период,
които допринасят за изясняване на
обстоятелствата предхождащи битката или пък нейните последици. Отделни, но твърде кратки и общи сведения
има и в съчиненията на други автори, като „Хронографията” и „Кратката история” на Михаил Псел, а също
историята на Никита Хониат. Също
твърде кратки и недопълващи с нищо
основните извори за самата битка са
текстовете на Дуклянския летописец
и на Яхъя бин Яхъя, но и те са също
така много полезни изясняване на ред
обстоятелства свързани с нея. Без да
дават информация за самата битка важни сведения се съдържат във византийските стратегикони и новелите на
императорите, тъй като от тях може да
се почерпят ценни данни за армиите,
тяхната тактика, екипировка и подготовка.
От латинските извори за описваните събития има и някои кратки сведения също в „Историята” на Адемар,
„Хроника на Венеция” на Йоан Дякон
и хрониката на Лупус Протоспатарий.
Сведенията, които дава Асохик макар да не са свързани с битката при с.
Ключ съдържат сведения за предходните военни кампании на цар Самуил
срещу Солун. Матей Едески дава интересни сведения за войните на Василий
ІІ срещу българите, но очевидно бърка
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Неочакваната смърт на авантюристичния и енергичен император Йоан І
Цимисхий и идването на власт на младите императори Василий ІІ и Константин VІІІ създали предпоставки
западните български земи да подновят борбата за независимост. Властта
във Византия попаднала в ръцете на
ловкия интригант паракимомен Василий, който успявал успешно да попълни хазната, но това ставало по твърде
обременителен начин за населението
и аристокрацията. Възползвайки се от
недоволството Варда Фока и Варда Склир се опитали всеки за себе си да завземе престола и империята задълго се
озовала във вътрешни междуособици.
Докато управниците на Византия се
справяли с възникналите вътрешни
проблеми останалите незасегнати от

похода на император Йоан Цимисхий
западни български земи успели да се
организират за по-нататъшна съпротива. Начело на борбата застанали
синовете на комит Никола – Арон,
Давид, Мойсей и Самуил. Давид и
Мойсей още в началото загинали, а
Арон бил убит с цялото си семейство
по обвинение в измяна, като бил пощаден само синът му Иван Владислав
благодарение на застъпничеството
на Гаврил Радомир. Възползвайки се
от създалата се ситуация цар Борис ІІ
успял да избяга, но на границата бил
убит погрешка. На тронът се възкачил брат му Роман, който обаче нямал
възможност да продължи династията,
тъй като бил кастриран.
Василий ІІ ловко успял да отстрани
претендентите за трона Фока и Ск-

Ако списанието ви харесва, помогнете!
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БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин навсякъде
по света да има достъп до него.
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КОМАНДВАНЕТО

Василий ІІ Българоубиец – миниатюра представяща императора като
победител на българите
Византийската армия била командвана лично от император Василий ІІ,
който по това време все още е известен
само с прозвищата Македонец и Багренородни, а също за да се отличава

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
достъп до него.

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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лир, а също и опасния си помощник в
управлението Василий, чието име се
свързвало със заговорите и смъртта на
няколко от предишните императори.
След като решил вътрешните проблеми императорът организирал поход за
превземането на София, но обсадата се
проточила, а сведенията за приближаваща българска войска накарали Василий да снеме обсадата и да потегли
обратно към Византия. При преминаването през прохода Траянови врата
му била устроена от българите засада,
като войската му била разбита. Независимо от този неуспех Василий ІІ не
се отказал от плановете си да наложи
властта си над цяла България. Първо
той успял да превземе отново Плиска и Преслав, а след това предприел
поредица от походи към западните
български земи. В резултат от последователните му кампании, той успял
да превземе Видин, а също и Скопие,
където бил пленен цар Роман. Възползвайки се от ангажираността на
Василий ІІ с военни действия на Апенинския полуостров цар Самуил се опитал да завладее град Солун.
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от Василий І е бил наричан и Млади.
Василий ІІ на ръст бил под средния
и имал светлосини очи. Макар както
показва прозвището му Порфирогент
да бил роден в двореца, голяма част от
живота си прекарал във военни кампании, далеч от дворцовите навици
и разкош. Речта му не била гладка и
той често се запъвал, правейки кратки
паузи. Военните кампании провеждал
не както било обичайно от средата на
пролетта до края на лятото, а се завръщал едва с постигането на набелязаната цел. Той твърдо понасял както
студа през зимата, така и горещините
през лятото, а също и лишенията. При
избора на командния състав се ръководел от показаните на бойното поле
способности и усърдие. Имал добри
познания по военно дело, отчасти научени от книгите, а отчасти придобити от собствения опит по време на
многобройните му военни кампании.
Той считал стегнатия и нерушим боен
строй като важни условие за успеха
на бойното поле. Наред с това, когато
имало възможност той устройвал засади на противника и го обстрелвал
отдалече. Василий ІІ не се подавал
лесно на чуждо влияние и проявявал
последователност при преследването
на целите, които си е набелязал. Той
не променял лесно и отношението си
към хората. По време на военен поход
умеел да потиска гнева си, а провинилите се наказвал едва след приключването на военната кампания, при
това след като старателно проучел обстоятелствата. При все това проявявал
милост и състрадание. Той е сред найдълго живелите и управлявали визан-
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тийски императори.
Другите трима споменати военачалници са тогавашния пловдивски управител Никифор Ксифий, командващия солунската армия Теофилакт
Вотаниат и синът му Михаил.
Теофилакт е бил дядо, а Михаил баща
на император Никифор ІІІ Вотаниат,
което ще рече, че твърде щедрите похвали за тях са дължат на автори писали по времето или след управлението
на техният потомък.
За героя от битката при Беласица Никифор Ксифий последвал възход, но
той завършил с драматично падение.
Възгордян от успеха си, той се сговорил със сина на Варда Фока – Никифор да извършат преврат, като всеки
от тях се надявал да заграби трона за
себе си. Както може да се очаква една
такава дружба не се оказала трайна и
вярна. На 15 август 1022г. Никифор
Ксифий опасявайки се, че Василий
ІІ е разкрил заговора се опитал да се
спаси, като поканил Никифор Фока на
среща, при която той бил убит. После
Ксифий се опитал да убеди императора, че се е сдружил с Фока само за да
разкрие заговора. Василий ІІ обаче не
повярвал на оправданията. Заради заслугите му в битката при Беласица и
заради тежкото здравословно състояние го пощадил и не го екзекутирал,
но му отнел имуществото и го замонашил.
Отбраната на прохода се ръководела
лично от цар Самуил и синът му Гаврил
Радомир. Всеки поотделно отстъпвал
по заложби на Василий ІІ, защото цар
Самуил бил ловък политик, а Гаврил
Радомир бил добър военачалник.

ИСТОРИЯ
но това е типично занимание за един
средновековен владетел често отразявано в историческите съчинения,
осигуряващо както храна, така и тренировка в мирно време за справяне с
реална опасност.
Във връзка с кампанията срещу Солун
е споменат и Давид Несторица.
АРМИИТЕ

Византийците разбиват българите
при р. Сперхей - миниатюра от Мадридския препис на хрониката на Скилица-Кедрин
Сведения за числеността на армиите
намираме в продължението на хрониката на Георги Монах и в историята на
Мавро Орбини, който се позовава на
Зонора. Според продължителят на Георги Монах българската армия се състояла от 360 000 (τς χιλιάδας) души, в
състава на които имало и наемници,
а в сражението загинали 160 000 (ρς
χιλιάδας). Общата численост на византийската армия не е посочена, а само
броя на двата отряда изпратени да обходят защитниците на прохода, които
били по 12 000 (λβ χιλιάδας) или общо
24 000. Според Мавро Орбини Самуил е имал 50 000бойци, от които след
разгрома били ослепени около 15 000.
Тези цифри обаче липсват в съчинението на Зонора, където е даден само
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Дори при наличието на такава силна
фигура като Самуил, който в изворите
успява да засенчи дори самият цар Роман Гаврил Радомир остава в българската история като най-много споменавания с влияние върху политиката
престолонаследник. Самуил и Гаврил
Радомир са описани с голяма неприязън от Йоан Ставракий в словото му за
чудесата на св. Димитър, където е разказано и за смъртта на втория. Но въпреки острите думи се вижда, че омразата се дължи повече на постигнатото
от тях срещу Византия, отколкото на
лични недостатъци. Той нарича цар
Самуил прочут и пише, че неговото
име дори и по негово време не слизало
от устата на българите и бил завладял
цялата българска и ромейска земя чак
до Солун. Гаврил Радомир е определен пък като жесток и бесен, с наклонност към убийства и разрушител, който с един удар на боздугана повалял
направо в гроба. Това описание съпоставено с доста обърканото изложение
за управлението на Гаврил Радомир
в съчинението на Скилица-Кедрин и
сведението на Дуклянския презвитер
за негови успешни военни действия
срещу Византия свидетелстват, че той
се е отличавал както с физическа сила,
така и с качества на военачалник. Лошите качества, които са му приписани
са по-скоро нещо иманентно за една
война, която неизбежно е съпътствана със смърт и разруха, но заслугата
за всичко това е на византийския император, който се опитвал да завладее
България, а не на бранещия се. Конкретният недостатък визиран във словото пък е страстта на царя към лова,
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броят на ослепените. От друга страна
представените цифри в двете съчинения макар да изглеждат напълно
различни, не са лишени от връзка помежду си. Продължителят говори за 2
византийски отряда от по 12 000 души,
а при Орбини византийската армия е с
численост 24 000 души, т.е. цифрата
отговаря на сбора на двата отряда. Общият брой на българската армия при
Орбини пък е 50 000души, което отговаря на 36 000 + 14 000души. Зонора
и Скилица сочат като брой на ослепените българи 15 000души, но според
Кекавмен те са били 14 000. При това
положение възниква въпросът дали
Орбини не е заел от Зонора само броя
на ослепените 15 000, а другите данни
да са заети от продължителя на Георги Монах или от неговия извор и да са
били сумирани?!? Но по-скоро може
би става дума за ползване на извора
или на друго съчинение, което е базирано на прототипа, защото 160 000 са
посочени като пленени и убити, което
показва, че е възможно да е имало и
отделна бройка от 14 000 като при Кекавмен за ослепените или за отбраняващите прохода и тъй като данните са
били сметнати за противоречиви да е
била заета бройката 15 000, която е и
единствената отразена в съчинението
на Зонора.
Внушителните цифри за българската войска изглежда са резултат от неправилно приравняване на военните
единици при преписите на съчинението на Георги Монах, тъй като при
Мавро Орбини, който най-вероятно е
ползвал източник базиран на същия
прототип съдържа цифри напълно
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съотносими към тези на византийската армия. Обикновено внушителните войскови цифри в някои извори
се дължат на смесване на думата „мириада” (μύριας), която означава „сто
стотни”, т.е. 10 000 с военната единица „мира” (μούρα, мн. ч. μούραι - означава „част”, „подразделение”), която
е другото название на хилиархия, т.е.
състояща се от 1 000 души. Иначе казано 36, респ. 16 български мири, т.е.
36 000, респ. 16 000 са били разчетени
като мириади, т.е. 36х10 000=360 000,
респ. 16х10 000=160 000. Доколкото
Продължителят на Георги Монах споменава за залавянето на две български
стражеви стотни (βίγλας εκατόν), то е
възможно недоразумението да се дължи на различния брой на армейските
части – т.е. в панагира да са били посочени като брой отряди, които за византийската армия да са били мири /
хилархии, т.е. 2 х 12 х 1000, а българската армия да е била съставена от 360
отряда х 100 души, т.е. 36 000, респ.
16 000. Използваната дума „вигла”
произлиза от гръцката дума часовой.
Името „вигла” е носела и една от византийските столични „тагми”, чиято
численост изследователите определят между 1000 и 4 000души. Думите
вигла и тагма се използвали за обозначаване на основната бойна единица на
византийската армия, но в описанието
на битката при Беласица както се вижда е използвано и основното значение
на думата - стражи, часовои. Както
ще се види по-натам в изложението
в бойните действия участва не само
основната българска армия, но също
пограничните стражи и постоянните

гарнизони на крепостите, които само
отбраняват своите опорни пунктове
без да ги напускат. По тази причина
например Мелник въпреки разигралата се трагедия в битката при Беласица е разполагал с достатъчно собствени сили за отбрана и се е наложило
Василий ІІ да прибегне до хитрост за
превземането му. Това означава, че за
евентуално настъпление българските
сили били много по-малки откъм численост.
Византийската армия била наборна
и се попълвала от военно-задължени
лица, които срещу службата си получавали воински участъци. Изпълнението на военните задължения обаче
често откъсвало бойците задълго от
обработваемите участъци, което се отразявало неблагоприятно на икономическото им състояние. Воинските
участъци на разорилите се стопани
попадали в ръцете на богатите динати. Обичаен способ станало използването на 40-годишната придобивна
давност, благодарение на която силните на деня ограбвали обикновеното население. Императорите от Македонската династия предприели мерки
за ограничаване на ограбването на бедните стопани, чрез поредица от новели. Император Никифор ІІ Фока като
представител на едрата аристокрация
от една страна, но от друга страна, като
владетел стремящ се да усили военната мощ издал противоречиви мерки,
опитвайки се да задоволи интересите
и на двете страни. След смъртта на Никифор ІІ и отстраняването на паракимомена Василий през 996г. император
Василий ІІ издал нова новела, с която

отменил 40-годишната придобивна
давност. Отмяната имала действие не
само занапред, но имала също ретроактивен ефект и оставали незасегнати правата на динатите само за имуществата придобити преди новелата
на император Роман І (около 928г.), а
получените след това имоти чрез използване на давността следвало да се
върнат на обезземлените дребни собственици. Василий ІІ макар да се обявил срещу рестрикциите спрямо църковните имоти въвел ограничения и
за заграбването на земите на селяните
от манастирите и духовниците, както и прехвърлянето след това на така
придобитото на динати. За осигуряване на стабилни приходи за хазната бил
въведен особения данък алеленгион
(от гр. „солидарност”), според който
за пустеещите земи отговаряла общината, т.е. притежателите на съседните
имоти трябвало да плащат дължимия
данък и за този, който нямал стопанин
или пък имал, но той не бил в състояние да го дава. Василий ІІ прехвърлил
тежестта за плащането на данъка от
обикновените земеделци на едрите
собственици. Въпреки че промяната
била въведена като временна мярка
за осигуряване на средства за войната
срещу България, след покоряването на
българските земи въпреки молбите на
патриарх Сергий след триумфалното
завръщане на императора в столицата
данъкът не бил премахнат.
За екипировката на двете армии има
известие в съчинението на Продължителя на Георги Монах. Тъй като най-вероятно неговия извор да е бил поетична творба, данните му да са изпъстрени
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с художествени елементи: „И от двете
страни покритите цели с желязо конници и пехотинци и покритите цели
с желязо копиеносци развели знамената си и дали боен сигнал с военните
тръби и тромпети.”. Константин Манасий, който явно е ползвал същия извор
дава подобни сведения, като с оглед
търсения художествен ефект е прибягвал и до архаизиране: „Всички бяха в
железни ризници, с медни щитове, с
копия, всички носеха тежкомедни копия”. Както от това описание, тъй и от
миниатюрите към Мадридския препис на хрониката на Скилица-Кедрин
изглежда, че екипировката на двете
армии няма значителни различия. В
Менелогия на император Василий ІІ
в миниатюрата представяща избиване
на ромеи от българите и двете страни
нямат метална защитна екипировка,
но по всички личи, че това изображение не представя сражение, а по-скоро
репресии спрямо пленници.
Макар да липсват конкретни данни
относно битката при Беласица има
сведения във връзка с други кампании, че византийците използвали
като наемници руси и маджари. Скилица отбелязва, че след превземането
на Лонгон през 1017г. Василий ІІ разделил плячката на 3 – 1/3 за себе си,
1/3 за русите и 1/3 за византийската
войска. Унгарския крал Стефан лично
участвал в поне една военна кампания
срещу България.
Във военния трактат приписван на
император Никифор ІІ Фока са набелязани специални мерки за охрана на
пограничните планински местности:
„Ако високи и непроходими планини
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отделят неприятелската земя от нас;
то е необходимо да се поставят на тях
стражи, на три или четири мили едни
от други. Първата стража, виждайки появилите се неприятели, трябва
веднага да бяга към втората с вестта,
а тази най-голяма скорост към третата и така нататък по реда, предавайки
онова до конните стражи, стоящи на
равни места, които вече уведомяват
самия пълководец за приближаването
на враговете. Стражите стоят на караул петнайсет дни; затова те трябва винаги да взимат със себе си за толкова
пак дни и хранителни припаси. След
това идат други на смяна в надлежен
порядък, без всякакво изключение,
на които началниците не трябва да
позволяват да бъдат у дома по собствена нужда. Едни от тях са длъжни
да гледат, какви места могат да бъдат
безопасни за неприятелите, къде има
много вода и къде е равно място, други да узнават, къде пътя е тесен и къде
не трябва да се преминава през реката. Ако те внимателно стоят на караул, то неприятелите няма да могат да
извършат неочаквано нападение.”.
От обстоятелствата около смъртта на
цар Борис ІІ е известно, че България
е имала такава погранична стража. Но
пак от това известие става ясно, че съставът на граничарите не е имал препоръчваните качества, тъй като един от
тях е бил глухоням. В изложението на
продължителят на Георги Монах вече
конкретно се дават сведенията за тази
караули, от които става ясно, че те не
са се справили добре със задачите си.
Преди покоряването на Северна България в тактически план се прилагала

ешелонирана защита, като първата
бойна линия била при Еркесията, втората при Балкана, а следващата вече
при укрепените селища, вкл. и столицата. По трасето на византийската армия откриваме селището Вальовища,
чието название е свързано с валове, а
по-късните Демир капия, т.е. „Железни врата” и Сидерокастро – „Желязна
крепост” също подсказва за наличието
на такъв опорен пункт. При настъплението на император Василий ІІ обаче
нямаме сведения там да се е провела схватка. Топоними производни на
„вал” и „Железни врата” са често срещани по поречието на р. Струмешница и планината Беласица в участъка
между Петрич и Струмица. Тесните
проходи на планината Беласица също
подобно на Стара планина са били
удобно място за да се пресече пътя на
вражеска настъпваща армия.
Пак във военния трактат приписван
на Никифор ІІ се дават и съвети как да
се отбранява пътят, по който трябва да
премине вражеската армия: „Чувайки
за придвижването на враговете, пълководецът трябва с цялата своя войска да дойде на границата и на същия
този път, по който те имат намерение
на преминат, да постави цялата пехота. Научавайки, че те идат с неголямо
опълчение, е необходимо той незабавно да излезе срещу тях и да нападне с
цялата конница и пехота, ако е успял
да ги събере. Тъй като пехотното сражение е изгодно на тесни места, то непременно трябва да се заемат планинските височини и, ако положението на
мястото е удобно, да постави от двете
страни на пътя пехотни отряди. Но

където неудобството на мястото препятства да се сражават от височините
й, където пътя има някакъв наклон и
от многото ручеи е доста тесен, там,
постави на най-високото също пехотни отряди, трябва да заградиш пътя
с ратници щитоносци и копиеносци,
зад тях разположи каменометци, стрелци и прашкари: зад първия отряд
трябва да наредиш да върви втори и от
двете страни на главния отряд, охраняващ средата на пътя, постави също
копиеносци, прашкари и леко въоръжени.”. Тази препоръка е била реализирана от българската армия и както
се вижда от всички извори уповавайки
са на заетите от нея планински височини тя успешно отблъснала опитите
на византийците да преминат. Но не
всичко от препоръчаното е било изпълнено и то се е оказало за българите
фатално: „Ако отдясно или отляво на
отряда, охраняващ големия път, има
и други пътища, наричани от тамошните жители пътеки, то непременно
трябва да накараш онези пеши воини,
та неприятелите, узнавайки за о заемането на главния път, да не тръгнат
отстрани по другия пък и оттам от
страни или откъм тила да не нападнат
и с това да не приведат в ужас ромейската войска. Ако от всички страни пътищата са добре охранявани; то те или
ще бъдат посрамени, с Божия помощ,
в сражение, или от страх ще бъдат
принудени да извършат нападение по
друг отдалечен на няколко дни път.”.
Особен интерес представлява обстоятелството, че в трактата се говори за
изпращане в обход на пехотинци не
по някой от съществуващите пътища,
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а през горските пътеки, тъй като в из- България.
следванията за битката при Беласица
за обхода авторите обикновено се спират на основните пътни артерии.
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В основния извор за военните действия през 1014г. – хрониката на Скилица-Кедрин е разместен хронологичния
ред на събитията: първо е описана битката при с. Ключ, а след това се разказва за кампанията на Давид Несторица
срещу Солун във връзка с унищожаването на военната част предвождана от
солунския управител Теофилакт Вотаниат, но макар и събрани заедно, двете събития са представени като съвсем
изолирани едно от друго. Това разместване на събитията обаче създава
доста объркана представа за развоя на
военните действия и за причините за
взетите решения, което се е отразило
неблагоприятно и на по-сетнешните
научни изследвания.
Солун е бил значим град и важно военно пристанище, отнемането на който е можело да създаде затруднения
за Василий ІІ да осигурява провизии
за кампаниите си срещу България, а
също да прехвърля войски. Последното обстоятелство е от особено значение, защото през цялото си управление Василий ІІ е водел войни в Мала
Азия, на Балканите и на Апенините.
В случай, че бъдел лишен от възможност бързо да прехвърля военни части
от един фронт на друг и да ги снабдява, то превземането на Солун е можело
да създаде сериозни пречки за успешното византийско настъпление срещу
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Българите разбиват и убиват Григорий Таронит край Солун - миниатюра от Мадридския препис на хрониката на Скилица-Кедрин
Още през 996г. цар Самуил се опитал
да превземе градът, но не успял, макар в завързалото се сражение да бил
убит тамошния византийски дук Григорий Таронит, а синът му Ашот и ханцидския княз Саак попаднали в плен.
След няколко сражения благодарение
на устроените засади в плен попаднал
и следващия дук на Солун Йоан Халдия. След нападението на цар Самуил срещу Солун през 996г. Василий
ІІ взел мерки за сигурността на града
– оттам били изселени заради съмнение, че симпатизират на българите магистър Павел Вовос, който бил
преместен в Тракезийската равнина
и протоспатария Малакин, който бил
изпратен в Цариград. Опасявайки се,
че ще ги постигне същата участ други
двама от местните знатни – Ватаций и
Василий Глава сами избягали при цар
Самуил. Били предприети марки за
сближаване с Венеция, чийто възход
като морска сила вече бил започнал.
Отбраната на Солун била поверена на
изтъкнатия византийски военачалник
Никифор Уран, но след като той бил
назначен за управител на Антиохия,

където трябвало да отблъсва нападението на арабите защитата на Солун
била оглавена от Давид Арианит, а
по-късно той бил заменен от своя родственик Теофилакт Вотаниат – дядо
на бъдещия император Никифор ІІІ
(1077-1081). След подсигуряването на
града императорът продължил да го
ползва като военна база за военните
си кампании срещу България и от там
започнал походът през 1002г.
Възползвайки се от това, че Византия е
ангажирана с военни действия на Апенинския полуостров цар Самуил изпратил войска начело с Давид Несторица да превземе Солун. Основните
сведения за военните действия на Давид Несторица срещу Солун дължим
на Йоан Скилица и Михаил Аталиат. С
това сражение може да свържем и сравнително обширното известие намиращо се в продължението на хрониката
на Георги Монах. Събитието е представено като случило се след битката
при с. Ключ като опит на българския
владетел да си отмъсти за поражението. Патетичното изложение на събитията пък е доста близко до сведенията на Аталиат, което показва, че или е
било използвано неговото съчинение
или двамата са черпили от общ извор.
За съжаление и тримата не навлизат
в конкретни подробности за хода на

сраженията, а се ограничават с това,
че отбраната на Солун се е водела от
Теофилакт Вотаниат и синът му Михаил и че византийците удържали победа, като се сдобили с плячка и пленници. Йоан Скилица е съвсем лаконичен
и казва само, че българите били разбити, а взетата плячка и пленници
били отведени при императора, който
по това време обсаждал клисурата при
с. Ключ. Михаил Аталиат пише по-обширно, но изложението му е по-скоро
патетично и панегирично, целящо да
възхвали делата на дядото и бащата
на император Никифор ІІІ Вотаниат
– Теофилакт и Михаил. В описанието е обърнато основно внимание на
личното участие на Михаил Вотаниат
в битката. От изпълнения с ласкателства текст се разбира единствено, че
се е водило сражение на полето извън
крепостните стени на Солун, в която
битка Михаил е бил тежко ранен.
При съпоставянето на сведенията за
битката при Солун с останалите данни за похода на Василий ІІ през 1014г.,
то успехът на Теофилакт Вотаниат се е
състоял в това, че успял да не допусне
превземането на Солун, но изтеглянето на българската войска най-вероятно е било свързано с настъплението на
императора към с. Ключ и необходимостта цялата българска армия да се

БГ Наука

участва в „XXXIX Национална Конференция по Въпросите на обучението по Физика”, организирана от „Съюза на физиците в България”

БГ Наука продуцира документалният филм „Трагедия и слава“ посветен на
100 годишнината от Междусъюзническата война.
www.1913.nauka.bg

http://nauka.bg

сп. Българска Наука брой 71

ИСТОРИЯ

97

ИСТОРИЯ
насочи натам за да окаже отпор. След БОЙНОТО ПОЛЕ
изтеглянето на българската войска
обсаждаща Солун Теофилакт Вотаниат също се насочил към с. Ключ за да
окаже помощ на настъпващата византийска армия.
ПРИДВИЖВАНЕТО НА ИМПЕРАТОР ВАСИЛИЙ ІІ

сп. Българска Наука брой 71

Византийската армия командвана
лично от императора се насочила от
Мосинопол (дн. Комотини) през Драма, Сяр, Валовища (дн. Сидерокастро)
и Рупелското дефиле (Ливадица) към
клисурата при с. Ключ, която във византийските извори е отбелязано със
съответната гръцка дума - Клидион.
Тъй като това бил обичайния път на
византийската войска, то прохода бил
преграден в най-тясната си част с дървена преграда – дема. Скилица обяснява използването на демата с безсилието на цар Самуил да противостои
на византийската армия след понесените преди това тежки поражения.
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Най-подробни сведения за характеристиките на бойното поле се срещат
в съчинението на продължителят на
Георги Монах: „Но след това отново
събрал друга войска и повикал чужди наемници и се впуснал в боеве и
сражения, пълен с гняв и заслепение,
преградил теснините и проходите на
едно място със стени, другаде с въжета и дървета и направил изкуствени
валове… Там, където залегнал, между Романия и българите, имало поле
и големи реки, и големи, високи и
стръмни планини, покрити със снегове. Имало само един изход, който той
преградил и поставил силна охрана.”.
За съжаление иначе подробното изложение на този автор е изключително
бедно на топографски данни. В хрониката на Скилица-Кедрин има по-малко подробности, но в замяна на това се
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срещат топоними. Според него битката се е състояла в теснината, през която императорът обикновено навлизал
в България, наречена „Кимва Лонг” и
„Клидион”. Във връзка с обхода на Никифор Ксифий е посочено, че на юг от
„Кимва Лонг” се намирала планината
Беласица, която в някои от преписите
е посочена и като „Балатиста”. „Кимва Лонг” означава в превод „Дългото
поле”. Вероятно се има предвид долината между планините Беласица и
Огражден, която е дълга около 40км.,
а при с. Ключ е широка около 4км.
„Клидион” означава буквално „Ключ”
и около неговата идентификация не е
имало разногласия в научната литература.

