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Сдружение „Форум Наука” 
бе одобрено за член на евро-
пейската организация Ecsite 
(www.ecsite.eu). За да потвър-
дим членството си, в начало-
то на януари 2015 г. трябва да 
внесем годишна такса в раз-
мер на 395 €. Това е огромна 
стъпка за БГ Наука, която ще 
даде много възможности за 
участие в международни на-
учни проекти на единственото 
списание, посветило дейност-
та си на популяризирането на 
науката в България.

В общата ни кауза, молим 
всички съмишленици, авто-
ри и читатели, които имат 
възможност и желание да по-
могнат за събирането на тази 
сума.

Банка: Обединена Българска Банка
IBAN: BG86UBBS80021047720930
BIC: UBBSBGSF
Сдружение „Форум Наука“ - за Бъл-
гарска Наука

БГ Наука - част от Ecsite
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(Не)обикновените животни 
Чавдар Черников

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

Издателство “Българска Наука”

Поръчай

Книгата

Сега!

Търсете книгата в книжарниците!
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В този брой!

БГ Наука е създадено 
от Росен и Петър Теодосиеви, 
автори на популярния бъл-
гарски портал за наука, исто-
рия и технологии 

www.nauka.bg 

БГ Наука може да се
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.

Наука
- БГ Наука на 9 години...............................8 стр.

- Интервю на Лъчезар Аврамов от Института 
по електроника на БАН............................11 стр.

- Интервю на проф. Генка Петрова от Меди-
цински университет София......................16 стр.

- Интервю на Илия Русев от Института по ме-
ханика на БАН...........................................19 стр.

- Галактическите пътешествия на тайния     
съветник. Пътешествие трето: Администрати-
вен хаос в дълбокия космос ....................22 стр.

- Пъб куиз - викторина с въпроси, провежда-
ща се в бар или в кръчма.........................43 стр.

История 

- Външната политика на император 
Август......................................................... 56 стр.

- Европа и Първата световна война........69 стр.

- Амате - мексиканският папиру ............74 стр.

- Заселването на Европа в човешката предис-
тория – новата парадигма.......................78 стр.

В този брой!

ISSN: 1314-1031



 http://nauka.bg 5

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

73

В този брой!
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Географ 
- Географ – кораб, залив и проток......................................................................87 стр.

Биология 
- Мегалания приска...............................................................................................91 стр.

- Костенурки и динозаври....................................................................................94 стр.

- Благородният елен, царствения  обитател на горите.....................................97 стр.

Физика
- В. А. Успенски: „математиката е хуманитарна наука“..................................110 стр.

Астрономия
- Нова мисия на НАСА за взимане на проба от астероид...............................130 стр.

- Ден на астероида: Международен ден за осведоменост, насрочен за 30 юни 
2015 г.....................................................................................................................136 стр.

- Огромен телескоп, готов да изучи вселената до 2024..................................140 стр.

Икономика
- Перспективи пред световната икономика през 2015 г ................................142 стр.

Хуманитаристика
- Хормони и полово поведение .........................................................................145 стр.

- На стоп из Балканите (Македония и Албания).............................................154 стр.

Военно делою
- Нови идеи за културата на безопасноств корабоплаването и потребността от 
учредяване на Вапцаровска международна морска премия..........................175 стр.
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101 години от II-та Балканска война
1913.nauka.bg
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Всеки декември пишем по един кра-
тък текст, за това какво сме направили 
през последната година и равносмет-
ката от началото на БГ Наука. И ето че 
дойде отново времето, в което се за-
мисляме за изминалата година. Изми-
наха дванайсет изключително нато-
варени, разнообразни и най-важното 
емоционални месеца и ние продължа-
ваме да работим за популяризирането 
на знанието и науката.
Приключихме два проекта, направи-
хме няколко събития, бяхме партньор 
на NASA, посетихме в няколко дър-
жави и бяхме подкрепихме разноо-
бразни проекти на неправителствени 
организации и общини в разпростра-
нението на науката. Физически Фа-
култет на Софийски Университет ни 
предостави място за офис, и в момента 
се помещаваме в сградата на факулте-
та. Изключително сме благодарни на 
учените и всички наши партньори за 
голямото доверие и възможността да 
работим заедно. Но най-важното бе 
че през тази година издържахме най-
големия тест и ни приеха в общество-
то на „мастодонтите“ и вече сме част 
от европейската научна организация 
Ecsite (www.ecsite.eu). Тази крачка е 
изключително голямо признание и 
възможност за БГ Наука да работи със 

световни лидери в разпространението 
и правенето на науката.

Днес излиза 73 брой на списание „Бъл-
гарска Наука“, едно от най-големите 
ни постижения е да пускаме всеки ме-
сец по един нов брой. За нас е голямо 
удоволствие да работим със световно 
признати учени и няма как да не се 
похвалим с редакционната си колегия:

Редакционна колегия в състав:

 Проф. Николай Витанов
Проф. Ради Романски
дфн. Пламен Физиев

Доц. Илия Пенев
Доц. Валери Голев

Доц. Милен Богданов
Доц. Петър Голийски

Доц. Севдалина Турманова
Доктор Владимир Божилов
Доктор Мариана Стамова

Доктор Велислава Шуролинкова
Докторант Василена Кръстева
Докторант Павлина Иванова
Докторант Нора Голешевска

Д-р Чавдар Черников
Неделин Бояджиев
Радослав Тодоров

Красимир Иванчев
Анастасия Карнаух

БГ Наука 
на 9 години

НАУКА
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Едно голямо постижение през тази го-
дина бе, че всеки един от тези учени 
стана част от семейството на БГ На-
ука. Като все повече нови автори се 
свързват с нас и искат да публикуват 
в списанието. Имаме запитвания по 
разнообразни теми и учени от цяла 
България и разбира се извън страната.

Ако мога да обобщя цялата година 
с няколко думи, то ще кажа, че тя бе 
подготвителна, през тази година се 
подготвихме за няколко големи про-
екта, който предстоят през следваща-
та 2015 г. Подготвихме се да направим 
поредица от събития свързани с нау-
ката и бизнеса, да заснемем следващи-
ят филм, да вземем участие в проекта 
„Музейко“, да направим Фестивал на 
науката извън София и най-важното 
да излезем на хартия през следващата 
година...

Изключително се вълнуваме за пред-
стоящите събития и имаме много го-
леми амбиции, за това най-много раз-
читаме на всички вас!

Ето и какво свършихме тази го-
дина: 

2014 - Сдружение „Форум Наука“ взе 
участие в консултативния съвет по 
проект Отговорни изследвания и ино-
вации (ОИИ) - http://nauka.bg/

2014 - Сдружение „Форум Наука“ бе 
партньор на проект “U-Mutlu Gençler! 
– “U-Happy Teens!” в Соргун (Sorgun / 
Yozgat), Турция - http://nauka.bg/
2014 - Сдружение „Форум Наука“ взе 
участие в проект “On your marks, get 
set, GO!” в Италия - http://nauka.bg/

2014 - Сдружение „Форум Наука“ бе 
медиен партньор в NASA International 
Space Apps Challenge и организира 
конкурса в Бургас съвместно с община 
Бургас и партньори - http://nauka.bg/

2014 – Сдружение „Форум Наука“ 
участва като съорганизатор и медиен 
партньор на първия за България „Со-
фийски Фестивал на Науката”,  орга-
низиран от Британски съвет – Бълга-
рия - www.sofiasciencefestival.bg

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 

НАУКА
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2014 - Сдружение „Форум Наука“ взе 
участие във „Фестивал на Българското 
Образование“ - www.edufest.info

2014 - Сдружение „Форум Наука“ взе 
участие в проект за насърчаване на 
разделното събиране на отпадъците 
сред най-малките ученици в Бургас 
заедно със Сдружение “Хамалогика” 

2014 - Сдружение „Форум Наука“ 
взе участие в проект „Youth Cultural 
Activism and Intercultural Dialogue“ в 
Нови Сад, Сърбия

2014 - Сдружение „Форум Наука“ взе 
участие в проект “A Reason For Youth 
Unemployment: Job Discrimination” в 
Ескишехир, Турция 

2014 - Сдружение „Форум Наука“ орга-
низира първата по рода си среща меж-
ду бизнеса и науката „Бизнесът среща 
науката“ с гост лектори Христо Попов, 
Владимир Божилов, Галя Пенчева и 
Светлана Горанова в бизнес сградата 
на финансова група Karoll 
 
2014 - Сдружение „Форум Наука“ взе 
участие по време на среща между го-
лям брой организации на тема „До-
броволчество, мисии, каузи” в София 

2014 - Сдружение „Форум Наука“ бе 
партньор на Европейски ученически 
парламент (EUSP) под с финансова-
та подкрепа на Robert Bosch Stiftung - 
http://eusp.nauka.bg/

2014 - Сдружение „Форум Наука“ съз-
даде и издаде на хартиен носител сбор-

ник с всички научни институции и ор-
ганизации в България - http://action.
nauka.bg/action/

2014 - Сдружение „Форум Наука“ взе 
участие в проекта “Let’s get to know – 
Erasmus +” в Полша - http://ngo.nauka.
bg/

2014 - Сдружение „Форум Наука“ взе 
участие в проекта “Better Together” в 
Полша - http://ngo.nauka.bg/

2014 - Сдружение „Форум Наука“ взе 
участие в най-големият проект на Ев-
ропа за научната култура на градове 
PLACES - www.openplaces.eu  

Повече за БГ Наука може да прочетете 
тук: http://nauka.bg/info/за-нас

НАУКА

http://nauka.bg/info/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81
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1.  Моля, представете се?