Демата издигната от Мануил Ивац
за да спре настъплението на император Михаил ІV- миниатюра от Мадридския препис на хрониката на Скилица-Кедрин
Битката изглежда е станала по течението на р. Струмешница, десен приток на река Струма, която отводнява
южните склонове на планините Плачковица и Огражден и северните части
на планината Беласица. Пътят е бил
преграден с дема – дървена стена, която затруднявала преминаването на византийците, а наред с това те е можело да бъдат обстрелвани от високите

и труднодостъпни височини. От изворите не става ясно дали преграденият
участък е затварял само пътя покрай
р. Струмешница, където се намират
руините и на т. нар. днес „Самуилова
крепост” между днешните Първомай
и Ново Конарево или е бил преграден
участъкът и по пътя движещ се в подножието на Беласица, преминаващ
през сегашните села Беласица, Коларово, Самуилово, Камена, Яворница,
Ключ, Скрът, Габрене и Старо Конарево. По протежение на този път са били
изградени крепости за отбраната му.
При Петрич на около 1.61км. южно от
сегашния град се издигала крепостта
наричана „Петрица”, а също по време
на турското робство и „Гяур калеси” и
била разположена на едно от крайните възвишения на планината Беласица. Под връх „Дебело бърдо” на около
5.05км. от с. Беласица е била разположена следващата крепост по трасето. Средновековната и антична крепост край с. Коларово се е намирала в
м. „Чуката”, която е бранела прохода
„Железни врата”. Тази крепост е имала поне три строителни периода: през
V-VІв. била изградена каменна стена
със спойка от червен хоросан; тя била
поправена през ХІв., като за спойка
била използвана кал, а в периода ХІІХІVв. е била направена нова поправка,
като този път за свързване на камъните бил използван бял хоросан. При
с. Коларово в м. „Ташлъко” е имало
дема с ров от изток. При коритото на
„Лудо дере” са били открити два камъка, на единия от които имало надпис
„Скръб”, а на другия „Кокалица”. На
около 3.21км. от с. Камена в м. „Тръс-
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тиките” и м. Пържал” е съществувала укреплението е била намерена строантична и средновековна крепост.
ителна и обикновена керамика от пе-
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Проведените проучвания в по-ново
време теренни проучвания и археологически разкопки дават основание да
се приеме, че отбранителната линия
е затваряла и двете трасета, чрез система от стени, валове и дървени прегради. Според Г. Митев отбранителната линия е била дълга около 8км.,
започвала от м. „Гергевче” намираща
се на около 1.08км. от с. Ключ и е завършвала по склоновете на планината
Огражден в местностите „Метеризо” и
„Горелите бърчини”. Според него демата се деляла на два сектора – южен
(„Гергевче” – „Чукалъко”) и северен
(„Чукалъко”-„Горелите
бърчини”).
Най-южната точка на отбранителната линия е било укреплението „Гергевче”, изградено на хълм в планината Беласица с надморска височина от
750м., който е природно труднодостъпен заради стръмните си склонове.
Крепостната стена на укреплението с
дебелина варираща между 1.20-1.50м.
следвала очертанията на терена и затваряла площ от 2.4дка. В района на

http://nauka.bg

риодите V-VІв. и Х-ХІв. От това укрепление по стръмния северен склон
на планината са се спускали до полето дървени ограждения и прегради,
като е бил използван дола образуван
от планинското дере. Ровът преминавал по най-високата част на образувания от дерето наносен конус в м.
„Лешките”. По протежение на рова са
били открити струпани камъни, които са служели за основи на дървените
прегради. Ровът преминава по протежение на около 1.5-2км. през м. „Лешките” и завършва в м. „Бозалъко”. В
м. „Бозалъко” са открити останки от
три успоредни на рова зида, изградени от ломен и речен камък, вероятно
със спойка от кал. Ширината им варира межда 2.70 и 2.80м. В м. „Лешките”
има и други каменни струпвания, но
част от тях изглежда нямат отношение
към фортификацията и са служили за
противоерозийни подпорни стени на
нивите. Едната от тези три отбранителни стени е била двойна и е завършвала в м. „Чукалъко”. В тази местност

ИСТОРИЯ
до м. „Метеризо” и м. „Горелите бърчини”.
ВИЗАНТИЙСКИЯТ
БИТКАТА

УСПЕХ
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Според Продължителят на Георги Монах след претърпените тежки поражения цар Самуил успял да събере нова
армия, като повикал и чужди наемници. По този начин успял да събере
войска от 360 000 души. Той преградил теснините и проходите на места
със стени, другаде с въжета и дървета
и направил изкуствени валове. Мястото, което избрал цар Самуил за да
пресрещне византийците било близо
до границата. Там имало поле, големи реки, големи, високи и стръмни
планини, покрити със снегове. Имало
само един изход, на който била поставена силна охрана. Планът на българският цар бил да направи внезапен
излаз и да обградял императора. След
пристигането на византийската армия
проходът бил атакуван и сражението
продължило до зазоряване, след което била дадена почивка. Василий ІІ се
възползвал от отдиха за да изпрати
съгледвачи за да видят дали защитниците в прохода можело да бъдат
обходени и ударени в гръб. Продължителят на Георги Монах говори, че
са били изпратени двама неназовани
по име стратези, всеки с по 12 000 конници. От сведенията в другите извори не е трудно да се установят обаче
имената на военачалниците. Първият
стратег е бил тогавашния пловдивски
управител Никифор Ксифий. Вторият
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има вал с ширина 2м. и запазена височина 0.5м., като находките в района
са от ХІІІ-ХІVв. При хълм намиращ се
м. „Чукалъко” завършвал южния участък на демата, а северният започвал
от хълм намиращ се на около 300м.
от него, като между двете възвишения
има стръмни пясъчни сипеи. От този
хълм по естествен хребет се спускал
вал, който достигал до „Самуиловата
крепост”. Укреплението „Самуиловата
крепост” се намира на възвишение разположено при извивка на р. Струмешница. То е било землено, състоящо се
от три вала и два рова опасващи хълма. В основата на укреплението било
оформено ядро от камъни и пръст,
преминаващо през вала на средновековното селища. Върху ядрото е имало дървена конструкция от напречни
и надлъжни греди, с каменна обложка
отвън, а над вала имало каменна стена. В укреплението е възникнало през
VІІІв. славянобългарско селище, като
са били открити основи от жилища,
хромели, върхове на стрели, каменни
тежести, фрагменти от съдове и предмети на бита. По подовете на жилищата са били открити монети от времето
на император Йоан Цимисхий, което
показва, че селището е било унищожено след неговото управление, което
потвърждава известието на изворите, че следващия император Василий
ІІ използвал обикновено това трасе
за походите си. От „Самуиловата крепост” отбранителната линия пресичала р. Струмешница и се насочвала
на север по склоновете на планината
Огражден. Там били изградени валове
с дървени постройки, които достигали
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изглежда е солунският управител Теофилакт Вотаниат. Според изворите
Теофилакт Вотаниат се насочил към с.
Ключ за да подпомогне настъплението на Василий ІІ. Въпросът е по какъв
път е достигнал до там и дали изобщо е
успял да се присъедини към основната
византийска армия. Единият път, по
който днес може да се осъществи пешеходен преход от Солун до с. Беласица
за около 29 часа е дълъг около 136км.
и при Вальовища (дн. Сидерокастро)
следва пътя, по който е преминал Василий ІІ до демата. При конкретните обстоятелства това е бил най-безопасния
път за достигане на отряда до основната армия. Втората възможност е да
се придвижи от Солун до Дойранското езеро и оттам преминавайки южно
от планината Беласица отново да достигне до Вальовища. Този преход днес
може да се осъществи от пешеходец за
около 34часа и е дълъг около 163км.
Очевидно е по-неудачното решение
в сравнение с първото и е възможен
като вариант единствено ако донякъде са били преследвани изтеглящите
се от Солун български военни части.
Най-интересен е третият път, който е
с почти същата дължина 162км. и днес
може да бъде изминат за пешеходец
също за около 34ч., но преминава покрай с. Валандово през гр. Струмица и
Ново село. По този път Теофилакт Вотаниат не само е можел да преследва
изтеглящата се към Струмица армия
на Давид Несторица, но и да се яви в
тила на българската армия. Според Г.
Митев Теофилакт Вотаниат е обходил
българските войски през планината
Огражден, като той се движел срещу
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течението на р. Геговска (Градешка),
течаща на около 1км. от демата, след
това по притока на същата р. Чуриловска достигнал до Сининската река и
по течението й излязъл в долината на
р. Струмешница на запад от отряда на
Ксифий.
Заслугата за византийския успех обаче бил на военачалника Никифор
Ксифий. Според Й. Иванов и В. Златарски обходът е бил извършен през
южните склонове на Беласица, като
преминали през района на дн. село
Коларово, през Демир капия (дн. Железни врата), после през селата Горни
(дн. Ано Пороя) и Долни Порой (дн.
Като Пороя), оттам през с. Мътница
(гр. Макриница) се насочили към с.
Шугово (гр. Платанакия), а от там по
пътеката минаваща през седловината при връх Тумба (дн. пресечна точка на границите на Гърция, България и БЮРМ) отново през планината
се спуснали при село Габрово в тила
на българската войска. В грамота на
цар Стефан Душан от 1350г. издадена в полза на дяк анагност Драгой във
връзка с изграждането край с. Габрово
на храм посветен на светите архангели
Михаил и Гавраил се споменава за воденичарски път и че там имало валог
с вал. Западно от с. Габрово в посока
към с. Ключ се намира с. Колешино.
За произхода на селото има две легенди – според едната носи името на овчаря Коле, който пръв се заселил там,
а според втората там са били изклани
Самуиловите войници. Близо до селото са разположени местностите Лееште (Леши), Спас и Морлада, чиито
названия също се свързват от някои с

битката при Беласица.

Недостатък на описаните маршру-

Според Г. Митев обходът се осъществил по коларския път и започнал на
около 10км. източно от демата при с.
Коларово. Според него византийците
завзели и вероятно опожарили крепостта в м. „Чуката”, преминали през
прохода „Железни врата” и южно от
планината Беласица се придвижили
на запад до с. Порой, откъдето през
с. Матаница достигнали до с. Ключ.
Г. Митев се позовава на грамотата
на Стефан Хрельо Драговол в полза
на Хилендарския манастир от 6 май
1336г., където като межда разделяща
имотите е споменат пътят покрай с.
Ключ през планината.

ти е, че ако преминаването е станало
при с. Коларово, то нападението срещу тамошните укрепления е щяло да
разкрие започнатия обход. По-безопасното, а и по-удачното решение е
описаното в хрониката на СкилицаКедрин, че Ксифий се е върнал назад
и е обходил Беласица от юг по трасето
Петрич-Марикостиново, Кулата, през
Ливадица/Рупелски проход, след което при Стримонохори придвижването
е продължило на запад по течението
на р. Струма, после покрай Ливадия до
Платанакия. Разстоянието от с. Ключ
до Платанакия е около 87.6км. и може
да бъде изминато при пеши преход по

БГ Наука участва в проект „Културно-историческите паметници в област
София-град“.

www.monuments.bg

БГ Наука участва в „XXXIX Национална Конференция по Въпросите на обу-

чението по Физика”, организирана от „Съюза на физиците в България”
www.nauka.bg
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този път за около 17 часа и 45м. По този
път е възможен пълен обход на Беласица, но в такъв случай се преминава
покрай Струмица и придвижващата
се към българския тил византийска
армия е щяла да бъде разкрита. За да
остане незабелязан обхода и да се спечели време е било необходимо да бъде
премината планината Беласица, което
както се вижда от изворите е било и
основното затруднение.

дът на Никифор Ксифий изненадващо нападнали българите. Българите
били заварени невъоръжени и сънени
и се впуснали да бягат. В суматохата
те се избивали помежду си, бегълците
падали в реките и се давели, а византийците избивали и засичали застигнатите защитници. Според Продължителят на Георги Монах в този ден
загинали 160 000 българи. Тази цифра
обаче изглежда включва не само броя

Никифор Ксифий обходил и преминал
планината за три дни, като се придвижвал и нощем и се озовал в тила на
българската армия. След навлизането
зад отбранителната линия те попаднали на български конни патрули, които
били заловени. По-натам попаднали
на друг патрул, за който е посочено,
че били също 100 на брой, което ще
рече, че и първите били със същата
численост. Кекавмен е посочил, че за
да се покаже, че обходът е завършил
и за синхронизиране на действията на
частите преди общата атака е трябвало да се подадат сигнали с огън, ако е
през нощта и с дим, ако е през деня. На
29 юли 1014г. на разсъмване със сигнали на бойни тръби и тромпети отря-

на убитите, но и на пленените, чийто
брой в изворите варира между 14 000
и 15 000 души, т.е. като се вземе предвид направеното по-горе съпоставяне
на изворите, то броя на загиналите е
бил около 1 000-2 000 души, а останалите 14 000-15 000 били пленени.
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Византийците разбиват българите
при р. Вардар - миниатюра от Мадридския препис на хрониката на Ски-

ИСТОРИЯ
лица-Кедрин
РАЗГРОМЪТ
Възползвайки се от създалата се пани- ВОТАНИАТ
ка императорът атакувал демата, успял да я превзема и разруши. В резултат от успешно проведената операция
в ръцете на византийците попаднали
около 14 000-15 000 български войници. Царят бил изведен от бойното
поле от сина си Гаврил Радомир, който го отвел в Прилеп, а от там Самуил
отишъл в Преспа. Византийците плячкосали палатките, вещите, оръжията
и обоза на победените. Известието за
нападението на лагера може да свържем с местното предание записано от
Й. Иванов, за сражение при с. Мокриево, в което взел участие и самия цар
Самуил.

НА

ТЕОФИЛАКТ

народна научно-приложна конференция по Информационни технологии (International Conference on
Information Technologies – InfoTech)

БГ Наука е безплатно,

защото знанието трябва да
достига до всеки.

БГ Наука продуцира документалният филм „Трагедия и слава“ посветен на 100 годишнината от Междусъюзническата война.
www.1913.nauka.bg

Според Скилица и Аталиат след успешния пробив Теофилакт Вотаниат
бил изпратен да прочисти демите и да
отвори за византийската армия пътят
към Солун. Това сведение обаче е алогично, тъй като от останалите известия
дадени от двамата е ясно, че Вотаниат
е дошъл при с. Ключ от Солун, т.е. че
вече е минал по пътя, който тепърва
би трябвало да прочиства от деми и
защитниците им. Възможно е разбира се Теофилакт да е пристигнал през
Валовища, а да е трябвало да прочисти пътя от Струмица за Солун, но не е
ясно защо при постигнатия успех византийците е трябвало да се изтеглят,
вместо да продължат успешното настъпление. По-скоро след пробива при
с. Ключ при Струмица, където се бил
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оттеглил Гаврил Радомир пристигнала връщащата се от обсадата на Солун
българска част предвождана от Давид
Несторица, а след нея се движел отряда на Теофилакт Вотаниат. При това
положение докато Василий е настъпвал северно от Беласица, то Теофилакт
се движел от юг. Това положение обяснява защо Продължителят на Георги
Монах говори за двама военачалници,
защото идващите от Солун след Давид
Несторица византийци достигайки
Струмица също са щели да се озоват в
тила на българската армия. Подобен
развой на събитията позволява да се
избегне затруднението с превземането на крепостта Мацукион, тъй като с.
Мачуково (дн. Евзони) се намира югозападно от Дойранското езеро, което
обаче и днес е разположено на главния път водещ от Солун за Струмица
на сегашната граница между Гърция
и БЮРМ. Ако Теофилакт Вотаниат се
е придвижвал направо към Струмица,
то тогава крепостта е била превзета от
него, тъй като се е намирала по пътя
му и овладяването й е щяло да му подсигури тила. Местоположението на
селището е накарало изследователите,
считащи, че солунския отряд се е бил
съединил с основните сили да отъждествят превзетата крепост със с. Макряево, което е разположено по трасето от
с. Ключ към Струмица. Придвижването на отрядът на Теофилакт Вотаниат
обаче, тъй като преследвал българските войски не останало в тайна. Той
бил пропуснат от охраната на проходите да навлезе в тях, а след това му
бил пресечен обратния път. Гаврил
Радомир се възползвал от ситуацията,
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нападнал и ликвидирал идващия на
помощ на Василий ІІ византийски отряд. Самият Теофилакт Вотаниат бил
убит, като бил изтърбушен с копието
от Гаврил Радомир. Нанесената загуба
променила съотношението на силите,
тъй като действащата при Солун българска част се присъединила към останалата армия, а византийския отред
отбраняващ Солун бил ликвидиран.
Възникнала опасност българската армия да атакува византийците, да освободи пленниците и да нанесе катастрофално поражение на императорската
армия. За да избегне опасната ситуация Василий ІІ предприел крайна и
изключително жестока мярка – наредил пленените български войници да
бъдат ослепени, като на всеки 100 да
бъде оставен по 1 с едно око за да ги
води и ги изпратил при българския
цар. Византийските летописци обясняват решението на Василий ІІ с гневът на императора заради смъртта на
Теофилакт Вотаниат. Но Василий ІІ
по принцип действал хладнокръвно и
не взимал решения под влиянието на
емоциите. Показателно е, че след завземането на България той не само не
извършил жестоки репресии, но дори
удостоил болярите с титли, запазил
размера на данъците за населението и автокефалността на българската
църква. Тази жестока мярка и последвалото изтегляне на византийците
обаче по-скоро показва, че Василий ІІ
се е опасявал да не би той самият да
попадне в капан. В случай, че Василий
ІІ е извършил успешен пробив, разбил е българската армия и е пленил
част от нея, то не е ясно защо вместо
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кан от появата на ослепените войници Василий ІІ потеглил обратно. При
приближаването на византийската
войска към Мелник българите от цялата околност се събрали в нея. Опасявайки се от нападение от страна на
българите Василий ІІ не се опитал да
превземе градът със сила, но решил да
пробва да го направи с хитрост, която
се увенчала с успех. В градът бил изпратен евнухът Сергий, който се отличавал с красноречие. Той с много
усилия успял да убеди жителите на
Мелник да се предадат на императора.
Василий ІІ поставил силен гарнизон
в крепостта и се върнал в Мосинопол.
Какво точно е казал Сергий не е посочено, но най-вероятно е споменал
за византийския успех при с. Ключ и
е пропуснал за разгрома на Теофилакт Вотаниат. Доколкото една крепост
дори да е важен опорен пункт като
Мелник е можело да бъде успешно заИЗТЕГЛЯНЕТО НА ВИЗАНТИЙ- щитена срещу голяма армия само ако
ЦИТЕ
е имало възможност да получи допълнителни подкрепления, то прикриваВъзползвайки се от шока, предизви- нето на възможността Гаврил Радомир
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да се опита да превземе Струмица и да
продължи успешното настъпление ще
изпраща Теофилакт Вотаниат да освободи пътя за Солун, който е бил необходим, ако това е било края на похода
и византийците смятали да се изтеглят. Красимира Стоянова пише, че известната Вангелия Гущерова, родом от
Струмица, която след като се омъжила
прекарала останалата част от живота
си в Петрич добре познавала легендите за тамошния край и разказвала,
че Самуиловите войници били ослепени в село Вадоче, а след това били
настанени да живеят в село Слепче.
Нейната популярност е допринесла за
разпространението на тези предания.
Изследователите често свързват и други местни топоними с битката, но едва
ли всички действително са свързани с
това събитие.
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да се притече на помощ с оцелялата базиликата „Свети Ахил” в Преспа.
българска войска е можело да мотиви- На 15 октомври на българския трон се
ра тамошния гарнизон да капитулира. възкачил Гаврил Радомир. Вестта за
смъртта на царя достигнала до Василий ІІ на 24 октомври и той незабавно се насочил през Солун към Битоля,
където изгорил дворците на Гаврил
Радомир. Успял също да завземе крепостите Прилеп и Щип. След това със
салове и надути мехове преминал река
Черна и достигнал до Воден откъдето
на 9 януари се отправил към Солун.
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Смъртта на цар Самуил – Миниатюра от Мадридския препис на хроСкоро Василий ІІ разбрал, че новият
никата на Манасий
цар е твърде проблемен противник
на бойното поле. Скилица описва съВиждайки завръщащите се ослепени
битията доста объркано, но неговите
войници цар Самуил получил удар и
сведения съпоставени с тези на Дукслед два дни на 6 октомври 1014г. полянкия презвитер показват, че посчинал. Не е много ясно известието на
ледвалите военни действия не били
Матей Едески, че Василий ІІ е отровил
успешни за Византия. Затова имперабългарския цар след битката при с.
торът се насочил към слабото място на
Ключ и е отвел близките му. ИзглежГаврил Радомир – дворцовите интрида отравянето е употребено в преноги. Василий ІІ успял да подтикне Иван
сен смисъл, т.е. че със ослепяването
Владислав да убие братовчед си, обена българските войници императора
щавайки му, че ще го подкрепи да заве предизвикал удара, от който почиземе тронът и ще сключи с него мир.
нал царя, а отведеното царско семейИван Владислав успял да убие цар Гаство вече се отнася до капитулацията
врил Радомир и да завземе престола.
на царица Мария след смъртта на цар
Иван Владислав се опитал да заеме
Иван Владислав. Но Василий ІІ освен
обещания му от императора Драч, но
с меча умело си служел и с отровата,
бил убит при срещата с тамошния упа в известието за смъртта на Самуил
равител Никита Пигонит.
е посочено, че той загубил съзнание,
Василий ІІ незабавно предприел наа когато дошъл на себе си поискал да
стъпление преди българите да успеят
пие вода и след това починал. Налида отреагират на случилото се. Благочието на тези данни показва, че все
дарение на бързите действия престопак е възможно да се касае и за отралонаследникът Прусиан и воеводата
вяне. Покойният цар бил погребан в
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та империя, а също положил усилия
да насърчи смесените бракове.
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Ивац не успели да организират съпротивата. Царица Мария, патриарх
Дамян и воеводата Богдан предали на
императора Охрид, а останалите български военачалници също му се подчинили. Воеводата Ивац бил ослепен с
измама. При това положение Прусиан
бил принуден да се предаде заедно с
братята си. Царското семейство и патриархът били отведени в Цариград.
Василий ІІ се проявил като умел държавник и въпреки тежката борба, която водил за окончателното завземане
на българските земи той се отнесъл
с новите се поданици изключително
благосклонно. Повечето от оцелелите боляри запазили владенията си и
били удостоени с титли. Българската
църква запазила своята автокефалност, макар и да била понижена от
патриаршия в архиепископия. В този
си вид Охридската архиепископия
просъществувала до 1767г. Василий
ІІ запазил непроменено и данъчното
бреме такова, каквото било по времето на цар Самуил и то при положение,
че завръщайки се от похода отказал
да изпълни дадените преди началото
на военната кампания обещания да
премахне алеленгиона. Последвалите събития показват колко удачно е
било това решение на Василий ІІ, защото именно промяната на данъчното
бреме довела до въстанието на Петър
Делян, а след това и на Асен и Петър,
след което българската държавност
била възстановена. Наред с това обаче, за да отслаби съпротивата, той
отвел значителна част от болярите и
населението на българските земи и го
разпръснал из пределите на останала-
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БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
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Втората Англо-бурска война и отзвука от нея сред
българският печат и общественост
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края на ХХ в. ,в североизточната част на Южна Африка се разразява голям конфликт, който
оставя трайни следи в паметта и съзнанието на съвременниците си. Двете
малки републики на бурите Трансваал и Оранж, с общо население около
двеста хиляди души се изправят срещу четиристотин милионната Британска империя, разпростряла се на шест
континента. Войната се води 3 години
и завършва с очаквана победа на британците, но тази победа е скъпо извоювана, защото бурите защитават земите
си храбро и прилагат изключителни
тактики. До голяма степен крайната
победа на англичаните се дължи на
създаването на едни от първите концентрационни лагери. Това, както и
неравностойното съотношение на силите предизвиква вълна от съчувствие и солидарност към бурската кауза
в цяла Европа. Съпричастността към
бурската кауза подтиква множество

французи, руснаци, германци, холандци, италианци и американци да заминат за Оранж и Трансваал, където
се сражават като доброволци на страната на бурите.
Дори във Великобритания има хора,
които осъждат войната. Англичанката
Емили Хобхаус1 посещава лагерите и
скандализира британското общество
с откритията си. Британците и останалите европейци научават, че хиляди
бури, както и черни африканци живеят в нечовешки условия.
Съчувствието и подкрепата за бурите
не се появяват след създаването на лагерите, а още преди това. По-голямата
част от европейските държави и гражданите им осъждат британската агресия, която датира десетилетия преди
тази война.
Четири години преди началото на
Втората Англо-бурска война, английските стремежи за икономическа и политическа експанзия в бурските земи
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достигат кулминацията си с експедицията на сър Леандър Стар Джеймсън2
, целяща да вдигне на бунт уйтландерите3 в Трансваал. Сър Джеймсън се
проваля в задачата си, но последствията са сериозни. Вилхелм ІІ изпраща,
своята прословута Крюгерова телеграма, с която обещава да гарантира сигурността и суверенитета на Трансваал
при евентуална чуждестранна агресия. В Лондон телеграмата е оценена
като провокация и опит на Германия
да се намеси в британската африканска политика.
Така още преди да започне войната английската агресия и отстояването
на бурската независимост получават
отзвук в Европа и то по линия на германския император. Така, когато войната започва обществеността в Германия, Холандия, Русия и Франция е
почти изцяло на бурска страна.
Тези събития не остават незабелязани и от българите. В България Англобурската война получава широк отзвук
за събитие, което се развива на хиляди
километри от Балканите. Българския
печат и гражданите следят внимателно развитието на бойните действия и
още от самото начало са добре информирани за случващото се в Африка.
Първоначално кореспонденти на български вестници в Лондон и другите
европейски столици дават информация на родната преса и общество за събитията в Южна Африка, а малко покъсно за театъра на войната заминават
кореспонденти и доброволци. Друг източник на сведения е чуждестранната
преса, така например в своята статия
„Англо-трансваалската война” Хрис-