Аз съм Лъчезар Аврамов. Завър-
шил съм физическия факултет 
на СУ „Кл. Охридски” (специ-

алност квантова електроника). Защи-
тил съм докторска дисертация в био-
логическия факултет на Московския 
държавен университет „Ломоносов”. 
Хабилитиран съм в инженерни науки 
в Техническия университет, София. 
Дисертацията ми за „доктор на нау-
ките” е по специалност „Биофизика”. 
От 2009 г. съм основател и ръководи-
тел на лаборатория „Биофотоника” на 
Института по електроника на БАН, а 
от 2010 г. – ръководител на Център 
за върхови постижения „Национален 
център по биомедицинска фотоника”.
Дълбоко съм убеден, че получаването 
на ново научно знание освен удоволст-
вието, което носи на автора си, може и 
трябва да носи полза и за обществото. 
Затова създадох и две високотехно-
логични предприятия – ОПТЕЛЛА, в 
което се разработват прототипи и се 
произвеждат малки серии лазерни и 
оптоелектронни прибори и Медицин-
ски център за интегративна медицина, 
в който се лекува рак, включително с 
модерни фотофизични методи.
Интересувам се и пиша по проблеми-
те на организацията и управлението 
на науката, научния и технологичен 

трансфер, създаването на персонална 
медицина.

2. Коя научна институция пред-
ставлявате и с какво се занимава 
тя?
Моят институт е Института по елек-
троника на Българската академия на 
науките. Тук се провеждат фундамен-
тални и приложни изследвания в на-
учното направление „Нанонауки, нови 
материали и технологии”. Изследва-
нията са насочени към развитието на 
нови приоритетни направления на съ-
временната наука: наноелектроника, 
нано- и микро-фотоника, биофотони-
ка, нови материали и сензори, оптични 
и микровълнови технологии. ИЕ раз-
работва уникални електронни прибо-

Интервю на Лъчезар 
Аврамов от Института по 
електроника на БАН

НАУКА
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ри и системи, провежда педагогическа 
дейност и оказва експертна помощ на 
организации и фирми от индустрията, 
отбраната и екологията на страната. В 
ИЕ са разработени първите български: 
лазер, лидар, плазмотрон, параметри-
чен микровълнов усилвател и различ-
ни модерни електроннолъчеви, лазер-
ни и плазмени технологии.

3. Кое Ви запали към науката и 
кога се случи това?
Много години минаха от тогава, но си 
спомням, че като ученик в математи-
ческа паралелка на Първа софийска 
гимназия бях запленен от идеите на 
науката „Бионика”. Как една бълха 
може да направи скок 200 пъти колко-
то ръста си? Дали като изучим строежа 
на житното стъбло можем да построим 
сграда на хиляда етажа? И песимис-
тично си задавах въпроса: „Защо чо-
вешките творения са толкова нищож-
ни, в сравнение с природните?”. Сега 
обаче човешките творения кацат по 
кометите, можем да произведем „час-
тицата Бог”, а заключителният слайд 
на лекцията на мой приятел, един от 

създателите на „биофотониката” - аме-
риканския професор Paras Prasad има 
названието „Can we become immortal”. 
Вече съм уверен, че ако Човекът успее 
да овладее пороците на собствената си 
природа, научният прогрес е безгра-
ничен. 

4. Имате одобрен проект в по-
следната сесия на Фонд научни 
изследвания, как се казва той и 
какви ползи ще има проекта в 
науката?
Проектът се нарича „Развитие на ме-
тодите на биофотониката като ос-
нова на онкологичната тераности-
ка”. Надявам се изпълнението му да 
бъде значима крачка към победата 
над рака. Тераностиката е иновацион-
на концепция за изграждане на нова, 
персонална медицина, като функцио-
нално, непрекъснато взаимодействие 
на диагностични информационни по-
тоци с лечебните методи, в самия лече-
бен процес. Всъщност това е завръща-
не към изконния Хипократов принцип 
на медицината: „Лекарю, лекувай чо-
века, а не болестта!”. С помощтта на 
светлината всяко заболяване може да 
бъде предвидено, ранно регистрирано 
и излекувано. Може да бъде отстранен 
всеки тумор, с точност до една злока-
чествена клетка, без да бъде засегната 
съседната здрава. Биомедицинската 
фотоника е наречена „революция на 
интерфейса наука-технология” и дава 
реална надежда да бъде трансформи-
рана „стандартната медицина”, която 
е симптоматична, неефективна и без-
перспективна, в дейност която има за 
цел истинско излекуване.
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5. С какво заглавие беше послед-
ната Ви публикация?
Почти едновременно излязоха две 
статии. Едната е в резултат от съ-
трудничеството ни с индийски ко-
леги – „Antimicrobial Photodynamic 
Efficiency of Novel Cationic Porphyrins 
towards Periodontal Gram-positive and 
Gram-negative Pathogenic Bacteria, 
публикувана във „Photochemistry and 
Photobiology”. 
Другата е съвместна работа с медици-
те от Университетска болница ИСУЛ – 
„Endogenous and exogenous fluorescence 
spectroscopy of gastrointestinal tumours 
– in vitro studies”, излязла в “Journal 
of Optoelectronics and Advanced 
Materials”.

6. Има ли бъдеще науката в Бъл-
гария и как го виждате Вие?
До 1990 г., когато харвардският про-
фесор Майкъл Портър публикува кни-
гата „Конкурентните предимства на 
нациите“, за универсална истина се 
смяташе твърдението на Ото фон Бис-
марк, че „географията предопределя 
политиката”. За първи път професор 
Портър направи констатацията, че 
традиционните фактори за растеж – 
природни ресурси, благоприятен кли-
мат, дори наличието на финансов ка-
питал, са загубили фундаменталната 
си важност и националният проспери-
тет зависи от интелектуалните ресур-
си - научни и технически знания и ви-
сококласно образование, получавано 
в местната икономическа среда. Върху 
концепцията „икономика, основана 
на знанието“ е изградена доктрината 

на Европейския съюз и единствената 
непроменена цел на ревизираната й 
Лисабонска стратегия остана насочва-
нето на 3 % от БВП за научноизследо-
вателска и развойна дейност. 
Преди година, по случай Деня на бу-
дителите публикувах статията „Бълга-
рия, общество основано на незнание”. 
Какво извърши нашата държава в пе-
риода след присъединяването си към 
ЕС! Последователно и целенасочено 
разрушаване на научноизследовател-
ската инфраструктура, включително 
с насочването на огромен обществен 
ресурс за унищожаване на БАН. Раз-
рушаване на кадровата база и научния 
морал чрез абсурден закон, по който 
званието „професор” стана еднознач-
но на „африкански учител”. Профа-
низиране на политиките в областта на 
науката, иновациите и технологиите. 
Известни са идеите на националните 
ни водачи: духовната сфера – на църк-
вата, археологията - „всяко село със 
свой вампир”, за привличане на ту-
ристопотока, естествените науки – за 
реставрация на артефакти от метал. 
Тотална мизерия – материална и ин-
телектуална!
Въпреки вродения ми оптимизъм не 
мога да не заключа, че малоумието е 
удържало пълна победа.
7. Как оценявате работата на еки-
па си?
Поради мултидисциплинарността на 
тематиката екипът ми се състои от 
физици, химици, биолози, инжене-
ри, лекари. През 2000 г. представих в 
конкурс на БАН, „България - XXI век, 
Перспективни пазарни ниши и тяхно-
то научно обслужване” проект „Лазер-

НАУКА



 http://nauka.bg 14

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

73

на медицина”, който беше удостоен с 
Първа награда. От тогава се изпълня-
ва разработена двадесетгодишна стра-
тегия в областта на фотофизиката, фо-
тохимията и фотомедицината, която 
изцяло покрива творческия цикъл - 
генериране на научни идеи, експери-
ментални изследвания, публикацион-
на дейност, технологичен трансфер и 
социална реализация, като включва: 
• Базови изследвания на тъканната 

оптика и взаимодействието на свет-
лината с биологични структури;

• Насочени научно приложни из-
следвания за създаване на диагнос-
тични и лечебни методи;

• Създаване на продукти на интелек-
туална собственост, вкл. европей-
ски патенти;

• Иновационни разработки на прото-
типи на лазерна и оптоелектронна 
апаратура;

• Клинични изследвания и верифи-
кация на научния продукт;

• Внедряване на нови методи и апа-
ратура в здравната мрежа на Бълга-
рия

• Обучение на медицински физици, 
инженери по медицинска апарату-
ра и медицински персонал.

В такъв екип могат да работят само ви-
соко мотивирани хора.

8. Има ли млади хора, които ис-
кат да се занимават с наука ?
В науката е като в изкуството – може 
с малко талант и много труд, може и 
обратното. Но не е място, на което 
просто да си изкарваш хляба. А кога-
то в собствената страна заплащането е 

ниско и обществения престиж главо-
ломно пада, фокусът на вниманието се 
насочва навън. 
Във войните в началото на Двадесети 
век са загинали над сто хиляди млади 
български мъже и това е отбелязано 
като две национални катастрофи. Но 
жертвите са били от всички слоеве – 
бедни, богати, талантливи и посред-
ствени, а младите жени са продължи-
ли рода ни. В наши дни напусналите 
с еднопосочен билет са многократно 
повече, но в голяма степен селекцио-
нирани – най-умни, образовани и спо-
собни – млади и репродуктивни, мъже 
и жени. Това е генетичен геноцид и 
национална катастрофа в по-фатална 
форма.    

9. Какво бихте казали на хората, 
които все още се колебаят дали 
да се занимават с наука в Бълга-
рия?
Който се колебае, да не се занимава. 
Науката е като бременност – няма да 
стане добра майка, която се колебае 
дали да роди. Като поезия – няма да 
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стане поет този, който се чуди дали да 
напише стиховете си. Като планинско 
спасяване – не се захващай ако не ти 
стиска. Като бокс за световната титла 
– не се качвай на ринга, ако те е страх 
от бой. Не можеш да станеш учен ако 
си завистлив, нетолерантен, нереши-
телен, егоист или мързелив.
10. Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България спрямо на-
уката
Всичко! Трябва да бъде осъзнато, че 
образованието и науката са основни-
те фактори, осигуряващи бъдещето на 
нацията. Необходимо е да се се форми-
ра дългосрочна национална политика, 
неподвластна на партийна конюнкту-
ра. Да се гарантират законово и дори 
конституционно финансовите анга-
жименти на Държавата и да се създа-
дат условия за насочване на частната 
инициатива в наукоемки и високотех-
нологични дейности. Да се осъвреме-
ни радикално законовата и норматив-
на база. Да бъде осъзнато, че чуждите 

пари, дори от Оперативни и Рамкови 
програми, са само солидарна подкре-
па към собствените ни задължения. 
Да стане ясно, че когато в документ, 
наречен „Национална програма за ре-
форми” е постулирана „Национална 
цел 2 – Инвестиции в НИРД в размер 
на 1.5 % от БВП до 2020 г.”, това озна-
чава, че Национална цел на България 
е да бъде завинаги на последно място 
и да се утвърди като интелектуално 
сметище на Европа.        
11. Занимавали ли сте се с нещо 
извън научната работа?
Половината от почти четиридесет го-
дишната ми трудова дейност преми-
на на половин щатна бройка в Ака-
демията, за да избегна обвинения в 
конфликт на интереси, поради това, 
че разработвах и произвеждах лазер-
на апаратура, която внедрявах в бол-
ници и медицински центрове. Когато 
американците ни обясниха, че spin off 
фирмите са нещо добро, родната нау-
ка ме прие в обятията си.

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.

      admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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1.  Моля, представете се?
Проф. Генка Петрова, дфн. Работя от 
близо 30 години във Фармацевтичен 
факултет на Медицинския универ-
ситет (МУ) София. Завършила съм 
фармация през 1984 година в МУ Со-
фия  и икономика през 1991 година в 
УНСС. Научните ми интереси са в ико-
номическата област на фармацията, в 
която са защитени и докторските ми 
трудове – в областта на лекарствена-
та употреба и в областта на реформа-
та на фармацевтичния сектор. Рабо-
тила съм като консултант на СЗО по 

въпроси на лекарствената политика, 
реформата на фармацевтичния сектор 
и фармакоикономика. В България съм 
създател на преподаването по фарма-
коикономика, в която област са и пре-
обладаващата част от проучванията 
ми. Председател съм на Българското 
сдружение на ISPOR (междунарлодно-
то общество по фармакоикономика), 
както и съм представител на България 
в Еврапейската мрежа за оценка на 
здравни технологии (EuNetha). Вече от 
11 години съм гост лектор на Универ-
ситета в Белград по фармакоикономи-
ка и 5 години съм била гост лектор на 
Университета в Нант по маркетинг на 
продукти в здравеопазването.

2. Коя научна институция пред-
ставлявате и с какво се занимава 
тя?
Представлявам Медицински Универ-
ситет, София. МУ София е водещата 
образователна институция у нас, как-
то по медицина, така и в областта на 
висшето образование. Тя има много 
високо специализирана апаратура, на-
учни лаборатории във всички области 
на модерните медицински, научни из-
следвания, както и изключително ви-
соко квафилифициран и компетентен 
преподавателски и изследователски 
персонал. Аз съм от Фармацевтичния 

Интервю на проф. Генка 
Петрова от Медицински 
университет София
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факултет на МУ София, който е вече с 
близо 70 годишна история и е водеща-
та фармацевтична научно-изследова-
телска институция. 
3. Кое Ви запали към науката и 
кога се случи това?
Като едни от отличните студенти на 
своя випуск бях поканена от моите 
преподаватели да се явя на конкурс за 
асистент през 1986 година и от 11 кан-
дидати избраха мен. Надявам се, че не 
съм ги разочаровала със своите науч-
ни постижения. Систематичността и 
последователността ми доведоха до 
по-късните високи резултати. 

4. Имате одобрен проект в по-
следната сесия на Фонд научни 
изследвания, как се казва той и 
какви ползи ще има проекта в 
науката?
Темата на проекта е „Оценка на риска 
и съгласието с лекарствена терапия и 
влиянието им върху разходите за ле-
чение и качество на живот на пациен-
тите с ХОББ “. Очакваните ползи от 
проекта са в няколко насоки. На първо 
място хроничната обструктивна бело-
дробна болест (ХОББ) е неглижирана 
от дълго време и данните за броя на 
болните и тяхното лечение са оскъд-
ни, въпреки че някои проучвания по 
света показват изключително широко 
разпространение на това заболяване. 
В това отношение проекта ще позволи 
да се създаде една добра база данни за 
лечението на тези болни и свързаните 
с него ползи и рискове. Особено важно 
място ще има и проучването на разхо-
дите за лечение, както и на разходите 
на пациентите, които предвиждаме 

да моделиране с оглед изясняване на 
бъдещите разходи и ползи за обще-
ството и за публичните фондове. Про-
екта в сътрудничество с катедрата по 
пропедевтика на вътрешните болести 
в МУ София и включва признати уче-
ни в тази област. Планираме да бъдат 
оценени нежеланите лекарствени ре-
акции при лечение на ХОББ, с което 
ще подпомогнем и базата данни на 
Европейската агенция по лекарства-
та. Също така предвиждаме и разра-
ботване на образователни материали 
за пациентите и за студентите за стой-
ностно-ефективно, терапевтично по-
ведение. 

5. С какво заглавие беше послед-
ната Ви публикация?
Guenka Petrova, Konstantin Tachkov, 
Svetla Georgieva, Maria Dimitrova. 
Humanistic and economic aspects of 
haemophilia treatment in Bulgaria. 
Comparison between two therapeutic 
approaches: prophylactic vs. on-
demand treatment. Biotechnology & 
Biotechnology Equip. 2014, http://
dx.doi.org/10.1080/13102818.2014.926
687

6. Има ли бъдеще науката в Бъл-
гария и как го виждате Вие?
Държава без наука е обречена. Нау-
ката е тази, която търси обяснение на 
неизяснените феномени, тя показва 
бъдещето и тя трябва да бъде насока-
та на развитие на терапията, на ле-
карствената политика, на икономика-
та и на цялото общество.  Ако ние не 
подкрепяме науката и не насърчаваме 
младите учени винаги ще вървим след 
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останалия свят. Това е факт, както и 
мое виждане за развитието на наука-
та. Систематична, последователна ра-
бота с младите колеги и всеотдайност. 
Мисля, че това е в сърцето на всеки ис-
тински учен, който не търси титлите, 
а знанието. Ние имаме много талант-
ливи млади студенти и докторанти, 
с които е удоволствие да се работи и 
които заслужават цялото ни внима-
ние. 

7. Как оценявате работата на еки-
па си?
Като отлична. Екипът на катедрата по 
„Организация и икономика на фарма-
цията“, която ръководя включва 4 про-
фесори, 5 доценти, 3 главни асистенти 
и много докторанти. Понастоящем 
имаме 2 редовни и 6 задочни и на са-
мостоятелна подготовка докторанти. 
Нашата катедра е с важно обществено 
значение и нейните членове са вклю-
чени в работата на много обществени 
институции и организации.  