то Бурмов отбелязва, че сведения могат да се почерпят от руското издание
„Рускiи инвалидъ”. Поне в началото
военните действия се отбелязват точно и внимателно от пресата, а читателите попиват с интерес. Ярък пример
за това е следния цитат от спомените
на журналиста Стефан Танев:
„Историята се разиграва преди още
аз да стана вестникар, още по време
на англо-бурската война. За Трансваал беше заминал като доброволец да
се бие с бурите срещу англичаните
запасният капитан Бозуков. Изпрати и няколко кореспонденции на “Вечерна поща”. Един ден Шангов отива
на битпазар и купува от тревата, с
която пълнят канапетата. Ако не се
лъжа, наричат я морска трева. Издава афиши, че кореспондентът на
вестника изпратил като подарък на
читателите трева от бойните полета на Трансваал, оросена с кръвта
на храбрите бури. В броя на “Вечерна поща”, който ще излезне на следния ден, във всеки екземпляр ще бъде
сложена по малко от тая свещена
трева, за да има от нея всеки читател. Събра няколко момчета, които
след излизането на всеки брой от
машината слагаха по малко трева
от купената от битпазара. “Вечерна поща” в тоя ден се разграби като
топъл хляб.” Тази част от спомените
на Стефан Танев показва, че не само
Втората англо-бурска война е актуална тема в България, но и ни разкрива
до каква степен симпатиите на българската общественост са на страната
на бурите. Читателите изкупуват този
брой на „Вечерна поща” за да имат у
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себе си стръкче трева „оросена с кръвта на храбрите бури”. Всичко, което се
отнася до „храбрите” бури е присърце
на голяма част от българите. Един от
показателите за отношението на българската преса към бурите е факта, че
почти във всяка една новина за войната поне по веднъж бурите са оценени
като „храбри” и „патриоти”.
Както и в по-голямата част от Европа
така и в България се смята, че отговорността за ситуацията е на англичаните, но за сметка на това ултиматума на
президента Крюгер се счита за напълно справедлив. Така в своя брой от 13
Октомври, 1899 година в-к „Нов век”
пише следното:
„Трансваалците сами са подали ултиматум на Англия. Колкото и тая
мярка да се показва чудна от слабите трансвалци,а особено след взетото от тях решение да не гръмват
първата пушка и да оставят всичката нравствена отговорност за
кръвопролитията върху Англия-все
пак в дадените условия, подадения
от Крюгер ултиматум има, свойте
най-естествени и оправдани мотиви”� Печатния орган на Народнолибералната партия „Нов век” окачествява Крюгеровия ултиматум� като
справедлив и оправдан и не пропуска
да отбележи, че отговорността за войната ще бъде английска. По това време Народнолибералната партия се
води русофобска и с прозападна ориентация, но въпреки това „Нов век” си
позволява да покаже известни пристрастия към бурите. Авторите се опитват да докажат, че Крюгеровия ултиматум е оправдан и друго възможно
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действие не би могло да има: „За бедните бури беше нетърпимо мъчение да стоят вечно под Дамоклиевия
меч на постоянно събираните около
границите им английски войски, които се натрупваха там във все поголеми и големи маси. Съгласно решението си да не гръмват първата
пушка,те стояха мирно и, в същото
време със собствените си очи гледаха как примката, която ще ги удуши
все повече се затяга и се приближава
до вратът им.”� -Така описана ситуацията изглежда тежка за бурите и в
същото време буди симпатия, защото
авторите са представили ултиматума
на Трансваал като последен акт на защита от една продължителна агресия.
Едва ли е било трудно на българският
читател да се постави в положението
на бурските фермери имайки впредвид неотдавнашната Сръбско-Българска война и неочаквания удар на сърбите срещу България. Със сигурност
за българина един от най-върховните
аргументи в подобна ситуация би бил
защитата на отечеството, както вестник „Нов век” представя Крюгеровия
ултиматум и последвалите събития.
В същата статия авторите не пропускат да изложат на българския читател основните искания на Трансваал,
както и да подчертаят, че бурите изключително се стремели да се избегне конфликта ако е възможно и да
дадат шанс на англичаните всичко да
се реши миролюбиво: „И в тая нота
трансваалското правителство не
пропуща да се опита да даде едно
миролюбиво уравнение на конфликта...”� Все пак авторите на вестник

„Нов век” са представители на една
от политическите сили в България и
оценяват обстановката и международните отношения реалистично, те
са почти сигурни, че крайната победа
ще е на Британската империя, която
е суперсилата на епохата, но въпреки
това в тази своя статия не пропускат
да припишат евентуалната английска победа на други обстоятелства,
а именно не намесата на европейските сили и „коварната” английска
дипломация:”Англия толкова по-бързо ще ускори развязката,че тя вече
чрез успехите на своята дипломация
се е гарантирала от всяко чуждо неудобно вмешателство в плановете
си спрямо южна Африка”� В статията
се осъжда и позицията на германското
правителство, която според авторите е
изцяло в услуга на Англия. Като аргумент те привеждат промяната в тона
спрямо бурите на вестник „Kolnische
Zeitung”, ето какво се и казва в статията: “В началото на стълкновенията между Англия и Трансваал, германската преса държеше един остър
език, явно протестиращ срещу „явните и насилствени попълзновения на
Албиона срещу свободата на бурите,
които са единоплеменници на немците”. Подир някое време обаче острия
тон на германската преса съвсем неочаквано се измени и полуофициозният „Kolnische Zeitung” започна да
кори „полу-дивите,нецивилизовани
бурски селяни.........Вижда се,че Берлинските политически кръгове са постигнали някое особено съглашателство с Англия,вследствие на което
радикално са изменили позицията си

по южно африканските работи. А бедните трансваалци очакваха именно
от Германия най-сериозна помощ.” 4
От „Нов век”, разобличават една специфична страна на европейската дипломация, а именно договорите и
международните отношения, от които зависи съдбата на много народи да
се решават чрез тайни спогодби, разпределяне на влияние и интереси. От
именно такива спогодби и интереси
е пряко зависима и съдбата на милиони българи останали извън границите на княжество България факт, който
българите знаят много добре и за това
няма как да не съчувстват на „бедните
трансваалци”. По-нататък в статията
се коментират позициите на други европейски държави. Според „Нов век”
„колкото и Парижките вестници да
изказват свойте симпатии към гонената Трансваалска република ,вътрешните дела на самата Франция
са толкова заплетени, щото на нея
не и остава време да мисли за някоя
активна външна политика”� и с това
кратко заключение коментара върху
Франция и евентуалната френска политика спира, а авторите насочват перото си към Португалия „бреговете
на която са всецяло открити за английските непобедими броненосци”5 и
според тях ще води „едно доволно послушно поведение към английските
желания�”,а що се отнася до Русия, то
макар и по-консервативните и вестници да пишат против „английската тирания”6 в Трансваал, руската политика
не заема никаква активна позиция, отбелязва с нескрито задоволство русофобският вестник. Така в общи линии
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пред читателите на органа на Народнолибералната партия е очертана една
положително настроена към бурите и
негативна за Англия и западните сили
картина. Вестника дава и ценна информация за определени антивоенни
настроения в самата Великобритания:
”движението в полза на мира е взело
значителни размери в обществото.
Държат се множество митинги,в
които видни представители на
литературата,духовенството
и
политическия свят, страстно проповядват запазването на мира и
човеколюбивото отношение към бурите”�- това е важна информация за
нас, тъй като показва, че дори в страната опонент на Трансваал има известни пробурски настроения. Това
сведение ни дава и представа за характера на българската журналистика, тя
е съпричастна на бурите, но не изпада
в анти английска реторика граничеща
с ксенофобия, което иначе е типично
явление за тогавашния европейски
печат. В статията се цитира и мнението на Франк Уоткинс според, който
отношението в Трансваал към уйтлендърите далеч не е толкова лошо и дискриминационно, колкото го представят „заинтересуваните Лондонски
капиталисти и политикани”7

116

Същия месец в списание „Военен журнал” излиза статията на капитан Христо Бурмов „Англо-трансваалската война”. Капитан Бурмов е професионален
военен и в статията си разглежда събитията преди всичко от военно-тактическа гледна точка, но въпреки това
си личи, че автора е съпричастен към
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бурската кауза. Началото на статията
му почва с една геополитическа констатация „Англия с бавна, но методична и сигурна работа успя да изолира Трансваалската и Оранжската
републики от морето”�. Като военен
той не гледа на нещата от дипломатическата им гледна точка, а по-скоро се
стреми да покаже, че основната линия
по която Англия е притиснала бурите
е излаза им на море през Натал16. Това
разбира се е важна констатация тъй
като с анексацията на Наталската република, Англия действително изолира бурите от евентуални контакти по
море с други европейски сили.
Още в началото на статията си Бурмов отбелязва,че „Симпатиите на
цяла Европа днес са на страната на
бурите и техните съюзници, които се решиха на отчаяна борба , за
да се освободят от английския суверенитет”� - т.е борбата на бурите е
окачествена от капитан Бурмов като
борба за национална независимост,
която има симпатията и уважението
на цяла Европа. В „Англо-Трансваалската война” изрично е отбелязано, че
правата на уйтландерите за Англия са
само претекст да легитимира агресията си спрямо Трансваал. Когато автора отбелязва,че уйтландерите искат
участие в управлението на Трансваал
„пропорционално на численоста и
интересите им”17 , той ги окачествява като „неканени гости”18 - още един
показател за симпатиите на капитан
Христо Тодоров Бурмов към Трансваалската република.
Все пак по-долу той пише, че след
жалбата на уйтландерите към Англия,

Империята се опитва да направи постъпки техните политически права да
се признаят, но не сполучава. Според
статията на Бурмов, бурите искат да
уточнят с англичаните,всички въпроси и тълкувания на Конвенцията от
1884 г�, но вместо това англичаните
настояват „обезоръжаването на фортовете при Претория, извикването на бурските представители от
странство, поставяне на еднакви начала английския и холандския езици
и възнаграждение за разноските по
това”19 За тези искания Бурмов пише
„Това значеше да се иска от бурите
отказването им от всякакво желание за независимост, което беше равносилно на бъдещето им поглъщане
от англичаните”20
В очите на военния Бурмов, а може
би и на целокупния български народ,
съвсем скоро освободил се от османско
владичество, независимостта на една
държава е най-ценното за един народ и при такова положение няма как
Бурмов да не напише „войната стана неизбежна”� Отбелязва се още,
че ултиматума от 28 септември намира Англия „сред нейните приготовления”, което ясно показва, че за никой
не е било тайна, че англичаните се канят да превземат със сила Трансваал.
Не можем да не изтъкнем, че статията на Бурмов и анализа на събитията,
мотивите, причините и факторите за
войната са изключително професионални и далновидни.
За Бурмов успех бурите могат да постигнат дори минимален успех само
ако действат преди да са пристигнали огромните английски подкрепле-

ния, които той предвижда да са около
75 000 души. На същото мнение са и от
вестник „Нов век” , в броя им от Сряда
18ти Октомври те пишат „трансваалците гледат да постигнат военни
успехи преди да са пристигнали всичките английски подкрепления”21 Началните успехи на Трансваал за „Нов
век” се дължат на „един добре обмислен план”22 Когато отбелязват, че бурите са имали възможност да завземат
важната жп станция Албертина23 от
„Нов век” не пропускат възможността
да изтъкнат някои от националните
стереотипи за англичаните, с което отново показват известна пристрастност
„В познатата си безгрижност англичаните са пропуснали да защитят
железопътните си линии”24. Надявайки се Оранжската република да не
се включи във войната, англичаните
„останаха излъгани в очакванията
си25”. По-нататък следва сравнително
детайлно проследяване на бойните
действия показващо доброто ниво на
информираност, което родния печат
има за Втората англо-бурска война. На
читателите се съобщава и за първият
сравнително голям сблъсък от войната състоял се в Натал зад Ван-Ренския
проход „който бурите са завзели и
се сражават с дивизията на генерал
Уайт”26 Позовавайки се на телеграма
от „Таймс” от „Нов век” съобщават, че
силите бурите са около 12 000 души и
превишават тези на генерал Уайт�. На
този сблъсък се придава важно значение, защото според редакцията на
„Нов век” ако генерал Уайт бъде победен „то английската провинция
Натал ще остане в техни ръце27”(на
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бурите ). След двудневна борба бурите
превземат град Нюкастъл и така “откриват пътя си на юг в Натал”28.
Според този български вестник, твърде възможно е към датата на този брой
(18 Октомври) вече да са превзети Мафекинг29 и Врибург. Когато читателя
се информира, че природата и географията на Натал са удобни, както за защитници така и за нападатели от вестника не пропускат да отбележат, че
генералите Жубер30 и Гринслов31 “добре са разбрали и употребили тези
благоприятни отношения”32. По-късно за българите генерал Жубер и други известни бурски командири ще станат емблематични и уважавани икони
на бурската храброст и съпротива, но
междувременно в тази статия сравнително подробно е описана фронтовата
линия в географски смисъл. Така българите за пръв път прочитат за Лейдисмит-град, който много скоро ще
стане световно известен. С вещина се
отбелязва, че „ако офанзивата от запад сполучи, то тяхната колона ще
дойде в тила на Лейдисмит и ще пресече изпращането на английски подкрепления на тоя пункт”33. Въпреки
началните бурски успехи във вестника
се отбелязва, че „близкото бъдеще ще
покаже ,до колко тия първи бурски
успехи ще устоят против настъпващите от юг английски войски.”34
Статията завършва с позоваване на
холандски вестници според, които англичаните са въоръжили негрите от
Бечуаналенд срещу бурите, а бурите
на свой ред са въоръжили негрите от
Трансваал.
Въобще информация за войната еже-
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дневно се стича в редакциите на българските вестници като най-вече тя
идва по линия на чуждестранни вестници или от български кореспонденти
в Лондон и други европейски столици, а по-късно и от театъра на бойните
действия, какъвто е случая със запасния капитан Бозуков.
В края на вестника следват телеграми
от Българската телеграфска агенция и
много от тях носят информация за бурската война като следната „Лондон,7-и
Окт.-Вестниците обнародват една
новина от Претория, според която в
Мафекинг било издигнато бяло знаме веднага щом било стреляно няколко пъти с топове. Едно отделение
бури било изпратено да пита дали
града иска да се предаде, но не получило отговор. Според едно известие
от английския лагер при Гленкое-бурите били на 7 мили от Гленкое.
Ледисмит-английските войски имаха вчера престрелка с бурите близо
до Актоб-Холмс, на 16 мили разстояние от тука. Английските кавалерийски патрули влезнаха вчера в сражение с бурите,което продължи до
пладне. За днес се очаква решително
сражение”�
Почти във всеки брой изобилства с
такива телеграми, което показва и високия интерес на българските читатели към темата.
На 23 Октомври вестник „Нов век”
съобщава важни известия от Южна
Африка.”Бляскавият дебют на бурите не потрая дълго, сражението
при Гленкое, където те бяха бити
показва,че те увлечени от патриотичното си чувство си бяха по-

ставили една задача, която не е по
силите им” 35 Това не е изненада за
читателите, тъй като българите могат
реалистично да преценят, че съотношението на силите между трите воюващи държави е изцяло в преимущество на англичаните. Все пак не е
пропуснато да се изтъкне патриотичното чувство на бурите, черта която за
тогавашните българи е важна. От „Нов
век” информират читателите си, че редовната бурска войска е едва пет хиляди души, а другите са мобилизирани
цивилни и стигат до извода „всичко
това им налагаше да се държат в дефанзива и да водят чисто партизанска война”36 Все още никой не знае,
че идната година бурите ще започнат
именно партизанска война и ще бъдат
първите в света „командоси”. Действията на бурите в тези начални фази на
войната будят недоумение „До колко
подобни действия на бурите не бяха
никак предвиждани и очаквани свидетелства и факта,че английските военоначалници не бяха взели никакви
мерки.”37
Споменават се и вести от Ирландия,
които говорят за ирландската подкрепа към бурите „В друга една резолюция се изказва надежда щото „смелите бури да покажат на англичаните
борбата на Давид с Голиат”38. Може
да се каже, че този брой е написан
обективно и без изразяване на особени пристрастия към бурите, но въпреки това темата остава като изключително важна.
На 31 ви Октомври нещата седят по
друг начин. „Последните известия
от театъра на войната никак не са

в полза на англичаните”39 съобщават от „Нов век” От вестника директно
заявяват, че начина по който англичаните отбелязват и описват победата при Гленкое „не съответства на
действителноста”40 . Информацията, която дни по-рано е била дадена
се отхвърля и се отбелязва, че бурите далеч не са сразени, а отрядите им
отново настъпват и този път са близо
до Ледисмит, където са концентрирани силни английски формирования.
Абсолютно трезво и реалистично от
вестник „Нов век” забелязват, че „южно-африканските републики са окръжени с английски владения от всички
страни и нямат свободно съединение
с никоя друга точка на света вън от
Африка. Вследствие на това всички
известия за войната или са пряко
от английски източник, или подлежат на английска цензура.”41 Тази
констатация идва като оправдание
пред читателите за прибързаното обявяване на бурите за загубили, а също
иде да подчертае и невъзможността
да се получи директна информация
от бурите.”Може да се каже,че до сега
нямаше нито една телеграма, която да е дошла направо от Трансваал
без да е била прегледана от английските власти. А те не се двоумят да
спират всичко, което противоречи
на техните интереси42”. За пореден
път е изтъкнат английския характер,
както и интересите, които Англия винаги преследва на каквато и да е цена.
За българите както и по-горе споменахме задкулисието в международната политика и английските интереси и
отношение към малките народи не са
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нещо непознато и точно заради това който дълго време отблъсква руснасимпатиите към Трансваал и Оранж ците при Плевен, но по-важното в стаса високи.
тията е констатацията на българската
редакция „във всеки случай трансваБрой 96 на в-к „Нов век” от 3ти Ноем- алците се оказаха като един противври започва със следните слова:
ник, който до сега е бил грешно съден
„Цяла Великобритания е в траур по и оценяван”46 От редакцията бурите
повод на тежкото поражение пре- получават похвалите, че са победили
търпяно от английските войски при покритата със слава английска армия
Ледисмит. 2000 войници и 42 офице- и са изумили света. В същата статия
ри.”43 Тази новина удря по престижа обаче се уточнява, че все пак победата
на Англия в цял свят и не на последно ще е на страната на англичаните. Спомясто в България. „Нов век” не пропу- ред вестника, както впрочем и според
ска да отбележи „с това поражение статията на капитан Бурмов „Англосе написа едно черно петно на бри- трансваалската война. Офанзивата на
танското знаме и британския вое- бурите” силите събрали се в Капската
нен престиж”44. И така същата онази колония за настъпление срещу бурите
Британия, която за българите все още са близо 75 000 души. В много от следсе асоциира с вечната си подкрепа за ващите броеве на вестник „Нов век” се
Османската империя, тази Британия, описват битките между бурите и анкоято успя да победи дори Русия през гличаните и се изтъква бурската храКримската война е била разбита в сра- брост и воински качества.
жение от народ няколко пъти по-маПрез идните месеци човечеството
лък от населението на Лондон.
става свидетел на големите успехи на
Още тогава редакцията предвиж- бурите срещу англичаните, но въпреда, че в английска защита може да се ки това към есента на 1900 г. английспомене факта, че бурите са почти 2 ската армия вече е превзела по-голяпъти повече от англичаните при Ле- мата част от двете републики в Южна
дисмит и „Нов век” веднага отбеляз- Африка. Започва втората фаза на войва за да премахне всякакво съмнение ната, когато бурите се сражават като
от английския военен срам „Мрачно- партизани и изумяват света със своята
то впечатление не се изменява от храброст, както и с нововъведенията
това,че войската на трансваалците си, а именно отрядите „командоси”.
и оранийците беше два пъти повече „Нов век” не е единствения български
от тази на генерал Уайт, защото вестник отразил войната, освен него
един опитен генерал добре укрепен на за нея пишат и „Вечерна поща”, както
една стратегическа позиция, може и органа на Демократическата партия
дълго време да противостои и да се „Пряпорец”. В началото войната не е
бори с обсаждащия неприятел въпре- особено отразена от „Пряпорец”, но
ки численото превъзходство”45 След в 37ми брой от 13-и септември 1900
това за пример се дава Осман паша, г. се появява силна статия изцяло в
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подкрепа на бурите. В тази статия са
изтъкнати всякакви положителни качества на бурите и обратното англичаните са определени като „безпринципни, несправедливи, груби, жестоки и
безразбори в средствата, които употребяват”47
Бурите от друга страна са „достойни
синове на един малък народец”48.
Рядко вестника на демократите се занимава с въпроси от международната
политика и обстановка и почти никога не ги третира по такъв емоционален начин като Англо-бурската война. Това не е статия, която отразява
международното положение и новините от Африка, това е статия, която
изразява съчуствието на българите
към бурите.Няма никакво съмнение,
че симпатиите на автора са изцяло на
бурска страна, а това все пак е вестник
на една от големите партии в България.Впрочем показателно е как и в-к
„Нов век” в многобройните си статии
посветени на конфликта в южна Африка и в-к „Пряпорец” макар и да са
в противоречие по множество въпроси
от вътрешен характер, то по бурският
въпрос са на едно мнение.
Причината за кръвопролитията и английската агресия „Пряпорец” търси
в наскоро откритите златни мини в
Трансваал и може би има право, тъй
като не е тайна, че Сесил Роудс има
интереси към Трансваал, а уйтландерите са се заселвали там именно
заради златните мини. Похвалите и
съчувствието не се изчерпват само за
бурите като цяло, но ги има също така
и за президента на Трансваал Крюгер„велик в нещастието си старец”49

По-нататък пророчески автора казва,
че все още малките народи са обект на
насилие и интереси от страна на големите и едва след векове ще има равноправие в междудържавните отношения. Статията е написана мрачно и с
патос и разкрива явните пристрастия
на българите в конфликта.
Когато говорим за Англо-бурската
война и отзвука и в България не можем да не си припомним и творбата
на патриарха на българската литература „Геройте от англо-бурската война”. Както винаги чувствата на масите
в България са добре описани от Иван
Вазов, а за нас той безспорно трябва
да представлява надежден източник
що се касае до българската народопсихология, чувства и симпатии. Вазов
разказва как в едно от известните по
онова време в София заведения идва
артист-имитатор, който ще представи
най-известните личности от войната в
южна Африка. Когато четем „Геройте
от Англо-бурската война” можем еднозначно да оценим реакциите на публиката описани от Иван Вазов. При
появата на английчаните Уайт, Булер,
Френч, Робертс, Чембърлейн и Солзбъри публиката или мълчи или освирква тези образи, но когато се появяват генерал Луис Бота,Кроне,Жубер
и разбира се президента „Ом” Крюгер
зрителите изпадат в екстаз и следват
бурни аплодисменти.
Няма съмнение, че в София и въобще в България настроенията са бурофилски, както казва Вазов и както се
вижда от многобройните сведения за
войната в българския печат. Причините за тези настроения сред българи-
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те най-вероятно се коренят в нашата
собствена история и съдба. През 1899
година България е едва от 21 години
свободна държава. Само едно поколение дели българите от епохата на пет
века османско владичество и за това
националната независимост е нещо,
което българите ценят много като се
има в предвид , че са я получили една
наскоро и то на тежка цена. Българите
припознават себе си в онзи малък народ в южна Африка, който се изправя
сам срещу могъщата Британска империя. От българска гледна точка историческите съдби на българи и бури
са много сходни и на това особено се
набляга в статията на в-к „Пряпорец”
от 13 септември 1900 година. По това
време Македония и Одринска Тракия
са обхванати от революционен плам и
навсякъде се градят комитети, братства, дружества, както в останалите
под османска власт български земи,
така и в самото княжество. Разбира се,
че точно в такъв момент Англо-бурската война прави на българите особено впечатление, защото борбата на бурите особено от 1900 година нататък е
подобна на българската в Македония
и Одринско.
Друг фактор, който съдейства за този
силен пробурски отзвук на войната
най-вероятно е отношението към Англия, която в края на ХІХ век все още
се помни от българите като държавата поддържала Османската империя.
Още по времето на Временното руско
правителство в България, в Родопите
се организира въстание от избягали
войници на Сюлейман паша, ръководител им е англичанина Сенклер50.
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Ето именно такива случай създават
едно изключително негативно мнение
сред българите спрямо англичаните.
Факта, че Англия повежда война срещу един народ по-малък от българския
за да обезпечи своите интереси в Африка прави от българите „бурофили”.
Сходната историческа съдба свързва
бурите с България поне в съзнанието
на българските съвременници на войната и за това можем с положителност
да кажем, че отзвука в България е почти изцяло субективен,наситен с емоции и тези емоции са в полза на бурите.
Тринадесет години след края на Англо-бурската война българи и англичани ще са врагове в Първата световна
война, а историята ще си направи шега,
когато ще постави на страната на Централните сили българите съчувствали
на бурите, а на страната на Антантата
хора като генерал Луис Бота, който е
бил толкова възхваляван и уважаван в
България.
(Endnotes)
1
Бележки :
Eмили Хобхаус е родена на 9 Април,1860 г. Нейният баща е бил ректор на Англиканската църква , докато
нейната майка е дъщеря на Сър Уилям
Трелони , представител за Корнуол в
парламента. След смъртта на майка
си, Емили се грижи за баща си, който често не е добре .След смъртта му
през януари 1895 г. тя отпътува за Съединените щати, където се занимава с
благотворителна и социална дейност
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г. ,благодарение на влиянието си над
вожда Лобенгула съумява да го убеди
да даде концесии на агентите на Сесил
Роудс,след което се създава Британската Южноафриканска компания.
Джеймсън изоставя медицинската си
практика и се присъединява към една
от експедициите на компанията през
1890 г. През 1891-ва г. ,става администратор на Родезия.На 29ти декември
1895-та г. , Джеймсън повежда въоражена група от 600 души, с цел да
повдигне на въстание уйтландерите
срещу Трансваал.В крайна сметка експедицията не успява,но е едно от важните събития довели до Втората Англо-бурска война.
Източник: Енциклопедия Британика , Sir Leander Starr Jameson http://
www.britannica.com/EBchecked/
topic/300114/Sir-Leander-StarrJameson-Baronet
3 уйтландери-чужденци,заселници в
Трансваал и Оранж
4
Блажев,Ст.Нов век,І,87,13 октомври 1899,с.1.
5
Ултиматума даден от президента
на Трансваал Крюгер на англичаните
през Септември 1899 г.Според ултиматума в рамките на 48 часа всички английски войски,намиращи се на границите на Трансваал и Оранж, трябва
да се изтеглят.Англичаните приемат
ултиматума като обида към империята и много скоро започва последният
конфликт на ХІХ в. И първият за ХХ
в.
6
Блажев,Ст.Нов век,І,87,13 октомври 1899,с.1.
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сред корнуолските емигранти , работещи в мините в Минесота. Омъжва
се за Джон Кар Джаксъ, но разваля
годежа си през 1898 г. и се връща в
Англия. Когато войната в Южна Африка избухва през октомври 1899 г.,
Ленърд Кортни, депутат от либералите, кани Емили да се присъедини към
женския клон на Южноафриканският Помирителния комитет , на който
той е бил президент . През юли 1900
тя научава за тежкото положение на
бурските жени, в разкъсваната от войната Южна Африка. Създава южноафрикански бедствен фонд за жени
и деца. Наумава за съществуването
на женски лагер в Порт Елизабет .На
7ми Декември 1900 отплава за Южна
Африка,а на 27ми пристига в Кейптаун. Тук тя,разбира за съществуването
на лагерите в Йоханесбург , Блумфонтейн , Почефстром ,
Норвълспонт , Крунстад , Ирене т.н.
Тя веднага кандидатствали за разрешение да посети концентрационните
лагери.Състоянието на хората в лагерите става достояние на британската
общественост,благодарение на нейните усилия
Източник: Anglo-Boer war museum
http://www.anglo-boer.co.za/roleplayers/emily-hobhouse.php
2
Сър Леандър Стар Джеймсънроден през 1853 г.,а през 1878 г. ,заминава за Южна Африка,където се
установява в Кимбърли.Скоро добива
слава и професионален престиж на
лекар,като лекува дори президента
на Трансваал Крюгер,вожда на Матебеле Лобенгула и др.Така той се запознава със Сесил Роудс и през 1888

123

ИСТОРИЯ
7
Пак там ,с.1
8
Пак там ,с.1
9
Пак там,с.1
10
Пак там,с.1
11
Пак там,с.1
12
Пак там,с.1
13
Пак там,с.1
14
Пак там,с.1
15
Пак там,с.1
16
Бурмов,Христо.Англо-трансваалската война.Офанзивата на бурите./Христо
Бурмов//Военен
журнал,1899,стр.1365
17
Бурска република в Южна
Африка,създадена след „Битката при
кървавата река” 1838 г. Това е единствената бурска република,която има
излаз на море.Наталската република
е краткотрайна и бързо е приобщена към Британската империя Енциклопедия Британика ,The republic of
Natalia
http://www.britannica.com/
EBchecked/topic/556618/SouthernAfrica/234068/The-Republic-ofNatalia-and-the-British-colony-ofNatal#ref479729
18
Бурмов,Христо.Англо-трансваалската война.Офанзивата на бурите./Христо
Бурмов//Военен

журнал,1899,стр.1365
19
Бурмов,Христо.Англо-трансваалската война.Офанзивата на бурите./Христо
Бурмов//Военен
журнал,1899,стр.1366
20
Пак там,с.1366
21
Според тази конвенция бурските републики не са част от Капската
колония ,но Англия си запазва правото да защитава правата на местното
африканско население
http://www.britannica.com/
EBchecked/topic/501604/CecilRhodes/6153/Political-involvement-inAfrica#ref268442
22
Бурмов,Христо.Англо-трансваалската война.Офанзивата на бурите./Христо
Бурмов//Военен
журнал,1899,стр.1366
23
Пак там,с.1366
24
Бурмов,Христо.Англо-трансваалската война.Офанзивата на бурите./Христо
Бурмов//Военен
журнал,1899,стр.1367
25
Блажев,Ст.Нов век,І,88,17 октомври 1899,с.1.
26
27

Пак там,с.1.
Албертина се намира в Западен
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БГ Наука може да се използва като учебно помагало по история, физика, би-
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ология и т.н. Материалите в списанието са поднесени по приятен и удобен за
възприемане начин.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
достъп до него.
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Кейп,област Ривърсдейл
лото на войната е номинален началник
28
Блажев,Ст.Нов век,І,88,17 ок- щаб на Трансваал.Заради прекалената
томври 1899,с.1.
му предпазливост,съвременниците му
дават прякора „Предпазливия Пит”
29
Пак там,с.1.
36
30
Пак там,с.1.
37
Блажев,Ст.Нов век,І,88,17 ок31
Генерал сър Джордж Стюарт томври 1899,с.1.
Уайт,роден в Лондондери,Ирландия 38
Пак там,с.1.
той е британски военен,политик и ка- 39
Пак там,с.1.
валер на кръста Виктория.Служил в 40
Пак там,с.4.
Афганистан,Индия,Южна Африка и 41
Блажев,Ст.Нов век,І,90,23 окГибралтар.По време на Англо-бурска- томври 1899,с.1.
та война е командир на гарнизона на 42
Пак там,с.1.
Лейдисмит по време на бурската обса- 43
Пак там,с.1.
да
44
Пак там,с.1.
Уайт, Джордж Стюарт
45
Блажев,Ст.Нов век,І,92,31 окhttp://ru.wikipedia.org/wiki/Уайт,_ томври 1899,с.1.
Джордж_Стюарт
46
Пак там,с.1.
32
Блажев,Ст.Нов век,І,17 октом- 47
Пак там,с.1.
ври 1899,с.1.
48
Пак там,с.1.
33
Пак там,с.1.
49
Блажев,Ст.Нов век,І,96,3 Ноем34
Обсадата на Мафекинг продъл- ври 1899,с.1.
жава 217 дена.От 11 Октомври 1899 до 50
Пак там,с.1.
17 Май 1900.Това е една от най-знаме- 51
Пак там,с.1.
нитите битки във войната.
52
Пак там,с.1.
35
Генерал Жубер (1834-1900 ) е 53
Карайовов,Тома.
трансваалски командир,който загива Пряпорец,ІІІ,37,13-ти
септември
през 1900 като пада от коня си.В нача- 1900,с.1.

достъп до него.

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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54
Пак там,с.1.
55
Пак там,с.1.
56
Радев,Симеон.Строители на съвременна България,І,стр.1.Взето от:
http://www.slovo.bg/showwork.php3?A
uID=101&WorkID=2844&Level=3
Използвана литература:
1.Бурмов,Христо.Англо-трансваалската война.Офанзивата на бурите.//Военен журнал,1899,стр.1365-1380
2.Блажев,Ст.Нов век,І,87,13 октомври
1899,с.1.
3.Блажев,Ст.Нов век,І,88,17 октомври
1899,с.1.
4.Блажев,Ст.Нов век,І,90,23 октомври
1899,с.1.
5.Блажев,Ст.Нов век,І,92,31 октомври
1899,с.1.
6.Блажев,Ст.Нов век,І,93,3 Ноември
1899,с.1.
7. Карайовов,Тома.Пряпорец,ІІІ,37,13ти септември 1900,с.1.
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Електронни източници:
1. Anglo-Boer war museum http://www.
anglo-boer.co.za/role-players/emily-
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hobhouse.php
2.
Енциклопедия
Британика
,
Sir Leander Starr Jameson http://
www.britannica.com/EBchecked/
topic/300114/Sir-Leander-StarrJameson-Baronet
3.
Енциклопедия
Британика ,The republic of Natalia http://
www.britannica.com/EBchecked/
topic/556618/Southern-Africa/234068/
The-Republic-of-Natalia-and-theBritish-colony-of-Natal#ref479729
4.Енциклопедия
Британика,Cecil
Rhodes
http://www.britannica.com/
EBchecked/topic/501604/CecilRhodes/6153/Political-involvement-inAfrica#ref268442
5. Уайт, Джордж Стюарт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Уайт,_
Джордж_Стюарт
6.Вазов,Иван.Героите от Англо-бурската война.1901 Взето от http://
chitanka.info/text/4177-geroite-otangloburskata-vojna
7. Радев,Симеон.Строители на съвременна България,І,стр.1.Взето от:
http://www.slovo.bg/showwork.php3?A
uID=101&WorkID=2844&Level=3
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101 години от II-та Балканска война
http://1913.nauka.bg
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Африка и римската
експанзия през 3-1 в. пр. н. е.
Автор: Владимир Попов
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16763
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Античността крайбрежието на
Северна Африка било колонизирано по цялото си протежение от финикийците. Първите полиси
като Утика, Картаген, Тапс, Хадрумет,
Хипон, Русадир, Тингис, Сабрата, Ея и
Лептис били основани в периода XI—V
в. пр.н. е. Към VI в. пр. н. е. доминираща роля започнал да играе Картаген, който подчинил на влиянието си
всички колонии от Киренайка до Херкулесовите стълбове /дн. Гибралтар/,
Южна Испания, Сицилия, Корсика и
Сардиния, както и берберските племена във вътрешността на континента.
Картагенските фактории монополизирали търговията в цялото западно
Средиземноморие и вноса на олово от
Британия, а на конкурентните гръцки и римски кораби им било забранено да плуват‚ на запад от нос Бон,
като санкциите освен конфискация на
товара включвали и умъртвяване на
екипажа. В началото на III век инте-

http://nauka.bg

ресите на картагенците и римляните
се сблъскали в Сицилия. Въпреки че
поначало римляните нямали опит в
корабоплаването и строенето на военни съдове, те умело използвали една
заседнала картагенска триера като
прототип за изграждане на новата си
флота и нанесли няколко решителни
поражения на пуните.
Окрилени от морските си успехи, през
256 г. римляните за първи път стъпили в Сев. Африка под командването на
консула Регул. Целта била превземането на Картаген, но след блестящото
начало на експедицията, самонадеяността на консула му изиграла лоша
шега и в края на краищата римският
експедиционен корпус бил разгромен,
а Регул завършил дните си в плен. В
края на краищата римляните спечелили войната през 241 г. пр. н. е., като
завоеванията им в Сицилия били признати и това дало повод за по-нататъчна тяхна намеса в африканските дела.

ИСТОРИЯ
нямали право да водят война и изпратил армия да превземе града. Обсадата обаче се проточила до 146 г., когато
най-накрая внукът на Сципион Африкански – Сципион Емилиан щурмувал
Картаген. По постановление на Сената
градът бил разрушен, земята на която
се намирал – разорана и посипана със
сол, а оцелелите жители – продадени
в робство. Територията на владенията
на пуните била превърната в провинция Африка, а управителят й резидирал в Утика.
Апетитите на империята /която през 2
в. пр. н. е. продължила експанзията си
в източното Средиземноморие/ се разраснали , като тя се намесила активно
в борбите между държавите наследници на империята на Александър – царството на Селевкидите и царството на
Птолемеите.
През 164 г. пр. н.е. римляните взели участие в уреждането на династичните претенции между братята
съправители -Птолемей VIII Евергет
и Птолемей VI Филометор, присъж-
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В хода на Втората Пуническа война,
през 203-та г. пр. н. е. римляните отново дебаркирали в близост до Картаген,
като този път Фортуна била на тяхна
страна и в битката при Зама /202 г./
талантливият военачалник Сципион
разгромил наемниците на непобедимия дотогава Ханибал. В резултат на
капитулацията на могъщата морска
държава картагенските територии в
Испания преминали в римски ръце, а
дотогава васалното нумидийско царство на Масиниса /който оказал помощ на римляните с кавалерия/ получило повечето финикийски колонии в
Африка и станало гарант за римските
интереси на континента.
С поддръжката на римляните Масиниса в продължение на половин век безнаказано присъединил към царството
си повечето територии около Картаген.
Търпението на финикийците преляло
през 149-та г. пр. н. е., когато избухнали въоръжени стълкновения с нумидийците. Сенатът оценил това като
нарушение на мирния договор от 201
г. пр. н. е., според който картагенците
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дайки Киренайка на първия. Областта
в древността била известна като Петнаполис /петградие/ - износител на
жито и роби. Наследникът на Евергет
– Птолемей Апион починал през 96та г. пр. н. е. и завещал царството на
Рим. Първоначално на градовете била
дадена автономия под римски протекторат, а през 74 г. пр. н. е. Киренайка
била трансформирана в римска провинция.
Следващата военна кампания на римляните в Африка била предизвикана
от наследника на Масиниса – Югурта, който ползвайки се с широка поддръжка на нумидийците, започнал
гражданска война срещу доведените
си братя. През 112 г. пр. н. е. той разграбил Цирта, където ликвидирал основният си конкурент Адхербал, но избил
и италийските търговци в града. Сенатът обявил война на самозабравилия
се васал, но Югурта успял да подкупи
римският пълководец Бестия, изпратен срещу него и войната била прекратена. Югурта имал достатъчно връзки
в Рим и дори организирал убийството
на свой претендент в столицата. Новата армия, изпратена в Африка под
командването на Авъл Постум Албин
през 110 г. пр. н. е. позорно капитулирала и римляните сключили мир с Нумидия.
През 107 г. Пр. н. е. в Африка бил изпратен Гай Марий. Югурта преминал
към партизанска война, сключвайки
съюз с тъста си Бокх – царят на Мавритания. Посредничеството на Луций
Корнелий Сула обаче довело до подписването на съглашение между царя
и римляните, а Югурта бил заловен и
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предаден на Марий. Нумидиецът бил
удушен в Рим през 105 г., след края
на триумфалната процесия /каквато
била участта на главнокомандващите от варварски произход/. Към Рим
била присъединена и Триполитания,
намирала се дотогава под нумидийска
власт.
Източната част на Нумидийското
царство, все още запазващо частична
автономия било управлявано от Хиемпсал II. Западната му част била присъдена на мавританския цар Бокх след
края на Югуртинската война. Той обаче разделил Мавритания на две между
синовете си Бокх II и Богуд.
Наследилият Хиемпсал Юба взел активно участие в гражданската война
на Цезар срещу Помпей, подкрепяйки
поддръжниците на последния. Осигурявайки на помпеянците войска, в
която преобладавали лека стрелкова
кавалерия и слонове, той успял да унищожи легата на Цезар Курион край
Утика. В това време Цезар бил зает в
Египет, където ликвидирал опонентите на царица Клеопатра и покрай
съюза с нея осигурил жизнено необходимите доставки на жито за Рим.
През 46-та г. пр. н. е. той предприел
офанзива в Сев. Африка, където при
Тапс разгромил Юба и републиканците. Юба се самоубил, а Нумидийското царство било присъединено към
римската държава като провинция със
столица Цирта.
Наследникът на Юба – Юба II бил назначен през 33 г. пр. н. е. от Август за
управител на Мавритания, която също
се превърнала във васално царство.

През това време датира и първият
досег на римляните с царство Мерое,
което подкрепило народните въстания в Южен Египет след присъединяването му към империята през 30 г.
пр. н. е. През 23-та г. пр. н. е. 10 000
римска армия, под командването на
Гай Петроний завладяла религиозния
център на Мерое - Напата и го разрушила. Границата между Рим и Мерое
станала областта Додекасхойн.
В Триполитания също се водели военни действия с гарамантите. През 19 г.
пр. н. е. Луций Корнелий Балб успял
да превземе столицата им – Гарама.
Въпреки успеха римляните не останали тук, тъй като оазисите се оказали
засипани от племената.
Най-продължителната съпротива срещу новото господство обаче оказали

мавританците начело с дезертьор от
спомагателните римски части – нумидиецът Такфаринат. През 18 г. той
вдигнал на въстание сред мусуламии,
кинити и мавритани, като организирал армията си по римски образец
и започнал разбойнически набези в
провинция Нумидия. Нееднократно
римски военачалници като Фурий Камил /18 г./, Луций Апроний /20 г./,
Квинт Юний Блез /22 г./ му нанасяли
поражения, но той успявал да избяга в
пустинята, където отново реорганизирал привържениците си и продължавал борбата. Краят на бунта настъпил
през 24 г., когато Публий Корнелий
Долабела успял да обкръжи маврите,
а Такфаринат се самоубил.
Последният мавритански цар Птолемей бил син на Юба II и Клеопатра
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Селена /дъщеря на Клеопатра и Марк
Антоний/. Управлявал от 20-та до 40та година, когато бил извикан в Рим и
екзекутиран от Калигула /който искал
да присвои богатството му/. Мавританците, недоволни от убийството на
техния цар, се съюзили с берберите и
повели война срещу Рим. През 42-ра
г. бунтът окончателно бил потушен
от Гней Хосидий Гета и Светоний Паулин /който пръв от римските военачалници достигнал до планините Атлас/. Император Клавдий разделил
територията от Цирта до Херкулесовите стълбове на две провинции: Цезарейска Мавритания и Тингитанска
Мавритания. Така цялото крайбрежие
на западно Средиземно море попаднало под властта на Рим.

сп. Българска Наука брой 71
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С установяването на римската власт,
започнала и романизацията на Северна Африка. На протежение на 4
столетия римското културно влияние
проникнало след нумидийските и мавританските племена. Възстановяването на Картаген /по заповед на Цезар/,
разширяването и облагородяването на
старите финикийски колонии Лептис,
Сабрата, Ея, Цезарея, Тигнис и Волубилис; и създаването на нови центрове в пустинни райони /като Тамугади
и Ламбезис/ имало за цел да ‚рекламира‘ римския начин на живот сред
варварите: хубава храна, чиста вода,
сигурен живот в градове от тухли и бял
мрамор, носене на красиви дрехи, развлечения в театъра и банята, четене и
писане на латински или гръцки, търговия с други народи и пътешествия
по цялата империя. Не случайно тузе-
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мците били впечатлени от прекрасния
нов свят, който им се открива, за което
говори и един красноречив надпис от
упоменатия град: Venari, lavari, ludere,
ridere. Hoc est vivere – ‚Да ловуваш, да
ходиш в термите, да играеш, да се смееш. Това е животът‘. Това била и целта
на римляните – духовно да покорят и
приобщят към държавата си нови жители, които с времето, възприемайки
порядките и обичаите да станат пълноправни граждани като тях.
Доказателство за интегрирането на
провинциалите от Сев. Африка в империята са талантливият легат на император Траян – мавърът Лузий Квиет. Император Септимий Север, роден
в Лептис Магна бил финикиец по произход. Гордиан I и Гордиан II, които
вдигнали въстание срещу Максимин
Тракиеца през 238 г. били едри земевладелци от Картаген.
Наред с урбанизацията, римляните построили и редица укрепления в
Триполитания, не само с цел да държат враждебните племена по-далеч от
колонизираните територии, но и като

митнически пунктове. Основният поминък за градовете в Северна Африка било селското стопанство. В т. нар.
„житница на империята“ добивали
около 1 милион тон зърно на година,
една четвърт от което изнасяли. Освен
житни култури се отглеждали също
леща, бакла, фурми, грозде и пр. През
II век се разпространило отглеждането на маслини и производството на
зехтин. Африка била основен износител на мрамор, дървесина, диви животни, вино, вълна, керамика, пурпур,
гарум и роби. Екзотични подправки
като черния пипер, канелата, слоновата кост и коприната били доставяни от
Индия през египетските пристанища
по крайбрежието на Червено море. Затова осигуряването на безопасността
на търговските пътища през пустинята било жизненоважно за просперитета на тези земи. През 89-та г. царят на
гарамантите – Мурсис посетил император Домициан в Галия и подписал
съглашение с него, според което в Гарама се настанил римски гарнизон, а
гарамантите започнали да помагат на

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има

Ако БГ Наука Ви харесва, дарете и помогнете!
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11317
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римляните в охраната на търговските
кервани.
Прави впечатление, че в сравнение с
другите части на империята, римското военно присъствие в Сев. Африка
било сравнително скромно. Legio III
Augusta резидирал в Тебеса, а житницата на империята – Египет била
пазена от два легиона: Legio XXII
Deiotariana и Legio III Cyrenaica /в Никополис и Тива/. Основната тежест
лежала върху многобройните конни
подразделения на помощните войски.
Разбира се охраната на провинциите и
изграждането на укрепления били съсредоточени в местата в които имало
оазиси. Пустинята и суровият климат
играли по-сигурна роля в превенцията на атаките отколкото крепостните
стени.

134

държавата, разделяйки старата провинция Африка на Africa Zeugitana /
или Proconsularis - северна/ и Africa
Byzacena /южна/. Към диоцез Африка освен тези две провинции били
включени:
Tripolitania,
Numidia
Militana и Cirtensis, Mauretania Tabia и
Cesariensis. Mauretania Tignitana била
прехвърлена към диоцез Испания.
Четвърти век бил белязан от масови
въстания на религиозна и социална
почва. При Валентиниан I започнал да
се усилва натискът на берберите. Амиан Марцелин описва нахлуването през
365 г. на австурианите в Триполитания, които опустошили Еа и Сабрата.
През 370 г. избухнало и голямо въстание на местни племена, населяващи
територията на Цезарейска Мавритания. Въпреки че под действието на

Африка в късната Античност /3-6 романизацията много от вождовете
в./
приели Християнството, имали значителни богатства, а също и големи
Северна Африка останала незасегна- латифундии с роби, като цяло повечета от варварските нашествия през 3 то им подчинени още били запазили
век. Въстанието на Гордиан I и II през езическите си вярвания и номадския
238 г. било бързо потушено от Legio начин на живот. Римската власт, опиIII Augusta. Учредителят на Доми- райки се на тази върхушка, се опитвала
ната – Диоклециан, реорганизирал да контролира своенравните племена,
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пени от селското население се дължали и на широкото разпространение на
християнската секта на донатистите
сред колоните в Нумидия и Мавритания. В урбанизирана Проконсулска
Африка вълненията не намерили широк отклик, поради православното население в големите градове.
Но колоните в големите латифундии,
наречени още циркумцелиони или
агонистици в съучастие с донатистите
били големият проблем на римските
власти в Африка през IV – V век. Претендирайки, че са ‚воини на Христос‘,
те водели въоръжена борба срещу всякаква неправда – т. е. срещу заможните
земевладелци. Унищожавали православни манастири, изгаряли именията
на богатите и освобождавали робите,
обосновавайки социалната си борба с
религиозни възгледи и търсейки подкрепата на донатистите.

От друга страна със загубата на Галия
и Испания, в резултат от нашествията на готите, вандалите и свевите в
началото на IV век, нараснала ролята
на единствената дотогава незасегната
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но в междуособицата между синовете на починалия цар Нубел, римският комит Роман подкрепил грешната
кандидатура. Победилият претендент
Фирм обединил племената и започнал военни действия срещу римляните. Въстанниците превзели цялата провинция Нумидия и разрушили
Цезарея. Даже част от африканската
римска армия минала на страната на
Фирм, признавайки го за претендент
за престола.
Въстанието било потушено от войски,
прехвърлени от Мизия и Панония, начело с комит Теодосий /бащата на едноименния император/. Той успял да
подкупи брата на Фирм - Гилдо и да
сплаши част от племената, а изоставеният узурпатор се самоубил.
Гилдо през 385 г. бил назначен за комит на Африка с цел да стабилизира
диоцеза. Използвайки междуособната
война на император Теодосий и узурпатора Магн Максим, той разширил
влиянието си и се държал като самостоятелен владетел, даже доставяйки
хранителни припаси за последния. Не
помогнал на Теодосий и във войната
му с другия узурпатор Евгений, а след
смъртта на императора прекратил
доставките на хляб и данъци в Рим,
заради което сенатът го обявил за враг
на народа. Срещу Гилдо през 398 г.
начело на 5000 ветерани от Галия бил
изпратен брат му – комит Масцезел,
който успял да привлече част от мавританските племена и да нанесе решаващо поражение на бунтовника, който
скоро след това се самоубил.
Бунтовете на Фирм и Гилдо, при които
мавританските племена били подкре-
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от варварите част на империята – Северна Африка, която продължавала
да доставя хранителни продукти на
Италия и да плаща данъци на римското правителство в Равена. Затова не е
учудващо че и влиянието на северноафриканските магнати било голямо.
Даже през 410 г. независимо от тежкото опустошение на Италия от готите,
всички фискални задължения на африканските земеделци били опростени. Стремежът на император Хонорий
бил Африка да не отпадне от империята, тъй като без нея държавата била
обречена на гибел. Затова за разгрома
на циркумцелионите и донатистите
били хвърлени последните поделения
на оредяващата имперска армия.
През 411 г. в Африка бил изпратен нотарият Флавий Марцелин, където последният учредил съвместен събор на
донатистката и православната църкви, с цел изглаждане на религиозните противоречия. След като изложили
позициите си, обаче на донатистите
им било заповядано под страх от репресии да се присъединят към официалната църква. Започнало и ефективно преследване на донатистите,
утвърдено с едикт от Хонорий, което
естествено срещнало отпор от селското население.
След смъртта на Хонорий през 423та г. последвала борба за власт между
пълководците му и Африка била узурпирана от комит Бонифаций. Тъй като
централната власт била нестабилна,
а едрите земевладелци били заинтересувани от силна въоръжена власт,
която да спре берберските набези и
въстанията на циркумцелионите, Бо-
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нифаций със съставената си от наемници армия фактически се превърнал
в самостоятелен владетел. Действията му срещу берберите били успешни,
като той същевременно се сражавал и
срещу войските на италийския узурпатор Йоан, подкрепяйки пратената
в изграние Плацидия и така легитимирайки донякъде властта си пред
римските поданици в Африка. След
като Йоан бил отстранен от армиите на източния император Теодосий
II, Бонифаций получил от Плацидия
титлите комит на Африка и comes
domesticorum. Самият той обаче явно
не искал да предава властта си и срещу
него била изпратена имперска армия,
но той успял да сключи част от воините на своя страна, а останалите отряди
били разбити. В опит да предотврати
новото отпадане на Африка, правителството на Плацидия /регентка и майка
на непълнолетния император Валентиниан III/ се опитало да лиши Бонифаций от подкрепата на африканските провинциали, издавайки укази,
ограничаващи чиновническия произвол над данъкоплатците. Мерките
обаче явно били неуспешни, защото
през 429 г. централното правителство
се съгласило на компромис и признало Бонифаций за комит на Африка, а
впоследствие и на magister militum /
върховен главнокомандващ/.
Преломен момент за римската власт в
Африка станало нашествието на вандалите, които притиснати от успешните действия на имперските войски
и готите в Испания се прехвърлили в
Мавритания. Според някои сведения,
вандалите били поканени от самия
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Бонифаций, за да съхранят властта му
срещу териториални придобивки. Но
най-верояно варварите просто са се
възползвали от римските междуособици, за да завладеят провинциите за
себе си.
През 430 г. вандалите успели да разбият армията на Бонифаций и готските федерати при Хипон Регий. Докато варварите обсаждали града, били
събрани подкрепления от останалата
част на Африка, дори източният император изпратил контингент под
командването на Аспар, но той бил
унищожен. Бонифаций бил отзован в
Италия през 432 г. През 435 г. в Хипон
Регий римляните и вандалите сключили мирен договор, като империята
признала правото им да се заселят в
Нумидия в замяна на заплащане на

данък от окупираната част.
Вандалският крал Гейзерих обаче не
смятал дълго да спазва мир и през 439
г. внезапно превзел Картаген, а през
440-та година завладял и Сицилия.
Римляните, които в този момент водели тежки войни с хунския племенен
съюз нямали излишни сили да отбият
атаката на вандалите. Нов договор от
442 г. между вандалите и Рим признал
завоеванията на Гейзерих в Нумидия,
Проконсулска Африка и Бизацена,
а след смъртта на Валентиниа през
445 г. Триполитания, Мавритания и
Numidia Cirtensis също били присъединени от Гейзерих.
Опирайки се на създадената флота,
той оплячкосал Рим и завладял Сицилия, Балеарските острови, Сардиния
и Корсика. Голямата морска експеди-

Ако списанието ви харесва, помогнете!