8. Има ли млади хора, които ис-
кат да се занимават с наука?
През последните няколко години на-
блюдавам постепенно завръщане на 
младите към науката и мисля, че това 
е много добре. Аз имам много докто-
ранти и те всички са млади. Желаят да 
усвоят научни методики не само за да 
се посветят на научната кариера, но и 
за своето лично развитие в професи-
ята. Присъствието на такива хора във 
фармацевтичните компании е поло-
жителна акредитация за тях, защото 
интелектуалният потенциал е висок.

9. Какво бихте казали на хората, 
които все още се колебаят дали 
да се занимават с наука в Бълга-
рия?
Да не се отказват. 

10. Какво, според Вас, трябва ко-
ренно да се промени в България 
спрямо науката?
Да се създадат условия за мобилност 
за всички учени. За мен всеки млад 
учен, трябва задължително да прекар-
ва поне няколко месеца на всеки три 
години в други университети. Универ-
ситетите трябва да намират средства 
за специализации на своя научно-пре-
подавателски състав. Науката е мното 
интернационална. Вече почти няма 
екип, който да работи само на нацио-
нално ниво, независимо, че поняко-
га става въпрос за приложни научни 
изследвания с национално значение. 
Методите са световни и обмяната на 
мнения и опит е от съществено значе-
ние. Работата в международните еки-
пи разширява кръгозора и обогатява 
научната култура.

 11. Занимавали ли сте се с нещо 
извън научната работа?

Работила съм в почти всички области 
на фармацията – в аптека, в индус-
трията, в изследователски и консул-
тантски компании, както и в междуна-
родни организации, които извършват 
доброволни хуманитарни дейности по 
международни проекти.
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1. Моля, представете се
Казвам се Илия Русев. Роден съм през 
1949 г. в София. От 1980 г. съм канди-
дат на техническите науки (сега док-
тор). През 2001 г. станах ст.н.с. ІІ ст. 
(от 2011 г. - доцент) в Института по ме-
ханика на БАН. През 1979 г. в Москва 
защитих дисертация в областта на хо-
лографията. От 1980 г. работя в ИМех 
и се занимавам предимно с експери-
ментални  изследвания, с изграждане 
на оптични лаборатории и установки, 
с разработване на лазерно-оптични 

методики за измерване на механич-
ни величини при изследване на про-
цеси с твърди материали, флуиди и 
конструктивни елементи чрез спе-
къл-фотография и интерферометрия 
(спекл-метрология). Изследвал съм 
микро-частици и грапавост на повърх-
ности чрез разсейване на светлина. В 
зависимост от договорите, по които 
работехме с колегата Асен Шулев, се 
занимавах с експериментите при ви-
зуален контрол на процеси с биоло-
гични клетки и микро-силови сензо-
ри, с тримерно сканиране и с цифрова 
холография. 

2. Коя научна институция пред-
ставлявате и с какво се занимава 
тя?
Института по механика на БАН, в кой-
то от много години се развиват фун-
даментални и приложни изследвания 
в различните подобласти на макро-, 
микро- и нано-механиката, роботика-
та, мехатрониката, физико-химичната 
механика и биомеханиката. Подробна 
информация има в сайта на Институ-
та. 

3. Кое Ви насочи към науката и 
кога се случи това?
По време на следването ми в катедра 

Интервю на Илия Русев от 
Института по механика на 
БАН
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„Радиофизика и електроника” на Фи-
зическия факултет на Софийския уни-
верситет ръководителят на катедрата 
ми предложи и насърчи да се занима-
вам с холография. В тази област беше 
и дипломната ми работа, която защи-
тих през 1974 г. Работих две години в 
тази катедра и заминах за Москва да 
правя аспирантура.

4. Имате одобрен проект в по-
следната сесия на Фонд научни 
изследвания, как се казва той и 
какви ползи ще има от проекта в 
науката?
„Клинично изследване на износване-
то на нови циркониеви дентални кера-
мики чрез лазерно-оптични техники”.
Става дума за дентална керамика, коя-
то е с най-голяма устойчивост на из-
носване, с добра биологична съвмес-
тимост и е близка до зъбните тъкани, 
но все още недобре изучена. Проектът 
ни е насочен към изследване на кли-
ничното поведение на този материал. 
Чрез заложената в проекта програ-
ма за работа с 40 подбрани пациента 
участващите в екипа медици ще полу-
чат относително бързо за тази област 
надеждни и ценни за денталната ме-
дицина научни данни за клиничното 
поведение на този материал (микро-
износване на новата керамика и на 
срещулежащия зъбен емайл, устойчи-
вост на фрактури и други параметри). 
Резултатите от това изследване ще 
имат много широко практическо при-
ложение и ще са изключително полез-
ни за зъболечението. Измерванията 
на износването на периодично снема-
ните от пациентите отпечатъци ще се 

осъществява в ИМех чрез цифрови оп-
тични методи. За целта ще бъдат раз-
работени нова научно обоснована ме-
тодика за изследване и необходимите 
за осъществяването й оптична апара-
тура, алгоритми и програмни проду-
кти. Ще конструираме специализиран 
3D скенер и лазерно-оптичен модул за 
измерване на грапавост. Резултатите 
ще бъдат публикувани и патентовани. 
Създадената за случая научна апара-
тура и програмни продукти ще са на-
лични за следващи научни изследва-
ния в механиката. 

5. С какво заглавие беше послед-
ната Ви публикация?
Последната ми публикация е със за-
главие “All-silicon microforce sensor for 
bio applications” („Изцяло силиконов 
микро-силов сензор за приложения в 
биологията”) (от 2013 г.). Участието ни 
с Асен Шулев в нея е свързано с визу-
алният микро-контрол и обработката 
на образите и на получените данни от 
поведението на микро-силови сензо-
ри и на биологични клетки в процеса 
на инжектирането им. 

6. Има ли бъдеще науката в Бъл-
гария и как го виждате Вие
Науката ТРЯБВА да има бъдеще в Бъл-
гария, иначе България няма особени 
шансове за достойно бъдеще.

7. Как оценявате работата на еки-
па си?
Оценяването на работата на екипа ще 
може да се направи след края на дого-
вора. Засега мога да кажа,че той е до-
бре структуриран и много подходящ за 
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работата по този проект. Включва още 
двама специалисти в областта на оп-
тичните изследвания с допълващи се 
знания и умения. Двама са основните 
инициатори и активни двигатели на 
проекта. Единият е гл.ас. Асен Шулев, 
който има многобройни публикации и 
патенти, предостатъчни в близко вре-
ме да защити докторат, сериозни на-
учни умения и вече голям опит в оп-
тичните експерименти и цифровата 
обработка на образи и данни. Другият 
е д-р Герго Митов – перфектен дента-
лен медик и учен – главен лекар и за-
веждащ отдел биоматериали в Кремс, 
Австрия – със завидна публикационна 
активност. Третият оптик е доц. д-р 
Георги Стоилов с ценен опит в оптич-
ното 3D сканиране. 
Най-младите в екипа са: сътруднич-
ката на д-р Митов, д-р Акио Хюберс - 
Митова, опитен и прецизен дентален 
медик, която възнамерява да напише 
докторат по темата на проекта, и ас. 
Цветелина Йоргова, електроинженер, 
специалист по иновации и докторант 
по наукознание, която ще участва в 
експериментите, в обработката на да-
нните от измерванията и ще подпома-
га изготвянето на документацията и 
публикациите. 

8. Има ли млади хора, които ис-
кат да се занимават с наука?
Има, разбира се, но материалните сти-
мули са крайно недостатъчни и много 
от тях заминават да приложат умения-
та си и реализират мечтите си другаде.

9. Какво бихте казали на хората, 
които все още се колебаят дали 
да се занимават с наука в Бълга-
рия
Науката е изключително интересно 
занимание, когато се потопиш дълбо-
ко в него, и е една от най-полезните 
за всяко общество дейности, но никак 
не е лесно да се прави наука, особено 
у нас, а и резултатите и удовлетворе-
нието не идват бързо. 

10. Какво, според Вас, трябва ко-
ренно да се промени в България 
спрямо науката
Определено трябва да се подобри ор-
ганизацията и структурата й, да се 
осигури много по-добро финансира-
не. Има различни добри практики по 
света как се прави това и достатъчно 
наши учени, които ги познават от ли-
чен опит. 

11. Занимавали ли сте се с нещо 
извън научната работа
С преводи от английски, италиански, 
руски и френски и с редактиране на 
научни и научно-популярни тексто-
ве, както и с текстова обработка. Бях 
9 години в редколегията на списание 
„Светът на физиката“. Имам и хобита, 
разбира се. 