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин навсякъде
по света да има достъп до него.
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ция, организирана със съвместните
сили на Източната и Западнара римска империи била напълно провалена, когато през 468 г. вандалската
флота унищожила по-голямата част
от транспортните кораби при нос Бон,
използвайки запалени брандери.

сп. Българска Наука брой 71

Без съмнение за бързите успехи на
вандалите в Северна Африка голяма
роля изиграло селското население /
циркумцелионите/, което останало
враждебно към централното имперско
правителство и църквата, подкрепящи
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едрите земевладелци и градското население. Докато градовете и църковните имоти пострадали от грабежите
на варварите, то селяните и колоните, освободени от задълженията си с
радост симпатизирали на нашествениците, вземайки участие в сраженията на тяхна страна. Активизирали се
и донатистите, търсещи сближаване
с арианството /каквото изповядвали
вандалите/. Правителството разчитало най-вече на воински контингенти
от другите части на империята и на
укрепените градове, но при всеобщата

съпротива срещу държавата изходът
от войната с вандалите не можел да е
друг.
Победилите вандали разпределили
именията на бившите римски аристократи помежду си, създавайки нов
елит от воини, а романизираното африканско население било сведено до
подчинено положение. Към края на
V век кралстовото им било в упадък,

от Рим съкровища в новата столица
– Константинопол. Срещу набезите
на номадските племена била изградена система от укрепления, а войната на дукс Йоан с въстаналите маври
/545-548 г./ пък била увековечена
от последния латински поет Флавий
Кресконий Корип в неговото епично
произведение ‚Йоанида‘.

а Мавритания и Нумидия в крайна
сметка били завладени от берберите.
През 533 г. източноримският император Юстиниан, използвайки династичните разпри между вандалите
изпратил 15 000 армия под командването на Велизарий в Африка. В резултат на две победи вандалите били
разгромени, а Сев. Африка отново се
върнала в лоното на империята. Велизарий триумфално влязъл в освободения Картаген и върнал ограбените

Към 590 г. Сев. Африка била преобразувана от император Мавриций в Африкански екзархат. Могъществото му
личи от факта, че след узурпацията на
Фока екзархът му изпратил синът си бъдещият император Ираклий на борба с тирана. След 698 г., обаче арабска
армия превзела Картаген и окончателно ликвидирала римската власт и
Християнството в Африка.
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Изображенията на кани 2 и 7 от
Надсентмѝклошкото съкровище
Автор: К. Гербов
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=17036

С

ъкровището е открито през 1799
г. в село Над сент Миклош (унг.
Nagyszentmiklós, бълг. Свети
Николай Велики), което тогава е било
в чертите на Австро-Унгария. Днес
под името Сънниколау Маре (рум.
Sânnicolau Mare, бълг. Свети Николай
Велики) селището е включено в окръг
Тимиш, област Банат, Румъния. Оригиналните съдове се съхраняват в Музея за история на изкуството във Виена, Австрия.

Съставът на съкровището с номерацията на Хампел, която и до днес се използва в специализираната литература, е както следва: големи кани 1, 2, 3,
4, 5, 6 и 7; овален (елипсовиден) поднос 8; тасчета с тока за окачване на колан 9, 10, 20 и 21; конусовидни чаши 11
и 12; зооморфни купи 13, 14 и 18; патери 15 и 16; ритон 17; дълбока купа 19;
чаши със столче 22 и 23.
Проблемите при изясняване на
произхода на съкровището

сп. Българска Наука брой 71

Изключителната находка е била отнесена от първите й проучватели към
края на IV-ти – началото на V-ти в. и
е обявена за „съкровището на Атила”,
Фиг. 1. Съкровището в пълен състав легендарния вожд на хуните, подвизавали се в Европа в посочения период.
от 23 златни съда
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Съкровището има общо тегло 9,926
кг и съдържа 23 съда, изработени от
злато 18-22 карата с изключение на
ритона, който е 12 карата. Съдовете са
с различна форма, големина и предназначение. Номерирани са условно от проф. Йозеф Хампел, направил
първото проучване на съкровището и
публикувал през 1885 г. резултатите
от него.
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По-късно се появяват мнения, че съкровището принадлежи на българите
и се ражда митът, че златните съдове
са били похитени от гробницата на
българския владетел Аспарух. Други
почитатели на тезата за българската
принадлежност на съкровището, го
свързват с управителите, каквито се
счита, че били поставени от българския владетел Крум в западните отвъд-

дунавски територии след разбиването
на аварите. Появява се твърдението,
че „това съкровище като цяло не може
да принадлежи на друг народ освен на
българите, които през IX в. са господари на Банат и граничат по река Дунав
с държавата на франките”.
Напоследък се налага тезата, че съкровището е от VII-IX в. и се счита, че то
има връзка с Аварския хаганат.
Повечето специалисти приемат, че
формата и украсата на съдовете имат
хетерогенен характер: те съдържат
стилистични елементи, характерни за
няколко различни средновековни култури. Според немския професор Йоахим Вернер в съкровището се срещат
различни култури, като византийските, южноруско-средноазиатските, късносасанидските и аварските елементи
не могат да бъдат ясно разграничени.
В информация от музея във Виена се
отбелязва, че „съкровището показва
централно-азиатско, персийско-сасанидско, гръко-римско и византийско
влияние” (виж „В интернет сайтове”, 1).
Последната формулировка не е съвсем
прецизна. Не става ясно, дали отделните съдове носят характерните елементи
на определена култура и по различните съдове се откриват различни култури. Или, че върху един съд може да се
видят елементи, заимствани от няколко култури. Думата „влияние”, сякаш

иска да подскаже, че не става дума за
съдове, създадени от майстори, представители на съответната оригинална
култура, а са изработени някъде другаде. И този, който ги е изготвял е заимствал елементи от посочените култури.
Английският професор Д. Талбот Райс
е по-конкретен: той вижда в съдовете
от съкровището „изискана сасанидска
разработка”. Действително, по-внимателният анализ на формата и украсата
на някои съдове, необременен от защитаването на аварска или българска
теза, показва, че при тях не става дума
за смесване на елементи от различни
култури.
Има съдове, които са оригинални сасанидски, изработени в Иран и върху
тях са представени моменти, заимствани от иранската митология, история и символика. Съдовете с изображение на християнски кръст обаче,
не могат да бъдат свързани с иранската култура. Те може да са изработени от ирански майстори, но по поръчка на християнин. Това обяснява
и неправилното изписване на гръцкия текст около кръстовете, което означава, че майсторът сторил това, не
е познавал добре гръцката азбука.
Златните съдове се отличават и по техниката и качеството на изработката.
Някои, като кани 2 и 7, поднос 8, купи
13, 14 и 19, патери 15 и 16, имат бога-

БГ Наука организира научна конференция по повод 50-ти брой на сп. „Българска Наука“

БГ Наука

продуцира документалният филм „На Нож!“ посветен на 100 годишнината от Балканската война.
www.1912.nauka.bg
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та украса. Докато при чаши 11, 12, 22
и 23, както и при ритона, такава почти липсва. Това също предполага, че
изготвянето на предметите е станало
с предварително съобразяване към
вкуса на конкретните поръчители или
евентуалните купувачи.

сп. Българска Наука брой 71

Фиг. 2. Надписи върху съдовете от
съкровището
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такъв вид.
На основа на изнесените обстоятелства, може да се направи обобщението,
че разнообразието от форми и стилове
говори, че съдовете са изработени на
различни места, по различно време.
Поединично те са били притежавани
от няколко различни собственици.
Кога и как е станало събирането на съдовете от Надсентмиклошкото съкровище на едно място, в една обща колекция, си остава загадка. Изказани са
различни хипотези, като най-приемливата предполага, че това е дело на
аварите. Известно е, че те са били номадско племе, извършвало грабителски набези по територията на почти
цяла Европа. При придвижването си
от Централна Азия до Панония са извършвали грабежи и по целия път на
миграцията си. Възможно е някои от
съдовете да са били получени като подарък за аварските вождове от владетелите на страните, с които са сключвали мирни договори.

Предположението, че отделните предмети от съкровището са имали различни поръчители и притежатели,
се потвърждава от разнообразните
надписи, които фигурират върху повечето от съдовете. Някои надписи са
били поставени при изработването на
съответния съд, други са правени допълнително. Повечето от надписите
са изпълнени с рунни знаци, а два са
с гръцки букви, като в единия надпис
текстът е на непознат език. Има и съдове, на които фигурират едновреФиг. 3. Ритони от съкровищата от
менно надписи с гръцки букви и руни.
Над сент Миклош (вляво) и Малая
Перешчепина (вдясно)
Каните в началото са били без дръжки. Те са поставени допълнително и
За съкровището от Малая Перешчеписа еднакви. При всички случаи това
на също се счита, че е било притежае станало не при първия им притежание на аварите. И в неговия състав има
тел, защото той ако е желаел съдовете
сасанидски съдове.
да имат дръжки, щеше да ги поръча в
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Любопитно е съвпадението на вида
на ритоните с формата на рог от двете находки. Счита се, че те са дело на
византийски майстори. Върху ритон
17 от Над сент Миклош има рунически
надпис.

освободиш (от греха)”. Изглежда тасовете са били използвани при кръщаване и са били също притежание на някоя църква, от където са отмъкнати от
тези, които са заровили съкровището,
намерено край Над сент Миклош.
При описанието на чашите със столче
22 и 23, в доста публикации, включително и тези на Станчо Ваклинов, се
отбелязва, че такива чаши са били използвани като потири за вино, давано
при причастие в църквите.

Налице е съвпадение на „почерка”
Фиг. 4. Съд 9 (10) с литургичен текст на притежателите на съкровищата
от Малая Перешчепина и Наги сент
Като потвърждение, че съкровището Миклош: заграбват предмети от драот Над сент Миклош е събрано най-ве- гоценни метали, включително и църроятно чрез грабежи, ни насочват та- ковна утвар, и заравят заграбеното.
сове 9 и 10, имащи изобразени кръстове на дъното. Тези съдове имат сходни В издадената през 1983 г. книга „Събелези с дискоса, от съкровището от кровището от Над сент Миклош” СтанМалая Перешчепина, на който е изо- чо Ваклинов и Маргарита Ваклинова
бразена хризма.
описват подробно значимите съдове

Според прочита на проф. Стефан Младенов еднотипните гръцки текстове
около двата кръста в тасове 9 и 10 гласят: „Христе чрез водата (кръщението) успокой твоето чедо (раб) като го

от находката и правят предположения за техния произход. Те също са на
мнение, че в стилистиката на отделните предмети се преплитат много сфери на културни влияния, откриват се
най-различни елементи и техники.

За някои от конкретните предмети
оценката също е, че „във формата и
украсата се чувства влияние от стила
на металните предмети, работени в
ателиетата на Иран по време на династията на Сасанидите (226-651 г. н.е.)”.
Сиреч, съдовете приличат на сасанидски. Изненадващо Ваклинови заявяват обаче, че те не са били произведе-
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Дискосът вероятно е служил за поднасяне на евхаристия (хляб за причастие). На него е поставен надпис,
обясняващ, че съдът бил много стар и
повреден, затова е бил реставриран от
епископ Патерн. Вероятно след това
е подарен на някоя църква, от където
е заграбен от тези, които са заровили
съкровището в пясъците край Малая
Перешчепина.
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ни в Иран, а в България (?).
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Съдове с форма и украса, определяни
като сасанидски, днес притежават музеи в Париж, Лондон, Ню Йорк, Киото. В секцията за азиатско изкуство
на държавния руски музей Ермитаж
в Санкт Петербург има цяла сбирка
от над 50 сасанидски съда, събрани
най-вече от Пермския регион на Русия, който в миналото е бил съседен на
Волжка България. Няма обаче сведения някои от предметите да се приемат, че не са дело на ирански торевти.
Камо ли пък да имат български произход. Иосиф Орбели и Камила Тревер,
проучвали експонатите от азиатската
сбирка на Ермитажа, в труда си „Сасанидският метал” допускат само някои
от бронзовите предмети, имащи недотам изящен вид, да са изработени извън Иран.
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съдове единствените по материала си
четири сасанидски златни съда свидетелстват за връзки с чужбина на
най-високо равнище, тъй като - по
мнението на експерти - те са били първоначално притежание на сасанидския двор и са могли да стигнат в съкровището на хана вероятно само като
официален подарък или като плячка.
Сребърното блюдо на Шапур II (309379), изобразен на лов за диви кози, с
оглед на гравираните согдийски числени знаци и като 300-годишна скъпоценност е станало притежание на
хана от М[алая] П[ерешчепина] по незнайни пътища.”
Вернер не достига до някакво приемливо обяснение как са попаднали сасанидските съдове в Малая Перешчепина и то като притежание на Кубрат.
В изследването си той поначало се
води от предпоставката, че съкровището е било собственост на владетеля
на Велика България. Въпреки, че търси доказателства за това и уж ги намира в превратно тълкуваните известия
на епископ Йоан Никиуски и патриарх Никифор, немският специалист не
дава отговор на въпроса за появата на
сасанидските съдове .

Йоахим Вернер, който объркан от противоречивите исторически сведения
за Кубрат, е приел, че съкровището
от Малая Перешчепина е било притежание на българския владетел, съвсем уверено определя няколко съда
от него, като с „персийско-сасанидски
произход”. И твърди, че специално
златните, се произвеждали само по
поръчка на сасанидския владетел за Ангажиран да доказва връзката с бълнеговите дворци и можели да попад- гарския владетел Кубрат, Вернер вънат в чужди ръце само като висок дар. обще е игнорирал приемливото обяснение за произхода на съкровището от
Обобщавайки резултатите от анализа Малая Перешчепина, формулирано
си, в книгата „Погребалната находка от първия негов изследовател Алексей
от Малая Перешчепина и Кубрат - хан Бобринской още в 1914 г. Който изказна българите” немският специалист ва предположението, че заровените в
пише: „Измежду „чуждестранните” земята предмети са станали притежа-
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От Теофан Изповедник, който подробно описва войната на византийския
император Ираклий I с персийския
цар Хосров II, знаем, че византийските войски през 627-628 г. завладяват и разграбват персийските дворци
в Исдема, Руза, Веклали, Вердарх и
Дастагерд. Същият хронист отбелязва
и многозначителния факт, че година
преди това персите подтикват аварите да нападнат заедно Цариград. За
целта персийският цар изпратил свои
пратеници при аварите, за да сключат
споразумение. Като правило в такива
случаи привличането на съучастниците в мероприятието е съпроводено с
поднасянето на скъпи подаръци. Възможно е това да са съдове за трапезата.
Място има и хипотезата, че аварите
може да са станали притежатели на
сасанидските съдове, още когато са
обитавали степите на Централна Азия
и са били съседи на иранските владе-

тели. Възможно е част от съдовете на
Надсентмиклошкото съкровище да са
били подарени тогава на владетеля на
аварите от някой ирански шах. Разбира се сасанидските съдове може да са
били придобити и като плячка при набезите на аварската орда в земите на
Иран.
В споменатата си книга Станчо и Маргарита Ваклинови изпреварват по време с оценката си Йоахим Вернер като
пишат: „Откритите при Малое Перешчепино златни съдове от сасанидски
произход са изключение в находищата, за разлика от сребърните, които са
били обект на търговия и подражание
векове наред по-късно. Такива съдове
(златни) рядко напускали двореца на
Сасанидите. Но са известни случаи,
когато след грабеж в Иран, византийски император (знаем това за Ираклий
например) подарява след пир на съюзниците си тюрки цялата посуда. Така
чрез грабеж и подаръци у нас проникват редица оригинални образци на
най-известните школи за торевтика
със стари традиции.”
Независимо от многото точни и трезви оценки които правят, Ваклинови
са отдали „дан” на тезата, че съкровището от Над сент Миклош е българско
и са направили усилие да „докажат”
това. Привели са нещо като анализ и
очертаване на облика на българското
средновековно златарство. „Анализът” се свежда единствено до констатацията: „Първият златен накит, намерен при древния български култов
център Мадара, недалеч от Шумен,
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ние на аварите при техните безбройни
набези в земите на Византийската империя, при които не са пощадени градовете и селата до самия Цариград. Сасанидските предмети е възможно да са
били изнесени от Персия във Византия
по време на някоя от безбройните войни, които византийските императори
са водили почти непрекъснато през
VI-VII век със своите източни съседи.
Впоследствие, при някое разграбване
на някой от византийските градове от
аварите или при откуп на този град от
нападащите го варвари, сред похитените скъпоценности вероятно са попаднали и сасанидските съдове.
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пръстенът от Мътеница (също в района на най-значимите центрове на българската държава), чашата на Сивин
от гроба на великия жупан във Велики
Преслав – това са произведения, които заедно с други предмети имат много близки успоредици в съдовете на
Надсентмиклошкото съкровище.”

Лековерно е да се смята, че техниките, с които са работени сасанидските
съдове, може лесно да се овладеят и
практикуват успешно извън специализираните работилници, каквито са
били тези в Средна Азия. В тях майсторството се е предавало векове от
поколение на поколение.

На база на сравнението на тези няколко коланни украшения, един пръстен
и една чаша, се прави заключението: „Надсентмиклошкото съкровище
следователно може да се приеме като
блестящ завършек на златарството с
прабългарски традиции в средновековна България” (!) Това твърдение,
което по същество е „гола” декларация,
освен, че не съдържа в себе си никакви
сериозни аргументи, е направено, без
да се отговори на логичният въпрос: а
каква е гаранцията, че въпросните няколко предмета - коланни украшения,
пръстен и чаша са правени от български майстори или въобще в работилници, намиращи се на територията на
България?

Персийските луксозни метални съдове са били като китайската коприна.
Не навсякъде е имало хора, които да
познават и да прилагат добре технологиите на изработването им. В провинциите на Иран са се намирали центровете, където са били произвеждани
изящни сребърни и златни съдове,
които след това са разнасяни по различните места в Европа и Азия. Затова
Вернер казва, че сасанидските съдове
са били изработвани само в Иран.

За постигането на майсторството в занаята задължителен стимул е наличието на стабилна клиентела. В Средновековието това се е постигало като
даден занаятчийски център е разнасял
произведенията си в широк географски регион. Което обяснява наличието
на еднакви съдове и накити в Северното Причерноморие, Балканския полуостров, Цариград. Възможно е някои от предметите, да са попаднали в
Фиг. 5. Сребърни чаши, намерени в ръцете на номадските орди при техни
Преслав, България (вляво) и Дуне, ос- нападения над търговските кервани,
тров Готланд, Швеция (вдясно)
пренасящи стоката от производителя
до купувача.
Подобна чаша, като тази на Сивин, е
открита и на остров Готланд в Шве- В българската книга за съкровището от
ция. Чуждите специалисти я считат за Над сент Миклош има изразена подобвизантийска изработка.
на констатация за централизираното
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В контекста на тезата за българската
принадлежност на съкровището, Ваклинови споменават за „обменът на
майстори между владетелските дворове в различни области на художественото творчество”. Такова действие е
имало своето място, когато се отнася
за строителство и архитектура на недвижими обекти – най-вече дворци. За
предметите от областта на торевтиката
и ювелира е по-изгодно да се изготвят
в специализираните ателиета, където
има и съоръжения за обработката на
скъпоценните метали и камъни. Създадени са и канали за снабдяването на
работилниците с такива материали.
При всички случаи по-рационално е
било преносимите изделия да се произведат в специализираните художествени центрове и се занесат на клиента.
Едва ли си е струвало за изработване-

то на един сервиз, майсторът да ходи в
къщата на клиента, пък дори той да е
цар, а къщата му - дворец.
При оценка на големите „колекции”
от скъпи сребърни и златни съдове,
каквито са открити на Балканския
полуостров, възникват и въпроси от
вида: имали ли са нарочените за притежатели, ако и те да са вождове на
народи, такива средства, с които да
заплатят за изделията, изготвени от
благородни метали и скъпоценни камъни и то в такива количества? И
биха ли дали тези средства за луксозна посуда за трапезата си, а не за поддържане на армията си, например?

Фиг. 6. „Пиршество на княз Крум
след победата над император Никифор” (вляво) и „Угощение на цар Симеон при византийския император в
Цариград” (вдясно), миниатюри от
българския превод на Манасиевата
хроника
Достатъчно е да видим сравнително скромният вид на пиршествата на
княз Крум и цар Симеон, нарисувани
в Манасиевата хроника от придворен
художник на цар Йоан Александър.
Създателят на изображенията не може
да не е имал за прототип пиршество в
царския дворец в Търново. На което е
присъствал лично, пък макар и може
би само като наблюдател. Гледайки
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производство. „При изучаването на
народностната принадлежност на съкровището – пишат авторите - трябва
да се вземе пред вид и фактът, че през
Ранното средновековие съществуват
реномирани ателиета и центрове, които изработват луксозни метални съдове… Продукцията на тези ателиета се
разпространява широко, често дори в
доста отдалечени от мястото на изработката райони. През Ранното средновековие ателиетата на Византия произвеждат продукция, предназначена
за задоволяване нуждите на родовата
и племенната аристокрация на номадите и на други варварски племена, с
които страната поддържа постоянни
връзки.”
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миниатюрите, можем да се убедим, че
на царската трапеза, дори и по време
на Второто българско царство, виното
не се е леело в пищни златни сервизи.
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Дори съдът с вино, който прислужника на Крум, поднася на масата, е сребърен. Това е облицования череп на
убития при нашествието му в България византийски император Никифор. Хрумването на художника да нарисува черепа-чаша със сребърен цвят не
е самоволно. Съвременникът на събитието Теофан Изповедник е отбелязал, че Крум обковал отвън черепа на
убития император Никифор със сребро. Очевидно златните съдове за пиене не са били на мода в Средновековна
България.
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Да си даваме сметка, че в България на
практика са открити само едно сребърно канче и няколко златни апликации.
Значи ли, че българските владетели
преди да пристигнат отсам Дунав са
заровили по пътя всички свои съкровища? Кое в Малая Перешчепина, кое
в Над сент Миклош. А едно направо
заминало за Врап, близо до Адриатическо море. Писателите може да пишат за дванадесет Българии, но историците трябва по-трезво да се отнасят
към наличните факти.
За множеството сребърни съдове от
IV-XIV в., които са били намерени в
тайгата на север в Европейската част
на Русия и северозападен Сибир, Борис Маршак в статията си „Сребро за
кожи” обобщава писаното по темата:
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„Тях [сребърните съдове] са започнали
да ги откриват още в късното Средновековие, но откритията продължават
и до днес. В 1770 г. се появили научни
публикации за тези съдове, а от XIX
в. те започнали да попадат в музеите,
основно в Ермитажа. Най-ранните от
тези съдове са били направени в Иран
и Тохаристан още през IV-V в., около
500-та г. към тях се присъединяват и
византийски, малко по-късно – хорезмийски, а от VII в. и согдийски.
Около 750 или 800 г. на север изделия
на Голям Хорасан - източната част на
Абасидския халифат, започнали да
доставят и държавите и силните племенни обединения на номадите: хазари и унгарци от Източна Европа. От X
в. водеща роля в този обмен започнала да играе Волжка България.
Среброто обменяли за кожи, добивани от фино-угорските ловци, които
се нуждаели от него, защото вярвали, а в долината на Об и днес понякога считат, че съдът от бял метал може
да служи за идол или лице на идола,
а жертвеното месо може да се поставя
само в светъл металически съд. Освен
това, възможно е за успешните ловци
и местните първенци притежаването
на сребърни съдове за религиозните
нужди да се е считало за престижно…”
Според Маршак между Иран и Прикамието бил създаден Път на кожите,
подобен на Пътя на коприната. Руският учен предполага, че размяната на
сребро за кожи била възможна поради ниската цена на среброто. А тя била
ниска, защото средноазиатските тър-

ИСТОРИЯ

Последното обстоятелство обяснява
защо на съдовете има царски сцени,
при условие, че такива съдове са били
поръчвани за лично ползване от самите владетели или техните наследници
и не са се появявали на пазара: тези
съдове са отмъкнати от дворците. По
някои от откритите предмети има записани имената на тези, които са ги
поръчали или притежавали и това са
били хора от Иран и Согдиана. Например на съда, който е показан по-нататък на фиг. 11, има средноперсийски
надпис, който според Владимир Лившиц и Владимир Луконин посочвал,
че съда бил направен по заповед на
Пур-и-Вахман. Предполага се, че това
е бил наследник на някой от иранските шахове.