НАУКА
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Политиците мъчат да редят прави-
телство пък аз пиша книга за риска

Октомври е един такъв странен 
месец, в който оборотите на 
служебната дейност нарастват 

бързо. И снове човек насам натам, 
пазейки се от грипа колкото може. А 
работата край няма и повечето от нея 
– безсмислици, характерни за българ-
ския административен гений, борещ 
се да запази канцеларското си местеце 
чрез създаване на формуляри, които 
другите да попълват.  Но да не приказ-
вам много, че и аз съм заместник-ди-
ректор. Странен заместник-директор, 
който никак не изпълнява нормата за 
измислени нови формуляри, ама ка-
рай да върви. 
И още политическите процеси в тат-
ковината си вървят без изненади. Без 
изненади за кого – ще попитате. Ами 

преди някое време невзрачният Ви-
танов беше на гости в предаването на 
Гарелов по TV 7 (докато предаването 
съществуваше) и каза 3 кощунствени 
неща. Най-напред – че в България има 
мегдан за повече от една лява партия, 
ако и за момента да има само една 
(много кощунствена мисъл тогава, ама 
я вижте каква е ситуацията днес). По-
сле Витанов каза, че той бил този дето 
давал 20% на партиите издигащи на-
ционалистически идие. Заради което 
известни „политолози” разправяха 
наляво и надясно, че Витанов нищо не 
разбира. Ама я вижте, колко процен-
та събраха на парламентарните из-
бори Атака, Патриотичния фронт и 
ББЦ. И накрая Витанов каза, че Волен 
Сидеров все го плюят и социологиче-
ските агенции все го изкарват вън от 
парламента, пък той все влиза. И пак 
стана така. Та сега пак някои юнаци и 

НАУКА

Галактическите пътешествия 
на тайния съветник.
Пътешествие трето:  

Административен хаос в 
дълбокия космос

Част 1: Патилата на Карак

Николай К. Витанов
Институт по механика, БАН
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юнакини се питат ще има ли прави-
телство. Ще има бе, не се кахърете. Ще 
го нагласят, друг е въпроса какви ще 
ги върши туй правителство. И догато 
политиците си редят пасиансите, аз 
(с моите верни съавтори) пиша книга 
за риска в три тома и попривършвам 
първия. Няма как – имам си докторант 
по анализ на риска и съм му обещал 
на момчето да му напиша книга, по 
която да изучава риска тъй, както аз го 
разбирам. Пък аз разбирам риска тъй, 
че за мен КТБ беше пирамида и като 
така нямам влог там (за разлика от 
други мно-о-о-го компетентни анали-
затори на риска). Но то, компетентен 
в България е май този, дето вика най-
много, а не този, дето знае най-много.  
Та така, след като направихме сводка 
на текущите събития, да ви разкажа 
как моят зелен приятел и мениджър 
ме прати да се разправям с админи-
стративни каши в дълбокия космос.

Социалният експеримент, който 
тръгна да отива не там, където си ми-
слеха авторите му
И тъй, седя си аз както винаги късно 

вечерта и си пиша книгата за риска. 
Домочадието спи, а аз обяснявам ли, 
обяснявам на потенциалния читател 
как се прави мениджмънт на риска 
(и-ха-а-а, че чуждоземска фраза сгло-
бих). По едно време, от тавана  изник-
на един зелен крак, после още един и 
след две секунди на земята тупна веж-
ливото зелено човече.
-Какви са тия изпълнения друже? – 
позачудих се аз.
-Абе калибровката на телепортатора 
нещо се е разместила – каза зеленото 
човече – Имаш ли нещо за ядене, че 
днес цял ден тичам по задачи.
-Ела в кухната да хапнеш някое мезе 
и да пием по една бира – предложих 
аз и след две минути вече седяхма на 
масата и си бърборехме. Явно прево-
даческите микроби добре си живееха 
в мене, защото никак нямах проблеми 
да разбирам, какво ми говори човече-
то.
-Слушай сега – каза с пълна уста то 
– Имам спешна поръчка за тебе. Ти 
нали беше писал една книга за орга-
низацията и динамиката на науката.
-Ами, дааа... – започнах аз

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 
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-Едно нещо се е объркало на другия 
край на Галактиката и трябва да хо-
дим да помагаш да се оправи. Или 
както казват тук при вас – давай сега 
да дадеш – весело рече човечето и за-
хапа поредното парче суджук.
-Какво е това нещо, дето се е объркало 
– поинтересувах се аз и взех и аз едно 
парче суджук, че парчетата в чинията 
бързо почнаха да намаляват (май зеле-
ният ми приятел беше доста гладен). 
-Миии, виж сега – почна човечето. – 
Има една горда раса на другия край 
на Галактиката, дето се е развила до 
толкова, че да прави огромни стан-
ции в дълбокия космос.  И на стан-
ция номер 42 един  изследовател на 
име Карак прави социален експери-
мент с представители на една друга 
по-неразвита раса. Та, събрал е по-
интелигентни представители от тази, 
неразвитата раса и ги кара да вършат 
научно-иновационна работа и да се 
самоуправляват, та дано се научат как 
става и да напреднат. Ама нещо се е 
закучила работата и не върви. Тия 
само се карат как да разпределят пари 
и други ресурси и Карак се е видял в 
чудо. Та, обажда се и казва: нямаш ли 
някой човек, дето да може да оправя 
такива каши? Лесна работа, рекох му, 
имам човек дето оправя точно такива 
ситуации. И ето ме тук – доволно каза 
човечето и понеже суджука свърши, 
премина към унищожение на пастър-
мата.
- Туй 42 мого съмнителен номер ми се 
вижда – казах аз – пък и този Карак не 
беше ле шивач, пък и нещо друго на 
станция Дълбок космос 9 ?
-Е, сега – каза с пълна уста човечето – 

да не мислиш, че само при тебе идвам 
на тази планета. А пък Карак вярно 
беше шивач, ама си свърши работата 
и го повишиха. Иначе много хубаво 
ядене имате тук в България. Дай да 
врътнем малко експорт, аз знам две-
три местенца, където доста ще спе-
челим. Ама хайде това после, че сега 
трябва да ходим на станцията.
-Добре, давай да го видим тоя Карак – 
отвърнах аз – и не забравяй да изкри-
виш времето, че утре и друга работа 
имам.
-Не бой се – каза човечето – При нас не 
е като при вас. При нас правилниците 
за ползване на технологиите винаги 
имат процедури, които са автоматич-
ни. Та настройката е направена да те 
няма тук 3 минути колкото и да се мо-
таш из Галактиката.
И човечето щракна с пръст.

Карак, социалният експериментатор
След миг бяхме на станция номер 42. 
Огромна станция, батка, свят да ти се 
завие! Нашите молове ряпа да ядат - 
гигантско количество желязо и никой 
не го краде. 
-Брей – рекох – тия тука не знаят какво 
е берач на желязо.
-Берач на желязо ли? – учуди се чове-
чето – нещо не схващам. То желязото 
не расте по дърветата, че да се бере. 
Нещо преводаческите ми микроби 
май са се повредили.
-А, не се притеснявай – успокоих го аз 
– наред са ти микробите. Просто има 
някои неща за моята планета, които 
не знаеш.  И по-добре да ги не знаеш.  
Че ако няколко берача на желязо по-
паднат тука, все ще намерят и пункт 
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за вторични суровини.
И весело бърборейки си тъй, стигнах-
ме да Карак, който  беше доста добре 
облечен (май в историята за шивача 
имаше нещо вярно).
-Здравейте – каза той – заповядайте в 
офиса ми.
И ни заведе там. Офисът му беше една 
голяма зала, натъпкана с терминали, 
на които се виждаха различни групи 
от същества (на вид почти хора) които 
вършеха нещо.
-Заповядайте по едно алкохолно же-
ленце – покани ни Карак.
-М,м,м, - алкохолни желенца – нах-
върли се зеленото човече и ми подаде 
едно – опитай, много са хубави и раз-
движват мисловната дейност.
-Какво става тук господин Карак – по-
питах аз, дъвчейки желенцето –дочух, 
че сте имали някакви проблеми.
-Имам, вярно е – усмихна се Карак – 
Преди време открихме една поизоста-
нала раса. Решихме да им налеем мал-
ко мозък в главата и затова избрахме 
най-интелигентните им учени хора и 
ги докарахме на тази станция. Нашата 
холографна технология е много добра 
и те не знаят, че не са на планетата си. 
Та изхолографирахме   тук няколко 
университета и научни институти и 
народа си бачка по научни въпроси. 
От време на време, като заспят, вкарва-
ме в главата на някой от тях по някоя 
идея за нова технология или откритие. 
Та като се събудят, все едно са осенени 
от гениална идея и ги оставяме да я 
разработват. Технологията ни работи 
добре и те си мислят, че сами ги из-
мислят нещата.  И разработват. Обаче  
по едно време се скараха затова, как 

да си оценяват научните постижения. 
И настана ад. И работата не върви. А 
пък аз срокове гоня. Трябва да им вди-
гна интелектуалното ниво скоро, че 
станцията и за друго ни трябва. Зато-
ва те повикахме, да оправиш тая каша 
с оценяването.
-Хм – подхванах – Дай да я видим как-
ва е тая каша, пък после и ще видим 
как ще я оправим. 
-Има и още –каза Карак – имам про-
блеми с някои кръгове от правител-
ството на моята планета Гардасия. 
Ако можеш да измислиш нещо и по 
тях, ще е добре както за нас, така и за 
тебе. 
„Интересен анонс” – помислих си, 
но реших да не коментирам нищо на 
глас. Вместо това попитах:
-А кои сте това вие и какви са ви про-
блемите с вашето правителство?
 -Е – поусмихна се Карак – ние сме 
тези, които провеждат  експеримента 
на тази станция. А проблемите с пра-
вителството са най-различни, но най-
големите от тях са свързани с различ-
ните ни разбирания за науката.
-А – поусмихнах се и аз – това май ми е 
познато отнякъде. И като че ли и в тоя 
край на Галактиката и в другия, неща-
та  са доста подобни.
Карак си взе едно алкохолно желенце, 
седна на един хубав въртящ се стол (по 
направата на стола си личеше, че тоя, 
дето беше седнал на него е началник 
доста над средното ниво) и започна да 
разказва:
-Както може би знаете, природните 
закони в тази Галактика, а както ня-
кои от нас знаем – и природните зако-
ни в съседните галактики са горе долу 
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едни и същи. И тук и там, много от 
структурите са  свързани с отворени 
системи и развитието им минава през 
поредица от състояния. За някои от 
тия системи поредицата от състояния 
е с намаляваща ентропия – с други 
думи с развитието се увеличава ниво-
то на организация на системата. А пък 
прехода от едно състояние към друго 
става чрез промени в параметрите на 
системите, предизвикани я от околна-
та среда, я от нещо друго. И тези про-
мени в параметрите могат да запратят 
нашата структура и нейната система 
в ново състояние с по-високо ниво на 
организация. А пък преходът между 
двете състояния става по един особен 
начин, наречен дестабилизация на 
старото състояние и стабилизация на 
новото...
-Драги Карак – рече зеленото човече 
– ти имаш склонност много да фило-
софстващ. Дай да го кажем направо 
на господина от Земята, че става дума 
за научната структура и система, пък 
била тя на нивото на земна държа-
ва или пък на нивото на Гардасиан-
ската звездна империя. Та научните 
структура и система би трябвало да 
се развиват чрез поредица от състоя-
ния с намаляваща ентропия или ина-

че казано, с увеличаваща се степен на 
организация. Би трябвало, драги ми 
Карак, би трябвало. Защото на прак-
тика често не става така. И причината 
може да я открием в едно нещо, което 
на планетата на господин, ъ-ъ-ъ, Кро-
кодилът Гена (зеленото човече ме из-
гледа дяволито и излезе извън обсега 
на шамарите ми), се нарича принцип 
на Питър: по високите управленски 
позиции обикновено се намират хора, 
които нямат компетентност за тази 
позиция. Та затова, драги ми Карак, 
идват много и от проблемите – щом 
научните система и структура си имат 
работа с управленец, който няма ком-
петентност, много по-вероятно е той 
да не улучи правилната поредица от 
състояния и системата вместо по-под-
редена да вземе да стане по-хаотична 
и неефективна. А пък ние двамата с 
тебе друже Карак знаем, че един не-
кадърник може да дестабилизира и 
най-добрата структура и най-подхо-
дящото състояние и да се опита да ста-
билизира някакво най-тъпунгерско 
състояние свързано с още по-тъпанар-
ска система. И всичко това – по идео-
логически причини – щото някой му 
набил някоя фалшива теория в глава-
та. Нали така!

БГ Наука участва в проект „Културно-историческите паметници в област Со-
фия-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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-О, да, прав си зелени приятелю – в 
очите на Карак пробляснаха пламъче-
та – дай на некадърника власт и той 
ще ти дестабилизира и черната дупка 
в основата на Галактиката!
-Е, чак пък дотам.... – захили се човече-
то – Но хайде да заключим, че систе-
мите, свързани с научните структури, 
са отворени и взаимодействат с доста 
сложна околна среда. Сложна напри-
мер във финансово отношение – а, гос-
подин Крокодиле Гена – ти живееш в 
една страна, дето средата за наука е 
много сложна финансово. И непре-
къснато ходиш по други страни, дето 
средата е благоприятна, хранителна, 
тъй да го кажем. И виждаш разликата 
– в твоята страна науката загнива и за-
гива, пък в страните с хранителна сре-
да – се развива. Но таз мисъл е твърде 
сложна за управленци, селектирани 
на основата на принципа на Питър. 
Такива не само задълбочават естест-
вените кризи, ами и изкуствено създа-
ват нови. И така науката като система 
и структура  вместо да отива към по-
подредени състояния, отива към все 
по-голям хаос. Това е толкоз просто и 
логично, какво тук значи някаква си 

личност, а , господин Крокодиле?
 Читателят вече знае от предиш-
ните пътешествия, че зеленото чове-
че беше вежливо само на теория. На 
практика доста добре ми опъваше 
нервите. Добре беше, че все пак не ме 
нарече Чибурашка, но пък ме кроко-
диляса. Е, друго си е да ме бе нарекъл 
поне Дънди крокодила. Но Карак едва 
ли знаеше разликата между Дънди  
крокодила и Крокодила Гена. Та тък-
мо бях решил да му отговоря нещо, 
в контролната зала на Карак запищя 
нещо като сигнал за опасност и цен-
тралният компютър на станцията каза 
с глас на недоволна тъща:
-Внимание, опасност първа степен. 
Тия от министерството на науката и 
образованието на Гардасия идват пак. 
Тревога, тревога, тревога!
-О-хо-зеленото човеше гледаше ек-
рана на отсрещната стена – този път 
корабчето, с което шефчетата идват е 
доста големичко. Значи трябва да ча-
каме голямо шефче. Не смея да го ком-
бинирам това с принципа на Питър, 
обаче, Карак, друже, май си загазил. 
Но няма страшно, моят човек е тука, 
той може да наддума всеки рапър на 

БГ Наука взима участие в Международна научно-приложна конферен-
ция 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 
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неговата планета.
-Рапър ли? Какво е пък това? – зачуди 
се Карак, докато набираше някакъв 
номер. На един по-малък екран се по-
яви някакъв гардасианец.
-Нула, нула, нула – каза Карак
-Ей, не се спряха тия от това минис-
терство – отговори човекът от екрана. 
– Добре, позадръж ги малко, докато 
видя кой идиот си вре носа, където не 
му е работата.
И връзката прекъсна.
-Е – рече Карак – да ходим да посреща-
ме началниците. Господа консултан-
ти, насам – и ни посочи един коридор.

Генералният директор и неговите 
разбирания
На края на коридора беше вратата, 
през която в станцията щеше да влезе 
височайшата делегация. И тя влезе.
-Заместник-директор Думбарак, как-
во приятна изненада – Карак се опит-
ваше да бъде учтив, но нещо не му се 
получаваше, защото отвътре май го 
напушваше на смях.
-Генерален директор Думбарак, гене-
рален директор Думбарак, драги ми 
Карак – отвърна ниският дебел гар-
дасианец, който хич не приличаше 
на високия и строен Карак. Всъщност 
стройността на Карак изглеждаше 
странна, но за всичко си имаше обяс-
нение. Та Думбарак продължи:
-Много стоиш на тази станция Карак, 
много стоиш. И изтърваш важни нови-
ни от столицата. Като тази, че минис-
тър Човчарък ме повиши в длъжност 
генерален директор на дирекцията, 
към която се води това проектче тук. 
И понеже проектчето гълта доста ре-