купа 13 (14) (вдясно, горе и долу)
Купа 18 от съкровището добре
илюстрира факта, че високата техника
на моделиране на метала, не е била по
силите на всеки. Логичното обяснение
за наличието на този невзрачен съд
сред несъмнено уникалните в изработката си купи 13 и 14, налага мнението,
че той е бил направен допълнително
по поръчка от собственика на другите две купи, с оглед да разшири възможностите на сервиза. „Майсторът”
обаче не е успял да се справи успешно
със задачата и направената купа само
загатва за формата на оригиналните
такива и изобщо не достига до тяхното
изящество. Този факт означава, че от
майстор до майстор има разлика и че
направилият купи 13 и 14 е бил лице,
владеещо занаята до съвършенство.

На базата на два конкретни примера
със съдове от Ермитажа И. Орбели и
К. Тревер оформят следното мнение:
„действително, трудно е да си представим по-високо пълно овладяване
на материала и на всичките негови
основни производствени качества, от
тези, които виждаме например на ненадминатата по степен на използване
на ковкостта и вискозитета на златото
перешчепинска чаша, или да напомним, несъмнено най-голямото метално от всичките сасанидски метални
изделия - летящия Сенмурв.” Става
дума за изображение на митичното
животно с тяло на птица и глава на
куче, което е изобразено върху едно
сребърно блюдо, съхранявано в ЕрмиФиг. 7. Купа 18 (вляво, горе и долу) и тажа (№ 23 по описа в книгата на Ор-
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говци, които доставяли сребърните сасанидски съдове, ги купували сравнително евтино от номадските народи.
Които придобивали тези съдове при
своите набези в иранските земи през
IV-V в., когато са се борили със Сасанидите за владеенето на Тохаристан
(Древна Бактрия).
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бели и Тревер).
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Няма сведение познавачите на сасанидските метални съдове, сътрудници на музея в Санкт Петербург, да са
вземали отношение към предметите
от Надсентмиклошкото съкровище. А
при него имаме постигнати още по-големи висоти в иранската торевтика.
Целта на тази статия не е да разгледа
и анализира подробно всички предмети от Надсентмиклошкото съкровище. Това е направено само за кани
2 и 7, които са най-представителни и
според автора на написаното тук представляват изумителни паметници на
иранската държавна култура и изкуство от времето на Сасанидите. Вида
на материала, формата на каните,
майсторството с което са моделирани
изображенията върху тях и съдържанието им, включващо царски символи, фигури и сцени с герои от иранската история и митология, показват,
че тези изделия на изящната торевтика са били изготвени по личните поръчки на високопоставени ирански
особи. В сюжетите са заложени идеи,
осмислени от компетентни лица, познаващи иранската история и майсторите, изработили предметите, са знаели какво възпроизвеждат. Сюжетите
са оригинални, уникални и изобщо
не може да става дума за подражание.
Като
изключим
необоснованото
заключение, че съдовете от Надсентмиклошкото съкровище са дело
на „средновековното българско златарство”, оценките на Станчо и Маргарита Ваклинови за връзката на някои
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съдове от Надсентмиклошкото съкровище със сасанидската торевтика са
верни. Това се отнася и за някои от наблюденията им над конкретните форми и сюжети. Затова по-нататък, като
въвеждащи в отделните части на това
изследване, ще бъдат използвани цитати от книгата им.
Ако Станчо и Маргарита Ваклинови
не бяха робували на идеята да защитят непременно тезата, че съкровището е дело на прабългарското златарство, техният труд можеше да бъде
по-обективен и щеше да допринесе за
изясняване съдържанието на сюжетите, изобразени на някои от съдовете.
Което би спомогнало и за вярното уточняване на техния произход.
Но и това, което са написали, е смутило бившите отговорници за историческата наука в България. Затова найпълното и специализирано българско
проучване за съкровището от Над сент
Миклош изобщо не е отбелязано в
обширната статия за него в Енциклопедия на изобразителните изкуства
в България, том втори, издаден през
1987 г.
Кана 2
За кани 1-6 от Надсентмиклошкото съкровище Станчо и Маргарита Ваклинови пишат: „Крушовидната форма
на каните е характерна за значителен
дял от трапезната керамика на прабългарите в епохата между VII и IX в.
В същото време формата на тези кани,
макар и с известна разлика, се среща
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във Византия, в земите на Предния
Изток, в Средна Азия. Още в VII в. се
отбелязва и релефният пръстен, който припокрива шева при основата на
шийката. Той е имитиран и в керамичните изделия, където се срещат както
трилистните, така и четирилистните
устия. Сасанидските съдове от VI-VII
в Иран, които имат същата форма, са
без дръжки и са във вид на издължена
бутилка.”

рите, за да се впишат като поддръжници на патриотичната линия, че съкровището е българско. Но ясно е, че
съвпадението на някои форми върху
керамиката, не определя априорно
наличието в България на майстори торевти.

Кана 2 е един от най-интересните предФиг. 8. Златна кана 6 от съкровищемети в съкровището. Отличава се с бото и средновековна керамична кана
гатата си украса. На нея също е била
от Нови Пазар
поставена дръжка, но днес тя липсва.
Върху най-широката част на каната са
Като доказателство за приликата на
изчукани четири медальона, очертанякои български съдове с каните от
ни с преплетени декоративни кръгоНадсентмиклошкото съкровище Ваве. Ъглите между тях са запълнени със
клинови представят една глинена
симетрично разположени релефни
кана, открита в Нови пазар, Шуменстилизирани растителни мотиви.
ско, датирана от VII-VIII в. И посочват,
че въпросният съд показвал преминаКонкретно за кана 2 оценката на Ваването в прабългарската битова кераклинови е чисто професионална: „Във
мика на форми и типове, характерни
формата и украсата се чувства влияние
за металопластиката. Формата на кеот стила на металните предмети, рарамичната кана се приближавала до
ботени в ателиетата на Иран по време
тази на каните от съкровището.
на династията на Сасанидите (226-651
т.).” От снимките на запазените в муСравнението с керамичната кана от
зеите автентични кани от епохата на
Нови пазар явно е направено от авто-
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Фиг. 9. Кани от епохата на Сасанидите от Boston Museum of Fine Arts
(вляво) и Miho Museum, Киото (вдясно)
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Сасанидите, се вижда, че формата на
кана 2 действително е една от най-разпространените в иранската торевтика
по това време и авторите на българското проучване за Надсентмиклошкото съкровище достоверно са предали този факт.

мет, непосредствено свързан с бита на
високопоставена иранска особа, защо
не и на някой шахиншах.
Медальонът с ловната сцена

Фиг. 11. Медальонът с ловна сцена
(вляво) и сасанидско блюдо от Ермитажа (вдясно) със същия сюжет
Ценна информация за разкриване на
произхода на кана 2 дава медальонът
Фиг. 10. Кана 2 (вляво) и кана от Ха- с ловната сцена. Затова поясненията
за него ще бъдат дадени най-напред.
мадан в музея в Техеран (вдясно)
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В Хамадан (на старогръцки Агбатана), древен град в Западен Иран, лятна столица на Ахеменидите, е открита
кана, която е почти пълен аналог на
кана 2. Разликата е в качеството на материала, което потвърждава, че каната
от Над сент Миклош е уникален пред-
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В книгата на Ваклинови за този сюжет
се казва: „Композицията на медальона е сходна с подобни сцени в изкуството и особено в сребърните съдове,
произвеждани в Иран и Согдиана през
Късната античност и Ранното средновековие. Владетел е яхнал митично
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разително пространство. Затова в
лъкът, например, не са дадени подробности и той изглежда примитивен.
За ловната сцена в медальона Ваклинови не изказват предположение, какво може да е насочило нароченият за
създател на изображението незнаен
български торевт да изобрази именно
такава „сасанидска” композиция. Избягват и да посочат категорично, че
яздещият ловец е български владетел.
„Владетел” е споменато неопределено.

Констатацията, че ловната сцена от
медальона е сходна на подобните изображения върху иранските съдове,
е точна. Това е установил още през
1885 г. първият изследовател на Надсентмиклошкото съкровище Йозеф
Хампел. Той дори е дал като пример
едно сасанидско блюдо от Ермитажа, Вероятно са били смутени от въпроспоказано тук на фиг. 11.
ния „прадед”. Няма засега открит
такъв артефакт по земите, където е
Медальоните върху сасанидските съ- известно да са живели българите.
дове като изобразителна форма, вероятно са резултат на възпитан у
иранците естетически вкус към изображенията, оформени в кръг. В сасанидската торевтика те много често се
появяват „непринудено”, в естествен
вид, върху кръглите метални блюда. С
изобразените върху тях различни сцени целият съд се явява като голям медальон.
Фиг. 12. Персийски сфинкс от ПерсеСпоменатото блюдо от Ермитажа, да- полис, Иран в British Museum, Лондон
тирано от 7-8 в., е близко като сюжет (вляво) и персийски сфинкс в медальои стилистика до изображението от на на кана 2 (вдясно)
медальона. На блюдото е представена преобладаващата за сасанидските Истината е, че в изображението няма
ловни сцени композиция, при която нищо българско. В този си вид то е
ловецът язди на кон и стреля с лък, уникално и затова досега не е разгадаобърнат назад, докато конят бяга на- но. Традиционната битова ловна сцена
пред. По-долу е показано още едно от сасанидските блюда е видоизменеблюдо с такъв сюжет. Изображе- на така, че в нея да участват символи
нието в медальона е по-сбито, пора- на иранската царска власт. Фигурата
ди по-малкото разполагаемо изоб- на коня е заменена със знаково мито-
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крилато животно с брадата човешка
глава - антропоид. Изображението се
тълкува като митичен прадед и цар,
роден от свещеното животно на племето в далечните времена на родовообщинния строй.”
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логично същество. Антропоидът, който язди ловецът, е персийски сфинкс.
Той има тяло на крилат лъв и глава на
персийски цар с корона.

Едновременно с това се уточнява, че
става дума за сфинкс от времето на династията на Сасанидите: знаков елемент в короната е полумесеца. Такива
корони са изобразени на монетите на
Такива сфинксове и днес може да се много от персийските царе, като найвидят върху останките на двореца на ранни са монетите на Яздегерд I (399
цар Дарий I, сред развалините на древ- – 420 г.).
ната персийска столица Персеполис
край град Шираз в Иран (там има и Приема се, че изобразената върху
сфинксове с тяло на крилат бик). Ори- блюдото фигура не е на ирански цар, а
гинален каменен блок от двореца, с на принц от семейството на владетеля.
изобразен на него сфинкс лъв, е изло- Царете са носели масивни корони, дожен и в British Museum в Лондон.
като ловецът от блюдото има диадема.
Няма я и характерната за иранските
шахиншахове (царе на царете) коланна препаска на гърдите, каквато може
да се види на блюдото с царски лов на
фиг. 14.

сп. Българска Наука брой 71

Фиг. 13. Корони на сасанидски царе.
Отляво-надясно: върху главата на
персийския сфинкс от кана 2; върху
метална скулптура – бюст на неустановен сасанидски цар, Metropolitan
Museum of Art, Ню Йорк; върху монета на сасанидския цар Яздегерд I; върху блюдо с изображение на Яздегерд I
или Пероз I, Metropolitan Museum of
Art, Ню Йорк
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Възможно е ловуващият да е Пур-иВахман, защото на блюдото има надпис: „Пур-и Вахман заповяда да бъде
направен този съд. 302 тегловни драхми.” По аналогия може да се предположи, че кана 2 е поръчана от някой
наследник на ирански шах и той е изобразен в ловната сцена.

Включването на изображение от
двореца на Дарий I (550 – 486 г.
пр.н.е.) в изделие от епохата на Сасанидите, показва, че композицията в медальона е добре обмислена
от лице, обстойно запознато с ис- Фиг. 14. Сасанидски блюда с царски
торията на Персия. Подчертани са лов (вляво) и царски празник (вдясно)
древността, величието на страната и
приемствеността на управлението. Блюдото с принца е едно изключение
сред запазените артефакти, предста-
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„В третия медальон е изобразен орел,
сграбчил в ноктите си гола женска фигура” – обясняват Станчо и Маргарита
Ваклинови изображението върху кана
2, показано на фиг. 15, вляво. Според
тях: „И тази сцена се приема като заимствана от иранската митология.
Някои особености в стила и детайлите
дават основание да се мисли за вариант, в основата на който са залегнали
елементи от античния мит за отвлечения от Зевс и превърнат в орел Ганимед. Жената има своя прототип в
иранската богиня Анахита от сасанидската епоха.”

Първата сцена, отнасяна към 5 в., е
представена тук по репродукция от
каталог на Сотбис. Тя отново е ловна и представя ловеца, яздещ на кон,
стрелящ с лък срещу преследващото
го диво животно, както е в медальона.
Тук ловецът е сасанидски цар. Както
бе споменато, специалистите считат за
характерни ирански царски инсигнии
короната и триремъчната препаска на
гърдите.
Почти същото изображение като разглежданото е представено на едно
Второто блюдо е от Ермитажа, пред- блюдо, съставляващо част от споместавя царско пиршество. Около царя натата голяма колекция „Сасанидски
са слугите и музикантите. Поднасят сребърни съдове” в държавния музей
се напитки в характерните за Персия Ермитаж в Санкт Петербург (фиг. 15,
ритони. От небето, така нареченият вдясно). То е отнесено от Б. Маршак
„гений”, който християните заимстват към 6-ти век и е описано като: „орел,
като прототип на ангелите, носи на държащ жена”. Григорий Бонгард-Лецаря сасанидската корона с полуме- вин и Едвин Грантовски също датисец.
рат блюдото към 6-7-ми век и определят съдържанието на изображението
Медальонът с митичната птица като „свещената птица и богинята на
плодородието”. Има се предвид персийско-иранската митология, където
богинята се е наричала АрдвисураАнахита.
Предположението на Левин и Грантовски не се основава на някакви конкретни факти. Поне не са приведени
такива. Има и физическо противоречие, защото на скулптурните фигури,
Фиг. 15. Медальонът с митичната приемани като образ на Анахита, тя е
птица и сасанидско блюдо от Ерми- с крила. Нито на блюдото, нито на катажа със същия сюжет
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вители на сасанидската торевтика.
По-често са изобразявани царе. Показаните две блюда идват да потвърдят
наличието на полумесец върху царските корони на някои Сасаниди.
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ната жената има крила.

сп. Българска Наука брой 71

В обяснението на сюжета, направено
в книгата на Ваклинови, личи обърканост и няма ясно даден отговор какво
точно е изобразено. Не става дума за
грешката, че Ганимед бил превърнат
в орел: Ганимед е отвлечен от орела
на Зевс или от самия него, превърнал
се в орел. В по-ранни публикации на
Станчо Ваклинов точно е казано: „От
двете страни на кана № 7 е представено отвличането на Ганимед от орела - Зевс.” По-същественото е, че на
читателя е оставено сам да реши какъв може да е този „вариант”, в който да има елементи от гръцкия мит
за Зевс и Ганимед, а пък прототип
да е иранската богиня Анахита (?).
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Объркаността идва от факта, че тези,
които виждат Анахита в сцената с митичната птица, обясняват само изображението на сасанидското блюдо в
Ермитажа. Това обяснение подхожда
донякъде и за медальона от кана 2, защото в него също е изобразена жена.
Но същият сюжет фигурира и върху
двата медальона на кана 7, а там човешката фигура е на мъж. Затова Ваклинови са се затруднили в намиране
на точното обяснение и са дали двете
възможности: гръцката и иранската.
Те обаче няма как да се обединят.
Съществува възможност за друго
тълкуване на сюжета, действително
идващо от иранската митология. И
конкретно от прочита на някои текстове от „Шах-наме”, в превод „Книга
на царете“. Това е най-значимият на-
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ционален епос на Персия, наричана
в по-ново време Иран. В „Шах-наме”
е описана историята на страната от
най-древни времена до проникването
в нея на исляма през 7-ми век. Представлява сборник от поезия и проза,
като най-значителното произведение
е една епична поема на Абулкасем
Фирдоуси, написана в периода около
976-1011 г.
Всъщност целият сборник е поетическа преработка на стари персийски
митове и предания, в които Фирдоуси
е вложил предимно редакторска намеса. Само една малка част в отделни
пасажи, разпръснати по целия текст
на епоса, е изцяло негова концепция
и дело. На практика „Книга на царете“
в редакцията от края на Сасанидската империя, представлява историята
на царе и различни герои на Персия
от митични времена до царуването на
Хосров II (590 - 628 г.).
В „Шах-наме” се говори за птицата Симург, която е покровител и защитник
на героите Сам, Зал и Рустам и играе
важна роля в живота и съдбата им. Обръщането към тяхната история дава
възможност да намерим приемливи
обяснения на изображенията на два
медальона от кана 2 и на медальоните
от кана 7.
Според разказаното в „Шах-наме”,
Зал - син на прочутия богатир Сам, се
родил албинос. Косата му била бяла,
като на старец. Бащата решил, че това
е дело на бога на злото Ахриман и
пратил слугите си да подхвърлят де-
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Когато Зал израснал, Сам разбрал, че
синът му е жив и решил да го намери и върне обратно. Отишъл под внушителния връх на Елбурз, на който
гнездото на Симург изглеждало като
непристъпен замък. Зал се колебаел
дали да тръгне с баща си или да остане
с птицата, която го отгледала, но тя го
посъветвала да се върне в дома си, защото щял да получи царство. Дала на
Зал едно от своите пера със заръката,
ако изпадне в беда, да го приближи до
огъня. Тогава щяла да се притече веднага на помощ. Получил сина си, Сам
отправил благодарност към Симург
с думите: „Цар-птица! Не случайно
творецът с любов те е създал могъща
и доблестна: ти въздигаш унижените
и вземаш под своя защита обидените.
За злобните сърца ти си страшилище
и беда, бъди винаги все така могъща.”
След прибирането си в княжеството
Забулистан, Зал се влюбил и оженил
за красивата Рудабе. Когато дошло
време да се роди рожбата им, Рудабе
изпаднала в продължителни и страшни мъки и не можела да се освободи

от бременността. Зал се опасявал, че
жена му ще умре по време на раждането и решил да призове Симург на
помощ, като изгори края на перото.
Птицата се появила и дала съвет: на
Рудабе да бъде направено кесарево сечение. Оставила ново перо, с което можело да се заличи раната на родилката. Операцията минала успешно и на
бял свят се появил богатирът Рустам,
който станал един от най-великите
персийски герои, основно и любимо
лице на много народни предания.
Фирдоуси описва Симург като грамадна хищна птица, живееща в планината
Елбурз. Многократно я нарича „цар на
птиците”. Симург била много силна и е
сравнена с крилата планина. В ноктите си можела да отнесе в небесата слон
и с лекота можела да вдигне чудовище
(кит) от морските дълбини. Достатъчно било да литне над равнината, за да
помръкне слънцето и светът да застине.
Макар да не са дадени повече данни,
преводачите приемат, че в оригиналната персийска дума, с която е наричана птицата, става дума за орел. Като
близка до орела, Симург е рисувана в
персийските миниатюри, илюстриращи „Шах-наме”.
Интересен детайл в изображението
върху кана 2 е изпъкналия корем на
жената, носена от птицата. Това не е
случайно. Вече стана дума, че изображенията върху съда са добре премислени. В случая съвсем целенасочено е
изобразена бременна жена. Запозна-
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тето в планината Елбурз. Новороденото било оставено в подножието, а
неговите викове и плач достигнали до
ушите на птицата-орел Симург, която
живеела на върха. Когато в гнездото се
свършила храната, тя отнесла бебето в
гнездото си, за да нахрани гладните си
пиленца. Но богът на доброто Яздан,
се явил в негова закрила и станало
чудо: орлетата се трогнали от сълзите
на детето и дивната му хубост и то заживяло с тях.
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тият с иранската митология ще се досети, че става дума за Рудабе, жената
на Зал, на която Симург помага, за да
роди Рустам. Тя пък му изказва своята
благодарност.
Възможността сюжетите върху съдовете, да са свързани с птицата Симург
и историята за Зал и Рустам, вече е изразена в английската статия за Надсентмиклошкото съкровище в Уикипедия (виж „В интернет сайтове”, 2).
Медальонът с богатира
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Фиг. 16. Медальонът с богатира (вляво) и детайл от миниатюрата „Рустам убива туранския герой Алкус
със своето копие” от препис на „Шахнаме”, 1450 г.

158

За най-любопитното от всички изображения Станчо и Маргарита Ваклинови пишат: „В медальона е изобразен
конник, който влачи за косата пленник. Конникът се тълкува като образ
на владетел. За седлото му е привързана човешка глава. Подробностите
в облеклото на изобразения воин са
предадени доста точно. Шлемът върху
главата му е познат у тюрките, познат
ни е и от други изображения и находки от България. Защитното въоръжение е от плетена ризница и панталон
с наръкавници. Плетена е и долната
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част на шлема. Сбруята на коня също
е характерна за бита на степните конни народи. Това изображение на победоносен владетел-хан е сходно по
дух както с подобни сцени в римското,
византийското и иранското изкуство,
така и с общата идея, вложена в монументалния Мадарски конник. То е
едно от основанията, които се привеждат в подкрепа на идеята за българската принадлежност на съкровището.”
В този цитат от книгата на Ваклинови отново е вмъкната тенденциозно
странната логика, че изображението
имало паралели „по дух” в римското,
византийското и иранското изкуство,
но съкровището по принадлежност
си било българско и това се подкрепяло от „общата идея” на Мадарския
конник?! Духът и идеята на изображението на триумфиращите войни
може и да са сходни в художествената култура на различните народи, но
тези изображения се различават по
детайлите. Къде на Мадарския конник
има изобразен пленник? Лъвът и кучето на релефа не говорят ли за триумф на ловец, а не на воин - къде на
бойното поле тичат лъвове и кучета?
При по-внимателното вглеждане и
сравнение на медальона от фиг. 16 с
блюдото от фиг. 11 се установява, че
сбруята на конете е еднаква. А украшението, прикрепено към седлото на
коня от блюдото, изобразяващо човешка глава, има паралел с реалната
такава глава, закачена на седлото на
конника от медальона. Вероятно този
сюжет е бил популярен в Сасанидски