сурси, реших да го навестя. И като от-
крия нещо нередно, да му намаля фи-
нансирането. Иначе, от мене да мине, 
вместо генерален директор може да 
ми викате директор за по-кратко.
„Ах, все същата песен” – помислих си 
аз „и в тоя край на Галактиката, че и в 
другия. На Карак май ще трябва да му 
се помогне. И то с понятия от механи-
ката на флуидите.”
А Думбарак продължаваше:
-Карак, докладваха ми, че си си изпи-
сал някакъв съветник чак от другия 
край на Галактиката. 
-А, да, ето го –Карак ме посочи – да ви 
представя господин, ъ,ъ,господин....
-Крокодилът Гена, професор Гена 
крокодилът – каза зеленото човече и 
отново ме изгледа с дяволит поглед. 
Разстоянието помежду ни пак беше 
към метър и половина, тоест извън об-
хвата ми, иначе с удоволствие бих го 
посъветвал зад врата.
-А,а,а, господин Крокодил, приятно 
ми е – каза с блажен глас директор 
Думбарак и попита:
-Ей Карак, не трябваше ли да обявиш 
обществена поръчка и търг за тоя съ-
ветник?  Май нещо държавни пари 
пилееш, а?
-Уважаеми директор Думбарак – от-
говори Гарак - Параграф 22 на алинея 
12 на член 4 на закона за научните из-
следвания ни насочва към параграф 
22А на алинея 5 на член 334 от Закона 
за обществените поръчки, който влиза 
в сила от началото на следващия ме-
сец. Така, че всичко е наред.
Усмивката на Думбарак позамръзна. 
Той се обърна към един от придру-
жаващите го чантаджии. Чантаджия-
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та кимна с глава, че Карак не лъже и 
така тоз патрон на Думбарак пропус-
на целта. Но Думбарак си беше Дум-
барак и нямаше да се откаже лесно. И 
реши да нападне мен.
-Съветнико Крокодил, нека да прове-
рим качеството на съветите ти. Я ми 
кажи как виждаш ти развитието на 
науката, пък после може и де си пого-
ворим и за ставащото на тази станция. 
Всъщност знаеш ли, мисля си, че този 
проект тук е безсмислен, а станцията 
трябва да я превърнем в пазар. Ако от-
крием два три големи магазина и ня-
колко кафенета с ония там, ушатите, 
как им беше името...
-Перенгита – подсказа един от чантад-
жиите зад Думбарак.
-А, да, перенгита. Та така доста пари 
ще спечелим. А сега само даваме пари 
за научни изследвания. Къде ще ни 
излезе сметката бе Крокодиле?
„Тоя вярно са го назначавали на осно-
вата на принципа на Питър” – поми-
слих си и казах:
-Е, директор Думбарак. Науката води 
до развитие на технологии. А с по-
добрите технологии като гледам, из-
вличате ресурси от тази планета, дето 
сте събрали тук някои от жителите и 
за обучение. Ако изостанете с наука-
та, току виж те попаднали на вашето 
положение, а вие на тяхното. Та сега 
ресурсите текат към Гардасия, а тога-
ва биха текли в обратна посока. Значи 
има полза от науката на Гардасия.
Думбарак беше неприятно изненадан.
-Гена, професор Крокодиле, ти мно-
го знаеш бе. Ще взема да ти прекъсна 
контракта!
Карак се позасмя.

-Директор Думбарак, моля да отбеле-
жите, че контрактът на професор Кро-
кодил Гена не е по линия на финанси-
рането от вашето министерство.
-Тъй ли, че ти още финансиране ли 
имаш бе Карак? Я какъв си чевръст. А 
ти,  Крокодиле, професор Крокодиле 
или както там беше, като знаеш мно-
го за науката, я ми кажи какво е туй 
нещо науката?
-Науката, директор Думбарак- почнах 
аз – е дисипативна структура...
-Кво, квооооо!!!- учуди се Думбарак – 
за какви дисип..., дисипивни структу-
ри ми плещиш бе Крокодиле!
В ъгъла зеленото човече се бе хванало 
за главата, изумено от височайшата 
простотия. Карак лапна една алкохол-
но кубче, та да има нещо в устата му и 
да не се обажда. А аз продължих:
-Когато едно нещо вземе че умре, то 
отива към едно равновесно състояние, 
от което излизане няма...
-А-а-а! Ти недей така, има... – понечи 
да каже нещо зеленото човече, но се 
спря, защото се сети, че другите сме 
твърде назад в технологичното си раз-
витие, за да научаваме неща от рода 
на това, което се бе засилило да ни каз-
ва. А аз продължих:
-Та докато една система е далеч от това 
равновесно състояние, от което изли-
зане няма, тя обикновено е подложе-
на на въздействие от околната среда. 
И докато системата получава потоци 
от енергия, материя и информация, 
тя може да преминава от едно със-
тояние към друго състояние и всич-
ките тези състояния да са различни 
от онова вечното състояние, в което я 
поставя смъртта. Та и науката е нещо 
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такова, само че там потоците са пото-
ци от пари, потоци от кадри и потоци 
от информация. Тези три потока, ако 
са в достатъчно количество, осигуря-
ват възможност за организация или 
самоорганизация на научната систе-
ма. Като под организация уважаеми 
директор Думбарак аз разбирам пре-
ход в състояние с по-малка ентропия 
или ако щете – в състояние с по-малък 
хаос в системата и по-високо ниво на 
организация. Та такива са дисипатив-
ните системи и системата, свързана с 
науката е една от тях. Научната систе-
ма, както и останалите дисипативни 
системи, трябва да взаимодейства ин-
тензивно с околната среда и само така 
тя може да съществува. Ако това взаи-
модействие се прекрати и потоците, за 
които споменах преди малко спрат, то 
системата на науката ще умре. И като 
умре, там организацията е нула, а ха-
осът е максимален.
-Какво, какво било? – Думбарак нещо 
не беше доволен – откъде го изкопа 
тая бе Карак? Какви ми ги разправя, че 
трябвало да има потоци от пари, пото-

ци от кадри и потоци от информация, 
че да не умряла системата. Модерни-
те теории на Гардасия друго казват. 
А именно, че науката не трябва да се 
финансира, а мързеливците учени 
сами трябва да си търсят пари и ако 
може от други планети, че средствата 
на Гардасия са кът....
-Е, драги ми директор Думбарак – 
вметна една забележка Карак – пари 
има. Я виж, съвсем наскоро фалира 
Гардасианската корпоративна бан-
ка. Що милиарди изчезнаха по нечии 
джобчета. А ти ни разправяш, че ми-
лионите за наука били кът. Нещо ни 
будалкаш май или пък тия, дето са ти 
наприказвали тези глупости, толкава 
са те излъгали, че тръгваш да ставаш 
за посмешище и на децата.
-Ти да млъкваш – ядоса се Думбарак- 
ще режем финансирането и толкоз. 
Науката щяла да умре. Ами като умре, 
ще ида в друго министерство.
Тримата слушатели онемяхме от по-
следния съкрушителен аргумент. А 
Думбарак продължи:
-И още потоци от кадри трябвало да 

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.

      admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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има. Че нали това е ефективен начин 
да задушим една система от институти 
например! Бдим да не би тази система 
от институти да си направи универси-
тет, че да може да си произвежда сама 
кадри. Държим там заплатите смешно 
ниски в сравнение с университетите, 
че да не ходят млади хора там. И не-
прекъснато питаме – къде ви е младе-
жта, а,а,а-а-а!
Тук ми хрумна нещо и се обадих:
-Директор Думбарак, завъртя ми се 
един въпрос в главата, та не мога да 
се стърпя и ще го задам. Щом като 
системата за отблъскване на кадри от 
системата институти за която говори-
те действа, то въпросът е КОЙ, КОЙ, 
КОЙ я е задействал и я поддържа в 
действие. Защото спирането на кадро-
вите потоци води до смърт на оная сис-

тема институти. Във всяка уважаваща 
себе си държава и на всяка уважаваща 
себе си планета, да не говорим за им-
перия като вашата, такива хора, кои-
то се опитват да унищожават нацио-
налната система от научни институти 
чрез спиране на кадровите потоци ще 
ги разстрелят до първия трафопост...
-А какво е разстрел и какво е трафо-
пост – вежливо попита Карак.
-Разстрел е прекъсване на живота чрез 
примитивна технология, основана на 
разширяване на газове и вкарване на 
що годе бързолетящи метални парче-
та в  тялото на съответното същество. 
А пък трафопост на тяхната планета е 
структура, свързана с осигуряване на 
електричество по сградите.
-Аха – рече Думбарак, като се обърна 
към мен – не сте напреднали много. 

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.

DONATE
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Но я да се върнем на потоците. Ин-
формация значи казваш трябвала на 
учените. Глупости. Добрият учен сам 
си измисля теми за работа. Защо да 
харчим пари да му доставяме инфор-
мация. Тази мода много се разпростра-
ни из Гардасия – всичкото учен реве, 
че му трябвали достъпи до разни бази 
от книги и списания. Ами че то всичко 
пари струва. А пари няма. Значи уче-
ните трябва да действат без пари.
-Уважаеми директор Думбарак – ос-
мелих се да кажа аз – господин Карак 
доста на място каза преди малко, че 
пари всъщност има, но много се кра-
де. И вместо да се краде, аз бих пред-
ложил да се осигурят потоци от пари, 
кадри и информация, тъй щото науч-
ната система на Гардасия да еволюира 
към състояния с все по-високо ниво на 
организация и ефективност, а не да се 
режат парите, да се демотивира мла-
дежта и да се икономисва от необхо-
димата информация. Така научната 
система на Гардасия само ще минава 
през поледица от състояния с все по-
голям хаос и управляващите я ще се 
чудят ли чудят, защо става така. А то 
всъщност не е кой знае каква сложно-
тия, само трябва човек малко да поназ-
найва закономерностите на нелиней-
ната динамика на сложните системи и 
да има малко практически опит..
-Абе ти да не искаш да кажеш, че ня-
мам опи.... – тръгна да ми се кара Дум-
барак и изведнъж бе обгърнат от стра-
нен лъч синя светлина и изчезна.
-Я, някой го телепортира – зяпна от 
учудване Карак.
-Някой ли – подсмихна се зеленото 
човече – ако се съди по технологията, 