Иран, защото представлява илюстра- хванал с аркан (ласо). По негова молция на сцена от историята на държа- ба не го убил, защото той обещал да му
вата.
покаже къде се намира пленения Кей
Кавус. Рустам и Авлад се отправили
В „Шах-наме” се разказва за освобож- към Мазендеран като пленника върдаването на владетеля Кей Кавус от вял пред коня на богатира.
споменатия вече богатир Рустам, син
на Зал. Шахът на Иран Кей Кавус на- От страна на стражата, пазеща гранипаднал страната Мазендеран, но заед- цата на страната, се показал управитено с войската си бил пленен от Белия лят Ерженг. Като го видял, Рустам се
див (зъл дух, демон), който бил покро- насочил към него разярен, хванал го
вител на нападнатите. Попадналият за ушите и като лъв изтръгнал главата
в плен призовал Зал и Рустам да го му от тялото. Враговете, като видели
освободят. Рустам се заел с това и при това се разбягали.
похода към Мазендеран участвал в седем приключения, в които извършва Горното се разказва в пето и шесто
подвизи.
приключение, а в седмото Рустам убива Белия див и освобождава пленениПетото и шестото приключение са оза- те иранци и шаха Кей Кавус. Сцената,
главени: „Рустам взема в плен Авлад” която е изобразена на медальона от
и „Битката на Рустам с Ерженг”.
кана 2, представя момент от пътуването на Рустам към Мазендеран, водещ
По пътя към Мазендеран с коня си, Авлад за косата и закачил на седлото
наречен Рехша, Рустам попаднал във главата на Ерженг.
владенията на Авлад. Уморен, легнал
да спи, а коня пуснал да пасе. Пазачът Някои подробности, споменати в разна земите обаче, след като видял че каза от „Шах-наме”, виждаме изобраконят навлязъл в посевите, започнал зени върху каната. Пазачът на нивите
да се кара на още спящия богатир и го описва богатира Рустам, като: „с желеударил с тояга по крака. Последният зен шлем и ризница от темето до петисе ядосал, станал, скъсал ушите на па- те”. След като хванал Авлад с ласото,
зача и ги хвърлил на земята. Ужасен Рустам го вързал и го карал да върви
пазачът си взел ушите и целият в кръв пред коня, водейки го към мястото,
изтичал при господаря си, могъщия където се намирал Белия див. Обещал
Авлад, и му се оплакал, че искал да из- му, че ако го заведе там, ще го напраорганизира
научна
конференция
по поводна50-ти
брой на сп.
„Бългони коня, пасящ
в нивата,
но „дивът”,
ви управител
Мазендеран.
А ако
го
гарска
който Наука“
спял там, се възпротивил и му излъже, сърцето му щяло да бъде прооткъснал ушите.
низано от стоманеното копие, което
продуцира документалниятносел.
филм „На Нож!“ посветен на 100 годишнината
от Балканската
Авлад с ордата
си излязалвойна.
срещу Руwww.1912.nauka.bg
стам, но той разбил всички, а Авлад
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Повечето от запазените преписи на
„Шах-наме” са късни, от 14-16 в. Илюстрациите в тях са правени от художници, които не са имали представа как
точно са изглеждали героите, как са
Фиг. 17. „Рустам с пленения Авлад”, били облечени и въоръжени.
средновековна иранска миниатюра
(вляво); „Героят Рустам начело на Миниатюрата, от която на фиг. 16
иранската войска”, средновековна (вдясно) е показан детайл, е от ръкосогдийска фреска от Ермитажа (в пис, намерен в Индия. Той е съставен
центъра); „Рустам освобождава пле- през 1450 г. и вероятно рисунката в
нените в Мазендеран”, средновековна него е копие на по-ранен оригинал.
Подробностите в изображението на
иранска миниатюра (вдясно)
Рустам на тази илюстрация се разлиНа фиг. 17 е представена миниатюра, чават от тези, съдържащи се в другиилюстрация от „Шах-наме”, с Рустам те ислямски миниатюри, каквито са и
и пленения Авлад, вързан с ласото, с тези, на фиг. 17. Едновременно с това
което бил хванат. Наистина, изобра- изображението в ръкописа от 1450 г.
жението в медальона се отличава до- съответства напълно на изображениенякъде от това в миниатюрата: Авлад то на каната: вида на лицето, военното
не е пред коня, а до него. Но това е про- облекло на Рустам, сбруята на коня.
диктувано от естетически съображения и от малкото място в медальона, В „Шах-наме” се дава следното текстоне позволяващо да се разтегне сцената во описание на облеклото на Рустам:
в ширина. При отпадането на ласото, шлемът бил стоманен, китайски; ризсъобразителният майстор торевт или ницата, закачена към него и пазеща
неговият консултант са го заменили с главата, била плетена от стоманени
жеста на яздещият, който е хванал за халки; ризницата, пазеща тялото,
косата Авлад. Така веднага се създава била плетена от кръгли пластини. Инвярното впечатление, че не става дума тересно е и сведението, че боздуганът
за човек, придружаващ конника, а за на богатира бил с глава на бик. А такива са главите от купи 13 и 14 от съкропленник.
вището (фиг. 7).
Откъсната главата присъства, за да се
отрази и подвига в шестото приклю- На изображението в медальона Рустам
чение: победата над Ерженг. Много носи в дясната ръка, така нареченото
умело създателите на изображението „кавеанско знаме”. В „Шах-наме” то е
в медальона са показали главата, като наричано също „знамето на Каве” и е
трофей, закачен за седлото на побе- разказана неговата история.
дителя, а не търкаляща се по земята.
Каве е легендарен ковач, който въста-
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За това знаме, наричано стяг, се споменава многократно в „Шах-наме”.
Като държавно, то е начело на войскиФиг. 18. Медальони с грифон от кана
те и на по-късните ирански царе Кей
2 (вляво) и кана от Хамадан (вдясно)
Кавус и Кей Хосров. Рустам също го е
издигал.
За този медальон Ваклинови констатират: „Четвъртият от медальониНа фиг. 17, в средата, е показана една
те по кана 2 представя борба между
фреска от Согд, отнасяна към 7-8 в.,
животни - грифон е нападнал сърна.
запазена в Ермитажа. Представен е
Изображението на митичното фанРустам, начело на иранската войска.
тастично животно с тяло на лъв, с глаЗад него се виждат копия със закачени
ва и криле на орел е твърде разпросна тях знамена, като това, което носи
транено в Средновековието. Източно
триумфиращият воин от медальона
влияние е честото използване, особевърху кана 2.
но в пластичните изкуства на Ранното средновековие, на темата за борба
Знамето в медальона е представено в
между животни. В средновековната
умален мащаб, за да се помести в очбългарска металопластика и в каменертанията на медальона. Все пак праната пластика разпространен мотив
вилно е предадено, че е закачено на
са както изображенията на грифони,
копие и има правоъгълен вид с тяснатака и единоборството между реални
та страна отгоре. Такива са престилкии фантастични животни.”
те, които ковачите закачат на врата си
и връзват около кръста си.
Действително има изображения на
грифони у нас, например на някои каНа фиг. 17, вдясно, е илюстриран моменни капители и апликации. Доста
мента, когато Рустам освобождава
грубо, обаче, са изпълнени те и очепленените Кей Кавус и неговите военвидно става дума за копиране от орини помощници. Тук облеклото на гегинални произведения. Изяществото,
роя е по-близо до автентичното, като е
с което са моделирани двете живот-
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нал против тиранина Зохак. Направил показан и боздуганът му, имащ форма
и знаме на въстаниците, като на едно на главата на бик.
копие закачил кожената си престилка,
която слагал, когато заставал с чука Медальонът с грифона
пред наковалнята. Връчил знамето
на законния владетел Феридун, за да
поведе войската и въстаниците срещу
тиранина. Феридун допълнително украсил знамето с брокат и мъниста и го
обявил за държавно знаме на Иран.
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ни върху каната ни кара да осъзнаем, кия изток. Такива гарнитури са намече се намираме пред първокачествен рени и край Цариград.
оригинал.
Кана 7
Вида на грифона от кана 2 е стилистично идентичен с грифона върху каната
от Хамадан. Дори в детайлите имаме
еднаквост, особено в главата, декоративната опашка и „люспестата” структура на крилото. Можем да предположим, че торевтите на двата съда са от
една сасанидска школа. Родината на
грифоните е Персия. Затова и майсторите от района векове усъвършенстват
фигурата на това фантастично животно.
Фиг. 19. Кана 7 с двата медальона
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Ваклинови обръщат внимание на
„люспестата” структура и на копиевидните листа в украсата около шията
на кана 2 и ги свързват с две части за
колан от Плиска – катарама и накрайник. Съответствието с каната от Хамадан, за която още никой не се е изказал, че е „българско производство”, е
далеч по-очевидно. Гарнитурата за
колана е изработена най-вероятно в
някой специализиран център от Близ-
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Обяснението за кана 7, което дават
Станчо и Маргарита Ваклинови е доста пространно. По-важните неща, които те пишат, са:
„Тялото на единствената кана във
втората група съдове е сплескано отстрани, има орнаментиран изпъкнал
обръч в основата на шийката и елипсовидно столче с украсен ръб.

ИСТОРИЯ

По богатство на украсата съперничи
на кана 2… Двете плоски страни на
тялото са украсени с медальони. Преплетени мотиви и сцени са изобразени върху тесните стени и шийката на
съда. Върху релефния пръстен в основата на шийката има ред розетки…
Всички орнаменти са изчукани, но на
места се виждат корекции, направени
с шило или чрез гравиране. Макар и
изработен добре, съдът не достига високото техническо ниво на кана 2.
И в двата медальона върху кана 7 са
представени еднакви сцени. В тези изображения един античен мит е добил
също нов смисъл. Орел с разперени
криле носи мъжка фигура, която му

подава чаша с едната ръка, а в другата държи клонка. Майсторът е вложил
друг смисъл на разпространения мит
за Ганимед, свързвайки го с култа към
плодородието. Източен вкус се долавя
в трактовката на изображението, което е изгубило античната си иконография.”

Фиг. 20. „Симург връща Зал на неговия баща Сам”, миниатюри от „Шахнаме”, 17 в.
Ваклинови са прави, че сюжетът „орел
с разперени криле носи мъжка фигура” може да се свърже с мита за Ганимед, похитен от превърналия се в орел
Зевс и отнесен на Олимп, където станал любимец на върховния бог. Макар
че едва ли такова изображение, чийто
подтекст е хомосексуален, има място върху такъв представителен съд.
Подобна сцена, в която огромна пти-

БГ Наука участва в проект „Културно-историческите паметници в област София-град“.
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еко прищъпнатото й устие, което образува улей, я отличава от всички останали съдове. Каната има форма,
разпространена сред сасанидските и
византийските сребърни съдове, създадени между V-ти и VII-ми в. Както
и при другите кани от съкровището,
формата и на седмата кана отговаря
на типове, широко разпространени в
Предния Изток през Ранното средновековие и работени под влияние на
по-стари образци.
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ца лети, носейки младеж в юношеска
възраст, е описана и в иранската митология и е изобразена на не малко
достигнали до нас средновековни миниатюри (фиг. 20). Става дума за историята на Сам, Зал и Симург, която ние
познаваме във версията, разказана в
„Шах-наме”.

сп. Българска Наука брой 71

Оригиналната версия на тази история,
предавана вероятно устно сред иранския народ, остава за нас неизвестна.
Това обяснява и наличието на малки отлики от записаното в иранския
епос и изобразеното на двете кани
от Сантмиклошкото съкровище. Тъй
като в текста на Фирдоуси не е дадено конкретно описание на птицата,
на миниатюрите тя е рисувана според
представите на художниците. Затова
на показаните две рисунки има известни различия във фигурата на Симург,
нарисувана като хибрид между орел
и паун. На каната пък птицата досущ
прилича на орел.
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Съдържанието на медальоните от кана
7 външно наподобяват на гръцкия мит
за Ганимед, отнесен на Олимп от орел.
В „Шах-наме” вече митичната гигантска птица Симург връща отгледания
от нея Зал на баща му Сам. Това става
при планината Елбурз.

върху кана 7 сасанидски майстор-торевт е изобразил фигурите на героите
от иранската митология Зал и митичната птица Симург, .
Жестът на Зал, който поднася на Симург с едната ръка купа, вероятно с
вино и с другата ръка някакво растение, изглежда е някаква церемониална практика в Иран. В празненството изобразено на блюдото от фиг. 14,
виждаме сасанидския цар да държи
в ръцете си също такава купа и растение, което е лотос.

Фиг. 21. Фигури и орнаменти, намиращи се отстрани на кана 7

Категоричното заключение, че на медальоните на кана 7 е представен мита
за Зал и Симург, а не за Ганимед и орела, идва от установяването на сасанидския произход на съда. Това отново се
В изображенията на каната птица- доказва от наличието върху него на
та донякъде прилича на орел, но има изображения на персийски сфинкс с
уши. Това я различава от орела на Га- корона от времето на Сасанидите.
нимед и въобще от истинския орел.
Ваклинови правилно са доловили „из- Както стана дума, върху тесните стени
точният вкус” на изображението. Той на съда също има няколко изображене е мним, а е автентичен по произход: ния. Те са описани от Ваклинови по
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„Пространството на всяка от тесните страни на каната е заето от буйна,
виеща се растителност, между която
има две двойки изображения. Едната
представя животно с брадата човешка глава, мустаци, животински уши и
палмета върху главата. Брадат мъж,
който е яхнал антропоида, издига с
две ръце гирлянда от цветя. В другата
двойка изображения се срещаме пак
със зает и преработен мотив от гръцката митология - борбата на лапитите с кентаврите (полухора-полуконе).
Кентавърът се среща често и в изображения през Средновековието, дори с
женски лик, каквато е например една
известна кентавреса, изобразена върху част от релефна каменна плоча, намерена недалеч от Стара Загора.”

Фиг. 22. Детайл с бюст на Бахрам I
от скалния релеф при древния ирански град Бишапур (вляво), сцена от
кана 7 (в средата) и детайл с бюст
на сасанидски цар от III в. от сребърно блюдо, Държавен музей на Абхазия (вдясно)
Описанието на Ваклинови словесно
не е съвсем точно. Имаме две почти
еднакви изображения на двете тесни
страни на каната. В тях основните фигури са на двама ездачи: единият е бра-

дат мъж, той язди персийски сфинкс.
Другата фигура е на гол и голобрад
мъж, яздещ кентавър. Изглежда тук
отново става дума за изображение на
момче. Положението на двете фигури
едно над друго е разменено върху двете страни на каната, на едната страна
ездачите се движат наляво, на другата
страна – надясно. Затова изображенията не са напълно еднакви.
Изображенията с ездачите са своеобразен апотеоз на персийските корони
от времето на Сасанидите. Във всяка
от двете сцени откриваме четири корони. Техни носители са персийския
сфинкс, кентавъра и човешката фигура върху сфинкса, която носи две корони.
Короната на главата на сфинкса тук не
е полумесец, а е връх на полупалмета
– стилизирано клонче от финикова
палма. Такава полупалмета има на короната на сасанидски цар в сцена, изобразена на блюдо, открито в Красна
поляна, Абхазия, което днес се намира в Държавния музей в Сухуми. (фиг.
22, вдясно). На блюдото е представена
сцена с лов на мечки. Ростислав Кинжалов и Владимир Луконин отнасят
съда към III в. На практика изображението от кана 2 ни показва как от
полупалметата вероятно се е родила
хералдичната, така наречената „френска лилия”.
Сфинксът се язди от човек с корона,
който издига над главата си женска
диадема. За засега не е изяснено кой
може да е носил такава диадема. Видът
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на короната на главата на ездача, обаче, е разпознаваема. С такава корона е
изобразен сасанидския цар Бахрам I в
сцена на инвеститура върху скален релеф, намиращ се недалече от древния
ирански град Бишапур. На главата на
кентавъра има корона от вида „венец”.
Като имаме предвид, че Бахрам I е управлявал Сасанидски Иран през 273276 г. и че короната със стилизираната лилия също може да се отнесе към
това време, излиза че кана 7 може да е
най-стария съд от съкровището.
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Ако списанието ви харесва, помогнете!

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин навсякъде
по света да има достъп до него.
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(исторически обзор)

1. Терминът „зилот” (гр. ζηλωτής
– ревнител) е познат още от Стария
Завет (напр. Изх. 20:5; 1 Ездр. 8:72;
2 Мак. 4:2). В Новия Завет също се
среща няколко пъти (Лук. 6:15; Деян.
21:20; 1 Кор. 14:12; Гал. 1:14; Тит. 2:14).
В различните исторически периоди
той се използва за обозначаване на
различни
религиозно-политически
движения (партии).
В древноеврейската история е познато движението на зилотите (наричани
още сикарии), което се заражда през
1 век и се обявява срещу езическата
култура и против самата юдейска върхушка. Те участват активно в Първата
Юдейска война, антиримско въстание
през 66-70 год. По социален състав
принадлежат към низши и маргинализирани обществени слоеве. С падането на Йерусалим (70 г.) и Масада
(73 г.) зилотите повече или по-малко
изчезват от изворите, за да се появят
отново между месианските следовници на Бар Кохба по време на Втората
Юдейска война през 132-135 г.1
1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%
B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8.
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Във византийския гръцки език терминът се среща със своето религиозно значение, като още в Новия Завет
(Рим. 10:2: „ревност имат, ала не по
разум”) възприема и отрицателната
си окраска, валидна и до днес. В историята на Византия още от 9 в. е позната т. нар. партия на зилотите. Те са
поборници за независима от държавната власт Църква, подценяват образованието и показват фанатична привързаност към църковните традиции.
Като имат на своя страна по-голямата
част от монашеството, оказват чувствително влияние върху народа. По отношение на Запада зилотите са противници на унията. Изказано е мнение
(от А. Василиев), че тази религиозна
партия е реорганизирана през 14 в. и
започва да се меси и в политическия
живот, като показва реформаторски
уклони и като се ползва с подкрепата
на народа, поради тогавашните обществени безредици2.
2
Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός. Ησυχαστές
και Ζηλωτές. Πνευματική ακμή και κοινωνική
κρίση στον Βυζαντινό 14ο αιώνα. В Интернет на
адрес: : http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/
metallinos_14c.html.

През 1342 г. те оглавяват движение за
автономия на Солун и завземат властта в града. През 1349 г. движението
на зилотите е потушено от византийския император Йоан VI Кантакузин
с помощта на турците, при активната
поддръжка на Църквата и особено на
атонските монаси-исихасти.
Съвременниците на зилотите,
особено тези от тях, които симпатизират на политическите им противници,
оставят оскъдни сведения за управлението им в Солун. Зилотите създават
ефективна система на гражданско самоуправление, която просъществува
осем години. При тях имуществото на
аристократите се конфискува и преразпределя. Предполага се, че били
въведени равни права за всички граждани.
В началото на 14 век във Византия започва период на упадък. Две кръвопролитни граждански войни, в които
участват практически всички слоеве
на населението довеждат до упадък
империята, страданията на широките
селски маси и граждани стават непоносими. Както в града, така и в селата
почти всички блага са съсредоточени
в ръцете на едрата аристокрация, против която е насочен гневът на масите.
Лидер на аристокрацията по това време е Йоан VI Кантакузин3.
2. Зилотите на Света Гора – характер и поява
Според едно определение зилотите са
„монашеско братство на Света Гора,
което се предава на крайни жерви за
3
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0
%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8.

слава на Господа. Често са гонени и
преследвани, понеже официалните
Православни църкви гледат на тях
като на православна секта. В своите
подвизи са склонни към самоизтезания, включително и носене на вериги, с което са особено известни. В
днешно време зилоти има почти във
всички православни страни, живеят
изолирано в отделни мъжки и женски манастири и не се примиряват с
„икуменическото единство” на всички
християни в една църква. Смятат, че от
цялото православие само те ще бъдат
спасени. При това, смятат за отпаднали всички онези, които не изповядват
православното учение в исконния канонически смисъл или се опитват да
прокарат нововъведения (католици,
протестанти и официалното православие, особено новокалендарците)”4.
Всъщност, под знаменателя „официални Православни църкви” зилотите
поставят всъщност всички поместни
Православни църкви, целия православен свят.
Това определение е неточно.
С понятието „зилоти” на Света Гора се
наричат онези несъгласни с провежданата от Вселенската патриаршия
проикуменическа политика монаси,
които са възприели като крайна мярка
прекъсването на каноническото общение с Вселенския патриарх и с останалите Православни църкви. На практика зилотите в Света Гора са аналог на
старокалендарците в света. Единствената „разлика” е, че старият календар, доколкото е в употреба от всички
атонски обители, не представлява съ4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%
B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8.

http://nauka.bg

сп. Българска Наука брой 71

ХУМАНИТАРИСТИКА

169

сп. Българска Наука брой 71

ХУМАНИТАРИСТИКА

170

щностна характеристика на светогорските зилоти.
В отношението си към останалите православни християни, включително и тези по нов стил, зилотите
не са единни. Те най-често изразяват
мнението на съответния старостилен
Синод, под чиято юрисдикция се намират5. Най-общо, светогорските зилоти са разделени между двете основни
крила на т. нар. Истинно-православни
християни (на гръцки: ГОХ), както е
официалното название на старостилците в Гърция, „матеевци” и „флоринци”. Т. нар. „матеевци” или „матеити”
са привърженици на самообявилия се
за Атински архиепископ Матей Карпатакис (+1950 г.), бивш светогорец и са
изключително крайни. Те дори предвиждат повторно кръщение за всички
новопреминали към тях. Не приемат
и останалите тайнства, извършени в т.
нар. „официални” Православни църкви. Известни са случаи с православни
свещеници, служели по новия стил,
които след преминаването си към матеевците са били повторно кръстени,
миропомазани, венчани и ръкоположени в дяконска и презвитерска степен. През 1995 г. „матеевският” синод
се разцепва на две6. Впоследствие,
през 2002 и 2005 г., всеки от тези два
„синода” също се разделя, в резултат
на което днес има четири „матеевски”
групировки.
Втората голяма група, макар че и тя
днес е разделена на няколко „сино5
В Гърция съществуват няколко
старостилни синода.
6
Причината е почти смехотворна: спор
относно начина на иконографско изобразяване
на Света Троица и на Възкресение Христово.
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да” – флоринците, дължи името си
на бившия Флорински митрополит
Хризостом (+1955 г.), един от първите трима митрополити, които се отделят от Еладската православна църква
през 1935 г. заради въвеждането на
новия календар7. Привържениците
на тази част на ГОХ формално признават тайнствата по новия стил и не
изискват повторно кръщение от преминаващите към тях православни. Зилотите, поддържащи всяко от тези две
течения, заемат съответната позиция.
Днес зилоти-матеевци населяват
само някои килии. Те са сравнително
по-малобройни, докато „флоринците” обитават цял манастир – скандално известния през последните години
Есфигмен.
На Атон съществува и известен
брой зилоти, които са независими и
не се числят към нито една от старостилните групировки в Гърция или
извън нея. Вместо името на Вселенския патриарх, на съответните места
в богослужението поменават „всякое
епископство православних” (без име).
Наричат се „непоменаващи”. Тези от
тях, които имат свещен сан, в повечето
случаи са получили ръкоположението
си от каноничен православен архиерей.
Нека проследим, обаче събитията в тяхната хронология8.
1923 г. – Въведен е т. нар. поправен
Юлиански календар (нов стил) в юрисдикцията на Вселенската патриаршия.
7
За тях вж. по-долу.
8
Информацията по хронологията е взета
от сайта: http://www.roacbulgaria.org/contents/
timeline.htm.

Атонските обители, подведомствени
на Патриаршията, отказват да въведат
новия стил, аргументирайки се с липсата на съборно решение. Единствено
изключение – Ватопед;
1924 г. – Св. Синод на Еладската Архиепископия (Гърция) въвежда на
територията на своя диоцез поправения Юлиански календар, считано
от 23.03.1924 г. След отказа на известен брой клирици и миряни, главно
от Атика, да последват календарната
реформа, започва т. нар. старостилен
разкол;
Велики Четвъртък 1926 г. - 450
атонски монаси, предвождани от йеромонах Арсений Котеас създават
„Свещен съюз на монасите зилоти” „за
защита на Православието от въвеждането на новия календар”. „Гръцката религиозна общност на истинските
православни християни” (ГОХ) действа заедно с атонските монаси-зилоти
срещу въвеждането на новия календар;
13/26.05.1935 г. - След като виждат,
че Атинският архиеп. Хризостом (Пападопулос) няма да отхвърли новия
календар, трима митрополити напускат Еладската Църква и формират т.
нар. „Свещен Синод на истинските
православни християни” (ГОХ). Тези
митрополити са: Герман Димитриадски – председател, Хризостом Флорински и Хризостом Закинтски. Те
също правят и официално заявление,
че новокалендарците са схизматици и
самостоятелно ръкополагат четирима
нови епископи. Към ГОХ се присъединяват над 800 енории и 25 000 вярващи от цяла Гърция;

август-септември 1948 - ГОХ се разцепват на „флоринци” и „матеевци”.
Поради нежеланието на митр. Хризостом Флорински да ръкополага нови
епископи, привържениците на Матей
Карпатакис – един от новоръкоположените старостилни епископи, са сериозно обезпокоени, че старостилната
йерархия ще изчезне и го „упълномощават” на свой събор да ръкоположи
еднолично епископ. Те смятат, че той
е единственият останал православен
епископ в цяла Гърция;
7.12.1965 - Вселенският патриарх
Атинагор и папа Павел VІ едновременно „вдигат” анатемите от 1054 г. (През
11 век Православната Църква налага анатема на тогавашния папа, за да
предпази православните християни от
възникналите неправилни учения и
практики на Рим). В официалното изявление на Вселенската патриаршия
по този повод се казва: „Премахването на взаимните отлъчвания между
двете Църкви възстановява каноническите отношения между Рим и Новия
Рим. Това възстановяване е каноническа необходимост...”. От този момент
няколко манастира и скита на Света
Гора спират да поменават Вселенския
патриарх;
юли 1972 – На мястото на починалия
Атинагор за Вселенски патриарх е избран Димитрий I;
юли 1972 - Свещеният Кинотис на
Света Гора излиза с призив да се възобнови поменаването на Вселенския
патриарх, заради “създалия се нов климат”. До месец септември седем атонски манастири (Есфигмен, Каракал,
Симонопетра, Св. Павел, Ксенофонт,
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Григориу и Костамонит) продължават
да не поменават патриарха. Зилотите
също не се подчиняват на решението
на Св. Кинотис и следват ГОХ;
март 1974 - Вселенският патриарх
Димитрий налага наказания на 13 монаси от „непоменаващите” манастири.
Сред тях са архим. Атанасий (игумен
на „Есфигмен”), архим. Евдоким (игумен на „Ксенофонт”), архим. Дионисий (от „Преп. Григорий”) и архим.
Андрей (от „Св. Павел”);
септември 1974 – Манастирът
„Есфигмен” остава единственият на
Света Гора, в който не се поменава
името на Вселенския патриарх на богослуженията. За кратко време обителта е под полицейска блокада. Всичките 60 монаси дават отпор и развяват
от стените на манастира черно знаме с
надпис „Православие или смърт”. Манастирът и занапред остава в общение
с ГОХ – „флоринци”;
май 1992 - С помощта на полицията
пратеничество (екзархия) на Вселенската патриаршия прогонва монасите
от руския светогорски скит „Св. пророк Илия”, поради нежеланието им да
поменават патриарха9.
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ро след като Еладската църква въвежда
новия календар (през 1924 г.), известен брой несъгласни с тази промяна
атонски монаси (предимно келиоти)
се организират в движение, известно
като „Свещен съюз на монасите-зилоти” или „Сдружение на светогорските
отци-зилоти”. Те смятат, че тази промяна представлява „грубо потъпкване
на свещените предания на Църквата”
и че приелите новия стил църкви изпадат в схизма11. Позовавайки се на
15-то правило на Двукратния (Цариградски) събор от 861 г., прекъсват поменаването на Вселенския патриарх.
През 1926 г. зилотите издават и свой
устав под заглавие „Котва на Православието”. Това сдружение си поставя
за цел „да се бори с всички възможни
средства срещу календарното нововъведение в Църквата, както и срещу
всяко еретическо учение”12. След като
гръцкото правителство ратифицира
новия Органичен устав на Света Гора
(1927 г.), забраняващ в чл. 183 каквито и да е „обособени братства” или монашески организации, дейността им
става незаконна. Те започват да издават брошури, в които яростно се нахвърлят върху Вселенския патриарх,
обвинявайки го в „ерес” и застават начело на старокалендарното движение
в Гърция. Конфронтират се с онези
светогорци, които не споделят тяхната крайна позиция, наричайки ги пре-

Ще допълня тази хроника със сведенията, които дава в своята докторска
дисератция „Историко-канонически
преглед на календарния въпрос в неговия зародиш и развитие в Гърция”
блаженопочившият Атински архиепископ Христодул10. Според него, ско- Ελλάδι.“В Интернет: http://www.myriobiblos.gr/
9
По-специално за това вж. в 2.5.
10
Χριστοδούλου Παρασκευαΐδη,
Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Ιστορική και Κανονική
θεώρησις του Παλαιοημερολογιτικού ζητήματος
κατά τε την γένεσιν και την εξέλιξιν αυτού εν

http://nauka.bg

books/book1/index.html. Всички по-нататъшни
цитати до края на подглавата са оттам.
11
Χριστοδούλου Παρασκευαΐδη…, в: http://
www.myriobiblos.gr/books/book1/kef7_meros3.
htm#115_top.
12
П. там.

зрително „поменаващи”.
Мнозинството светогорски монаси,
разбира се, остава вярно на Вселенската патриаршия, като заявява само,
че Света Гора „не може да възприеме
промяната на календара, по начина, по който е извършена и занапред,
както и досега, ще спазва Юлиянския
календар, докато, по Божие съизволение, поместните Православни църкви, събрани заедно, не уредят и този
въпрос по каноничен начин”13. Единствено Ватопедският манастир приема новия календар. Патриаршията
зачита тази позиция на светогорските
монаси, които продължават да служат
по стария стил, но не предприемат никакви враждебни действия и остават в
канонично общение с нея.
През 1927 г. Вселенската патриаршия
изпраща на Атон свой нарочен пратеник (екзарх) в лицето на Трапезундския митрополит Хрисант, който констатира, че зилотите са изпаднали в
изолация и позицията им не се възприема от повечето монаси. Същата година зилотите са принудени да
напуснат общежитийните манастири
и да се заселят в манастирските имения (скитове, келии и пр.), дори се
стига до екстрадирането на 19 от тях.
Част от светогорските зилоти оглавяват старокалендарното движение в
Гърция, като особено се отличават йеромонасите Арсений Котеас и Матей
Карпатакис (бъдещият „архиепископ”
на ГОХ). Църковната преса по онова
време е изпълнена със статии, които
ги обрисуват като „амбулантни расофори” (πλανοδίους ρασοφόρους) и „из13

П. там.

ползвачи на народното благочестие”
(καπηλευτάς της ευσεβείας του λαού)14.
В опит да разреши проблема със зилотите, оглавили старостилните енории
в Гърция, Вселенската патриаршия
с нарочно писмо до Св. Кинотис от
20.01.1926 г. изисква те да бъдат незабавно върнати в своите обители. Някои от тях са задържани от полицията
и насилствено въдворявани на Атон.
От своя страна, Св. Кинотис призовава
зилотите да приемат поменаването на
патриарха, в противен случай „нашата
майка-Църква ще пристъпи към тяхното низвержение, отнемане на монашеското им одеяние и отпращането им
оттук като миряни” (въззвание на Св.
Кинотис на Св. Гора от 05.12.1928 г.).
Няколко патриаршески екзархии са
пращани на Св. Гора за тази цел – през
1947, 1951 и 1962 г., без да постигнат
някакъв резултат. Установяват само,
съвместно със светогорските власти,
че зилотите са „субекти, немощни във
вярата и с ограничено духовно съзнание”, водени от „погрешни възгледи…
несъответстващи на Органичния устав
на Света Гора”15.
Нови патриаршески екзархии са изпратени през 1972 и 1973 г. във връзка с
положението в монастира Есфигмен16.
С вразумителна цел са наложени наказания на игумена на обителта Атанасий и на няколко други „непоменаващи” монаси17. През тези години броят
на зилотите, според някои източници,
е 300 или 400 при общ брой на мона14
15
16
17

П. там.
П. там.
Вж. за това подробно по-долу.
За тях бе споменато по-горе.
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2.1. Манастирът „Есфигмен”
„Есфигмен” е една от двадесетте
„първенствуващи, царски, патриаршески и ставропигиални” атонски обители с дълга и славна история. Преди да
изложа историята за неговото попадане в ръцете на зилотите, ще дам някои
пояснения относно статута на Света
Гора като монашеска общност.
1. „Основен принцип в съществуването на Света Гора е този за църковното и административно единство
на всички първенствуващи19 свещени
обители, благодарение на което говорим за Света Гора, а не за сбор от манастири. Нарушаването на този принцип
води до накърняване съществуването
на Св. Гора и на хилядагодишното й
устройство. Целият въпрос има и сериозни национални измерения”20.
2. Църковното единство и общение се проявяват чрез общата принадлежност към пряката юрисдикция на
Вселенската патриаршия, под височайшия надзор на която се извършва
точното съблюдаване на светогорските уставни положения от духовната
им страна, като на богослуженията не
се позволява поменаването на друго

174

18
П. там.
19
Така официално се наричат двадесетте
главни монастира на Атон.
20
Осведомителен бюлетин „Истината по
въпроса за Есфигменската света обител и тези,
които я владеят”, издаден от Свещения Кинотис
(Община) на Света Гора , Карея, 10.02.2003 г.
Цит. по: http://www.antibaro.gr/religion/esphigmenou_oros.htm. Вж. също „За новите обитатели на
манастира „Есфигмен” в Света Гора”, на адрес:
http://synpress-classic.dveri.bg/06-2003/6-esfigmen.
htm.
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име, освен това на Вселенския патриарх. Първенствуващите манастири са
задължени да имат пълно църковно
общение помежду си и да участват в
общите тържества и богослужебни събрания21.
3. Административното единство и общение се изразяват в задължителното
участие на първенствуващите манастири в общите управленски органи
(Свещен Кинотис22, Свещена Епистасия23 и т.н.) и съобразяване с наредбите на Органичния устав на Света Гора
(ОУСГ) за отношенията между Свещения Кинотис и отделните обители и с
решенията и правилата, приети от съответните общи органи24.
4. Става дума за единна религиозна общност, в която нейни постоянни членове са всички, които участват
свободно и работят в нея в пълно общение с останалите. Разбира се, всеки човек има право на религиозна
свобода, следователно и право да не
приема общението с останалите членове на общността, но тогава честността и справедливостта налагат да
напусне свободно общността. По този
начин, в случая със Света Гора, за да
бъде защитен цялостният й православен монашески облик, Конституцията на Република Гърция и ОУСГ
21
П. там.
22
Свещен Кинотис или Света Община се
нарича общият върховен законодателен орган,
състоящ се от представителите на двадесетте
първенствуващи монастири.
23
Свещена Епистасия се нарича общият
върховен изпълнителен орган, състоящ се
от четирима представители на двадесетте
първенствуващи монастири, избирани за една
година на ротационен принцип.
24
Осведомителен бюлетин...

забраняват заселването на инославни
и разколници. Като се има предвид
горното, може да се види, че на Атон
не съществуват, в светския смисъл на
тези понятия, религиозна толерантност или лична религиозна свобода,
а по-скоро се защитава изключително
религиозната свобода на полуострова
като едно цяло, т.е. правото да представлява единна религиозна общност
със специфичен начин на религиозна
дейност25.
5. Разкъсването на единството
(църковно и административно) на Св.
Гора е немислимо от гледна точка на
нейното устройство, т.к. напълно блокира дейността на институциите й и в
крайна сметка поставя под въпрос самото им съществуване. Този пункт има
сериозни институционални, духовни,
църковни, а и национални измерения,
защото, ако се приеме възможността
една обител да се отдели от останалите по причини, на които тя едностранно се позовава, това би създало
опасен прецедент и други манастири
да се отделят, като се позоват на религиозни, етнически и др. причини и да
се присъединят към други църковни
или национални юрисдикции. Това би
довело до катастрофални последици
за Света Гора, Църквата и териториалната цялост на гръцката държава.
Поради тази причина гръцката Конституция, както и ОУСГ забраняват
изрично всякаква промяна на броя на
двадесетте главни светогорски обители26.
2.2. Кратка историческа
справка
25
26

Осведомителен бюлетин...
Осведомителен бюлетин...

В началото на 70-те години на
миналия век икуменическите „изяви”
на Вселенската патриаршия предизвикват реакция от страна на светогорското монашество, която, между
другото, се изразява и във временното
прекъсване на църковното поменаване на тогавашния Вселенски патриарх.
Макар по това време доста обители да
са „непоменаващи”, никоя от тях не се
отделя от църковно общение с другите, нито с Поместните църкви, нито
пък преминава към друга църковна
юрисдикция – нещо, което, както видяхме, се забранява изрично от ОУСГ.
Единствено изключение е манастирът
„Есфигмен”, в който тогава идват хора
отвън, „от света”, чужди на светогорския дух, и налагат свои виждания.
Резултът е откъсването на обителта от
общосветогорското тяло.
По този начин, освен че престава да поменава Вселенския патриарх,
„Есфигмен” преустановява църковното си общение с всички останали светогорски обители и с всички Православни църкви, обявявайки, че встъпва в
пълно общение единствено с едно от
разклоненията на ГОХ27, които, както споменах, са няколко и нямат църковно общение даже помежду си. Оттогава досега в манастира приемат за
монаси само членове на тази част на
ГОХ, а останалите са прогонвани. Това
отделяне води началото си от 1972 г. с
отказа на антипросопа28 на манастира
да участва в общите служби в Протат27
С тогавашния (1972 г.) „архиепископ” на
ГОХ Авксентий.
28
Антипросоп – представител на всеки
от двадесетте първенствуващи обители в
Свещения Кинотис в Карея.
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ския храм29, а също и в кратката молитва преди началото на заседанията
на Св. Кинотис. След неколкократното
констатиране на тези прояви на неуважение, Св. Кинотис като първа мярка отзовава временно антипросопа, с
надеждата манастирът да се завърне
в предишното си състояние. Вместо да
се случи това „завръщане”, отделянето се затвърждава още повече не само
църковно, но и административно.
„Есфигмен” не изпраща повече свой
представител в общите управленски
органи (Св. Кинотис, Св. Епистасия),
с изключение на един Двоен събор30
през 1973 г., не участва нито в една
общосветогорска проява, но и не позволява прилагането на мерките на Св.
Кинотис по отношение на манастира.
През всички тези години Св. Кинотис
се опитва да върне нещата в нормалния им ред, като всяка година приканва „Есфигмен” да изпрати свой антипросоп в Карея. Две патриаршески
делегации (екзархии) са изпратени
с тази цел на Атон, първата през септември-октомври 1972 г., оглавявана
от Филипийския митрополит Александър, а втората – една година покъсно (септември 1973 г.), начело със
Ставруполския митрополит Максим.
Образувана е комисия от представители на Св. Кинотис, която през 19941995 г. разговаря с монаси от монасти29
Така се нарича централният храм в
Карея, намиращ се под ведомството на Св.
Кинотис.
30
Двоен събор се нарича заседанието на Св.
Кинотис, когато на него освен антипросопите
участват и игумените на първенствуващите
монастири за решаването на въпроси от особена
важност.
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ра. Нова комисия, съставена през 1997
г., провежда през следващите години
15 срещи без успех. Вселенските патриарси Димитрий (1972-1992) и Вартоломей също без успех търсят да постигнат някакво взаимноприемливо
решение.
В опит да спре катастрофалния ход на
нещата, от 1974 г. Св. Кинотис престава да утвърждава31 изборите за игумен и епитропи на манастира. Без да
се съобразяват с това решение, есфигменските монаси на два пъти провеждат избори за игумен – през 1975 г. (на
мястото на починалия Атанасий е избран Евтимий) и през 1999 г. (избор на
Методий), които остават непризнати
както от гражданската, така и от монашеската управа на Света Гора. Нови
трудности възникват около признаването на тези нови “зилотски” игумени.
Докато първият от тях, Атанасий, има
канонично ръкоположение и интронизация, вторият, Евтимий, е ръкоположен от каноничен епископ32, то
настоящият, Методий, не притежава
нито едното, нито другото. Така постепенно монасите от „Есфигмен” все
31
Според ОУСГ Св. Кинотис утвърждава
изборите за игумен и епитроп във всеки
монастир. Епитроп – помощна на игумена
длъжност, отговаря най-вече за стопанските
въпроси в монастира.
32
Според свидетелството на о. Теоклит
Дионисиатски „през 1965 г. Евтимий дойде
в монастира [„Св. Дионисий”] и след като
изостави зилотизма си, бе ръкоположен за
дякон и йеромонах от епископ, привърженик
на [патриарх] Атинагор. След това отново
стана зилот”. Цит. по: о. Теоклит Дионисиатски,
“Старостилството и Есфигменската света обител”,
статия във в. „Ортодоксос типос”, 28.02.2003. в:
http://www.athonite.gr/forum/html/modules.php?n
ame=Forums&file=viewtopic&t=10.
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33
През 1922 г. гръцката държава отнема
голяма част от имотите на светогорските обители,
за да обезземли с тях бежанците от Мала Азия,
срещу което се задължава да им плаща определена
годишна субсидия.

денция, която достига своя апогей след
избирането на новия зилотски игумен
Методий през 1999 г., когато вече става ясно, че и най-малката надежда за
подобряване на отношенията е изчезнала. Показателно е, че последната
среща на комисията на Св. Кинотис с
представители на монастира завършва без успех, след като споменатият
о. Методий отказва да дойде, понеже
не бил поканен с официално писмо,
на което да пишело, че е архимандрит и игумен на обителта. Този неуспех всъщност бележи и окончателното
преустановяване на всякакви опити за
постигане на съгласие.
2.3. Събитията от 2002-2005 г.
Като резултат от всичко това е свикан
извънреден Двоен събор, на който са
взети решения за възстановяване законността и реда в Есфигменската
обител. През ноември 2002 г. чрез съдия-изпълнител са изпратени поименни призовки до всеки от членовете на
братството, за да им се даде правото да
бъдат изслушани от Св. Кинотис. Зилотите отказват да се явят, заключват
се в манастира и подхващат медийна
кампания, представяйки себе си за
мъченици за вярата, а светогорските
власти – за гонители. Все пак 24 от тях
се дистанцират от останалите. Междувременно Вселенската патриаршия с
нарочно Патриаршеско и Синодално
решение обявява членовете на братството за схизматици.
Възоснова на всичко това се пристъпва към процедура за експулсация на
есфигменските зилоти. При това е постигната устна договорка между Све-
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повече се капсулират, придобивайки
характеристики на „обособено братство” – нещо, което изрично е забранено от ОУСГ (чл. 183), и занимавайки
се усърдно с привличането и на други
лица към тях (прозелитизъм), което също се забранява (чл. 184). След
всичко това става ясно, че при есфигменските монаси-зилоти са налице
всички характерни белези на разколници (схизматици), пребиваването
на каквито на територията на Света
Гора още по-категорично е забранено
от гръцката Конституция (чл. 105) и
ОУСГ (чл. 5).
Отказвайки достъп на представителите на върховната атонска управа
до сградите и реликвите на обителта,
есфигменските зилоти предприемат
съмнителни сделки с движимото и
недвижимо имущество на монастира,
които вече излизат извън контрола на
предвидените от ОУСГ надзорни органи. Същевременно се появява тенденция тази аномалия да бъде узаконена
с цел да не бъде спряна субсидията33 за
манастира от страна на гръцката държава. През 1996 г. успяват да се преборят за получаването й и я получават до
края на 2002 г. (запитване на Свещения Кинотис до Държавния съвет по
юридическите въпроси от 2002 г.).
През всичките тези години са налице
многобройни опити от страна на светогорската управа за урегулиране на
отношенията. Приблизително от 1995
г. се наблюдава засилване на тази тен-
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щения Кинотис, Вселенската патриаршия и гръцката държава (в лицето на
Министерството на външните работи34) да не се стига до насилие. На монасите е даден срок от един месец, до
15/28.01.2003 г., да освободят заеманите от тях сгради на манастира. Въпросът е предаден на административната
управа на Атон за изпълнение. Тук ще
отбележа, че според ОУСГ в една първенствуваща обител не може пребивават по-малко от 6 монаси. След откъсването на есфигменското братство от
всесветогорката общност, Св. Кинотис
престава да записва и признава за светогорски монаси новопостъпващите в
обителта. Като резултат, към времето на тези събития старите монаси са
починали, а новите – остават непризнати, така че по документи в „Есфигмен” няма пълноценно братство. За да
може обителта да функционира, пак
според ОУСГ, Св. Кинотис трябва да
изпрати монаси от други места, които
да се заселят в нея. През годините, на
зилотите от „Есфигмен” е предлагано
това компромисно решение – да останат в манастира, но да предадат управлението му на канонично братство.
Това предложение не е прието от тях.
Сутринта на 28.01.2003 г. пред обителта идва полицейски патрул, за да
констатира отказа на монасите да изпълнят решението за екстрадиране.
Зилотите, които предварително поканили по незаконен начин35 журна34
Гражданската администрация на Света
Гора е подведомствена на Министерството на
външните работи на Гърция.
35
Всеки желаещ може да посети Света
Гора, едва след като е снабден предварително със
специално разрешение (диамонитирион) от Св.
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листи от различни медии, затварят
манастирските порти и се обявяват за
„обсадени”. Интересно е да се отбележи, че намиращите се на полуострова
полицейски сили съвсем не били достатъчни, даже и да имало решение за
употреба на сила при екстрадирането.
Същевременно единственият полицейски джип, пристигнал на място, е
преекспониран от средствата за масово осведомяване (зилотите били поканили дори ТВ екип от гръцката телевизия NET – нещо нечувано дотогава
на Света Гора), за да се създаде впечатление за действителна „обсада”.
След неуспеха на тази акция, есфигменските монаси са оставени на спокойствие, но през 2005-2006 г. се стига
до отнемането на представителството
(конака) на „Есфигмен” в Карея. Там се
установява ново братство, начело с архим. Хризостом, избран през пролетта
на 2005 г. за каноничен есфигменски
игумен. Членовете на това братство,
предимно млади монаси, занимаващи се с иконопис, преди това обитаваха хилендарската келия „Св. Николай
– Буразери” близо до Карея. Засега
краят на есфигменската „сага” не се
вижда, доколкото зилотите настояват
на оставането си в манастира, а светогорската управа желае въпросът да
бъде разрешен изключително с мирни
средства. Не е ясно и как малобройното братство от Буразери ще се справи с
предизвикателствата по управлението
на голям манастир, дори и ако зилотите по някакъв начин напуснат обиЕпистасия. В конкретния случай журналистите
били доведени без това разрешение в монастира,
което само по себе си представлява грубо
нарушение на светогорския ред.
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2.4. Няколко лични впечатления
През лятото на 2002 г. с брат ми посетихме за втори път „Есфигмен”.
Направи ми впечатление, че на входа на главната манастирска църква
беше поставена закачалка с ризи с дълъг ръкав. В храма се допускаха само
мъже с дълъг ръкав. Посетителите с
къси ръкави бяха задължавани, преди да влязат да облекат една от тези
ризи. Знаейки това, бях предупредил
брат си, но все пак той не бе допуснат в
храма, поради... дългата си коса! Това
вече не можах да предвидя, а и едва ли
в обителта имаше фризьор, така че за
съжаление той остана отвън. В противовес на прокламациите за „църковност” и „традиционализъм”, обаче в
църковния магазин на Есфигменския
манастир нямаше нито една църковна книга! Предлагаха се различни заглавия, кое от кое по-„църковно”,
посветени на теми като: папата, новия
световен ред, масоните, евреите и пр.,
(повечето преводни от западни автори), само не и истинска православна
литература. Питам се: ако зилотите
от „Есфигмен” бяха толкова църковни хора, защо в киоска им нямаше
църковни книги? Ако бяха истински
последователи на св. отци, за каквито се представят, защо не предлагат
на посетитетелите си техните творения? Едва ли поклонниците ще научат нещо повече за Православието
си, за вярата си, четейки такава „апокалиптична” литература. Нито едно,
повтарям, нито едно светоотеческо
заглавие! Единствената духовна кни-

га беше Новият Завет, издание на “Зилотите на Света Гора”. Имаше и една
видеокасета със заглавие... „Стъпил ли
е човек на Луната?”! Наистина, много
църковно заглавие! Излагам тук тези
свои лични впечатления, единствено,
за да дооформя представата за зилотите като за хора, загубили окончателно църковния си дух и поели определено по пътя на осветскостяването и
разкола...
2.5. Руският скит „Св. пророк Илия”
Една особена група зилоти, наред с
матеевците и флоринците, доскоро
бяха монасите от руския „Св. прор.
Илия”. Този скит, обновен и въздигнат
през 1756 г. от големия руски исихаст
и повижник преп. Паисий Величковски (+ 1794 г.), се намира на територията на монастира „Пантократор”.
Преди Октомврийската революция в
него се подвизават близо 300 монаси
и послушници. След това, постепенно
броят на монасите рязко спада, а самите те поддържат връзки с руското
емигрантско духовенство, формирало
т.нар. Руска православна задгранична църква36 (РПЗЦ). През тези години
скитът всъщност се намира под нейна
юрисдикция, в разрез със светогорския устав. На богослуженията, вместо Вселенския патриарх поменавали
предстоятеля на РПЗЦ, поради същите
причини, както и останалите зилоти.
Следва да се отбележи, че официалната позиция на РПЗЦ, както и на мона36
През м. май 2007 г. се постигна пълно
евхаристийно общение между Руската
православна църква – Московска патриаршия и
Руската православна задгранична църква.
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сите от скита „Св. пророк Илия” винаги
е била умерена. Въпросът с признаването на тайнствата на „официалните”
Православни църкви никога не е стоял
на дневен ред. Напротив, известни са
случаи на съслужения между отделни
нейни клирици и епископи (Берлински епископ Марк37) с представители
на други православни църкви (диоцез на Сръбската православна църква
в Америка, Хилендарски манастир и
др.). Дълго време дори се говореше за
канонично общение на РПЗЦ с Йерусалимската патриаршия. По свидетелствата на очевидци, клирици на РПЗЦ
са посещавали Света Гора с препоръка
на Вселенския патриарх38 и са взимали участие в празничното богослужение на 20 юли/2 август39. Самите скитски отци разказват, че дълги години
са нямали проблеми с манастира, към
който принадлежал скитът – „Пантократор”. На зилотизма им не гледали
с добро око, но никога не го поставяли като условие за тяхното оставане в
обителта. На манастирските празници
братята от скита помагали в кухнята,
а от „Пантократор” им давали одежди,
когато на Илинден идвал владика (от
Задграничната църква) да служи. Ще
цитирам откъс от „Отвореното писмо”
на архим. Серафим и братята, за да
хвърля светлина върху причините за
техния зилотизъм.
„Тук бихме искали да изясним по-под-

робно нашата позиция. От началото на
20-те години политиката на Вселенския патриарх, вдъхновявана от идеите на икуменизма и модернизма, стана причина за печалното разделение
както в Православната църква, така и
в самата патриаршия. Света Гора не
правеше изключение. Когато дойдохме да живеем тук, ние видяхме, че отците и общините на Атон са дълбоко
разделени помежду си по въпроса за
отношенията с Цариградската патриаршия. Попаднали в трудно и сложно
положение, ние се подчинихме на последната воля и завет на предишния
игумен на скита, блаженопочившия
архимандрит Николай. Под неговото
ръководство в нашия скит престанаха да поменават Цариградския патриарх Атинагор през 1957 г., когато той
дръзко започна да провежда своята
икуменическа и проуниатска политика. В същото време ние хранехме надеждата, че на Света Гора, на фона на
аскетическите подвизи и съвместното
братско носене на общите теготи, отците, сред които живеехме, ще могат
да доведат Православната църква до
едно истински християнско решение
на тези въпроси. За голямо съжаление
сега подобни надежди ни изглеждат
наивни”40.
Неочаквано и за самите светогорци
обаче, на Света Гора пристига специална делегация (екзархия) на Вселенската патриаршия (Илиуполският
37
Понастоящем архиепископ.
митрополит Атанасий и Филаделфий38
Препоръката от Вселенския патриарх е
ският митрополит Мелитон), която с
задължителна за клириците, желаещи да посетят
Атон и едновременно служи като разрешение за помощта на помощник-губернатора
и послушни антипросопи на 7/20 май
извършване на свещенослужение.
39
Празник на св. пророк Илия – храмов
празник на скита.
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40
Цит. по: http://pravoslavie.domainbg.
com/03/izgonvane.html

1992 г. изгонва монасите от скита.
Игумен по това време е архим. Серафим, американец с гръцки паспорт,
а братството наброява едва 4 души41,
един от които по това време е извън
Света Гора. На тяхно място представителите на Патриаршията настаняват гръцко братство от Ксенофонтския
скит, начело с архим. Йоаким. Не е
ясно кой е водещият мотив в случая
– дали русофобските настроения в
Патриаршията или „зилотизмът” на
отците, който, както видяхме, се изразявал повече на думи, отколкото на
дело. Сред някои светогорски отци битува и мнението, че причина монасите
от скита да бъдат изгонени всъщност
била, че не плащали определения трибут на манастира („Пантократор”).
2.6. Зилотите извън „Есфигмен”
Извън Есфигменския монастир близо 200 зилоти живеят най-вече по келиите, като една голяма част от тях
са в пределите на монастира Великата лавра, в така наречената „пустиня”
на Света Гора, която обхваща местностите „Св. Василий”, Катунакия, Каруля, Керася, Капсала, скита „Св. Анна”.
Повечето от тях са от дълги години на
Атон и за записани с монахологиите42
на съответните манастири. Това означава, че са със статут на светогорци,
могат да приемат нови послушници
и нямат проблем с оставането си на
Атон. Едновременно с това, през по-

следните години има и голям брой43
монаси, дошли от бившия Съветски
съюз, Румъния и Сърбия, които живеят без документи, нелегално и много
от тях са зилоти. Обитават най-непристъпните части на полуострова – Катунакия, „Св. Василий” и Каруля. Мнозина от тях носят на монашеските си
шапки червен кръст – символ на зилотите.
Зилотите-келиоти се препитват почти
по същия начин като останалите келиоти. Занимават се с различни занаяти
(плетене на броеници, изработване
на дървени и восъчни кръстове, сувенири, печати за просфори и т. под.),
риболов и др., а на манастирските
празници, т. нар. „панигири”, помагат в кухнята или при настаняването
на многобройните гости, срещу което
получават храна и/или определена
парична сума. Някои от тях също така
работят сезонна работа на стопанствата на други манастири.
Зилотите на Света Гора днес нямат
единна организация (братство), разделени са най-вече по религиозен признак, подобно на старостилните Синоди в Гърция. Издават книги, брошури
с религиозно съдържание, ежегодно
джобно календарче, на които е указано: „Издава се от светогорските отцизилоти”. Този факт говори по-скоро,
че въпреки различията (мнозинството
зилоти са „флоринци”), те желаят да
демонстрират някакво единство. Очевидно относително малкият им брой
(не повече от 250) сред близо 2000
атонски монаси ги смущава. Издават
и списание – „Свети Агатангел Есфиг-

41
За скитовете не важи ограничението
минималният брой на братята в тях да е поне 6
(вж. стр. 12).
42
Монахологий – книга, в която се записват
монасите, населяващи даден монастир и
прилежащите към него скитове и келии.
43

Точният им брой не може да се установи.
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менски”, което излиза веднаж на два Зилотите не са еретици, тъй като межмесеца в обем от 64 стр. и се списва от ду тях и останалите светогорски монамонах Яков.
си няма различия от догматичен характер.
3. Заключение – изводи
По-скоро зилотите могат да бъдат определени като схизматици (разколниИзложените факти позволяват да се ци), както ги определя и съответното
направят следните изводи:
решение на Вселенската патриаршия.
Под името „зилоти” са известни онези Като такива, те нямат място на Света
несъгласни с икуменическите „проя- Гора, доколкото ОУСГ забранява преви” на Вселенската патриаршия мо- биваването там на „схизматици”, какнаси, които като крайна мярка са пре- то и образуването на „обособени браткратили каноническото си общение с ства” и прозелитизма
нея, както и с останалите Православни църкви.
Светогорските зилоти не са единни.
Докато мнозинството от тях подкрепя
гръцкия старостилен синод на „флоринците” (ГОХ), съществуват и известен брой крайни зилоти – „матеевци”,
както и отделни монаси, които не поменават патриарха, но не са преминали към друга църковна юрисдикция.
Причина за появата на зилотите е
преди всичко проикуменическата по- 2008-2014 г.
литика на Вселенската патриаршия и © Алексей СТАМБОЛОВ
останалите Православни църкви.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
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