това трябва да са съществата 7485 по 
класификацията на киборгите. Да, но 
те си живеят в паралелната Вселена, 
че тук в нашата не им понасят закони-
те на физиката. Значи ще да е някой, 
който е откраднал тази технология от 
тях. И с голяма вероятност този някой 
е...
-Перенгито Корк, кой друг – замисле-
но каза Карак.
-Е, значи Директор Думбарак е в до-
бри ръце. Сега ще го оберат до шушка 
– каза зеленото човече – Перенгитата 
са крадци и търговци и си имат мето-
дология да разберат всички тайни на 
Думбарак.
-Ако има какво да им каже – рече Ка-
рак – елате да опитаме да засечем къде 
е корабът на Корк и да опитаме да из-
мъкнем Думбарак, че ще опищи всич-
ки комисии долу из Гардасия как му се 
е случило нещо и никой не е измъкнал 
ценното му тяло от неприятностите. 
Насам – и Карак ни посочи най-левия 
коридор.
Докато стигнем до залата, в която се 
намираше нужната техника мина из-
вестно време. Апаратурата не засича-
ше нищо. Явно Корк бе поодкраднал 
доста технологии и успешно скриваше 
кораба си от Гардасианската империя. 
И изведнъж Думбарак се появи също 
тъй внезапно, както и изчезна. Появи 
се и припадна. Персоналът веднага се 
разтича и след минута Думбарак го 
возеха към лечебницата. И в това вре-
ме на централния екран в залата се 
появи едно същество с голяма глава и 
още по-големи уши.
-Здрасти Корк – поздрави го зеленото 
човече – Защо тъй бързо ни върна скъ-
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поценния директор Думбарак?
-Слушай зеленушко – каза Корк – от-
кровените глупаци си ги дръжте за 
вас. Какво искаш да направя като от 
този ни пари, ни знания мога да из-
мъкна. Чиста загуба на време и ресур-
си. Нека ви поуправлява още малко и 
като поотслабнете, тогава по-лесно ще 
се добера до вашите нови технологии 
и ще изкарам някоя пара като ги про-
давам на черно.
-Ама съвсем нищо ли не ти каза Дум-
барак – поинтересува се Карак
-Не, нищо не ми каза, освен типичните 
глупости на философското направле-
ние на тези, дето само дрънкат за сво-
бодата, пък от свобода хабер си нямат. 
Виж файл 122226754 в централния ви 
компютър, там е записан нашия раз-
говор. Малък подарък от мене Карак, 
в случай че имаш проблеми с Ордена.
Карак се намръщи, а Корк изчезна от 
екрана. 
-Много технологии е откраднал – каза 
зеленото човече – разкодирал е апара-
турата на тая станция. Добре, че е ста-
ричка, та има надежда да не е открад-
нал най-новите ви технологии.
Карак не отговори нищо и пусна 
файл 122226754 на екрана. В началото 
се виждаше силно изненаданият Дум-
барак и доволният Корк. И Корк каза:
-Брей, как добре работела тази теле-
портационна технология. Значи спо-
койно мога да прониквам през защити 

клас 2. А я да видим какво имаме тук! 
А-хаа! Гардасианец. Богат гардасиан-
ец, ако се съди по дрехите му. Кой си 
ти драги?
-Какво те интересува – Думбарак се 
правеше на смел, въпреки, че беше 
още твърде уплашен.
-Всъщност, защо ли те питам – рече 
Корк – отиваме в централния компю-
тър на станцията и виждаме, че оно-
ва хубаво държавно корабче, което е 
закачено ей там на страничния док е 
докарало ценното тяло на Думбарак, 
генерален директор в Министерство-
то на науката и образованието. Дос-
тъп до секретна информация – пето 
ниво. Хм, че ти нищо не знаеш бе дра-
ги. Дано поне имаш пари, инак ще из-
лезе, че нахалост съм те отвлякъл.
-Как нищо не знам – възмути се Дум-
барак – ти хабер си нямаш, колко неща 
за науката знам. 
-Е кажи тогава нещо на нещастното 
перенги, може пък и да е ценна ин-
формация и да те пусна да си ходиш.
-Ами да ти кажа. Ти знаеш ли, че като 
намалиш финансирането на науката, 
като спреш кадровото обновление и 
като изключиш информационните 
потоци, научната система почва да 
преминава от състояния с високо ниво 
на организация и ефективност към 
състояния с високо ниво на хаос и ни-
ска ефективност – Думбарак май въз-
произвеждаше нашия разговор, взи-

БГ Наука взе участие в проекта „Различните лица на европейската култура” 
в Полша

БГ Наука  взе участие в проекта „Citizenship can be fun!“ в Унгария 
www.ngo.nauka.bg 
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майки някои от мислите ми за свои. 
Нещо, което беше типично за гардаси-
ансите чиновници, достигнали своето 
място съгласно принципа на Питър. 
Чуеш нещо, отидеш на друго място и 
фръъъц – изтърсиш го като току що 
родена твоя дълбока мисъл. Стандар-
тен трик, който работи пред други та-
кива като тебе. Само, че Корк не беше 
като Думбарак. Корк беше крадец на 
технологии от класа и си разбираше 
от работата. Затова каза:
-Хе, че то това всеки, които що годе 
разбира от научни структури и систе-
ми и от тяхното управление, го знае. 
Който не го знае и си мисли, че без 
пари, с ниски заплати и без достъп до 
информация ще прави наука или е от-
кровен олигофрен или нарочно иска 
да разбие научните структури и сис-
теми.
Това за откровения олигофрен не се 
хареса на Думбарак, тъй като пре-
ди половин час той не знаеше нищо 
за тези неща, които сега се опитваше 
да пробута за ценна информация на 
Корк. И понеже усещаше, че при Корк 
тактиката: да се приснишим докато 
бурята отмине, пък после пак по ста-
рому, май няма да мине, Думбарак 

реши да мине в интелектуално на-
стъпление. Получи се нещо съвсем по 
думбарашки:
-Да, ама – започна Думбарак – може 
би ще е ценна информация за тебе да 
знаеш, че един учен трябва непрекъс-
нато да попълня формуляри за туй и 
за онуй таз работа непрекъснато да 
расте. Пък в края на годината пак да 
му се иска отчет каква научна работа 
е свършил, въпреки че три четвърти 
от времето му е попиляна да попълва 
разни бумажки. Тъй се държат учени 
под контрол, мхм! – Думбарак май за-
почна да си вярва. Но тутакси бе инте-
лектуално зашлевен:
-Абе тебе наистина ли са те назначили 
за генерален директор в това Гарда-
сианско министерство? – много се за-
чуди Корк – Като те гледам, ти хабер 
си нямаш, що е учен и как функцио-
нира той. Учените, Думбарак, трябва 
да произвеждат, ама не постни пици 
или нокторезачки, а знания. Вземи си 
го набий това в главата – знания!  Така 
те намаляват ентропията в структу-
рите на съществуващото знание като 
допринасят за по-доброто му подреж-
дане и организация и за по-голямата 
ефективност от използването на зна-
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нията. Всъщност, Думбарак, ти знаеш 
ли какво е ентропия и ефективност от 
използването на знанията?
-Ъ-ъ-, ами-и-и – почна Думбарак
-Леле, леле, леле – продължи Корк – 
явно са те назначили с връзки. Гние 
Гардасия, гние, а какво беше едно 
време – баща ми пазеше поне поло-
вин парсек дистанция до най-близкия 
стражеви кораб. Ама ти сигурно не 
знаеш и парсек какво е.
-А-ми-и-и – опитваше се да каже нещо 
Думбарак
-А я ми кажи тогава, колко са нивата 
на научната структура и колко са ней-
ните характеристики?
Думбарак онемя съвсем. И едвам на-
мери сили да попита:
-Ама ти откъде знаеш тия работи?
-Ей, момче – отговори Корк – аз съм 
крадец на технологии. За да живея 
и за да печеля, непрекъснато трябва 
да съм в най-добра форма. А то не е 
като да си седиш в кресленцето и да 
си пиеш кафенцето и да си мъчиш 
учените без финансиране за научни 
разработки, без заплати и без достъп 
до информация. Всъщност знаеш ли, 
ти си безкрайно ценен. Ще взема да 
те върна обратно, та да продължаваш 
да разбиваш гардасиянските научни 
системи и структури. Тъй по-лесно ще 
крада новите технологии, че и по ня-
кой талантлив учен ще открадвам та 
да го продавам на места, където нау-
ката е на почит. Ти знаеш ли, що пари 
и технологии струва един читав учен? 
Не знаеш, щото ако знаеше, щеше да 
си ги пазиш като зеницата на окото и 
нямаше да ми дрънкаш тук тези глу-
пости. Хайде ореле мой, тайно оръжие 

мое, отивай да разбиваш Гардасия.
И Корк включи телепорта. С което за-
писът свърши.
-Хм – каза Карак – пробивът на защит-
ните системи е сериозен. Трябва да 
напиша доклад до Ордена да вдигне 
нивото на опасност в досието на Корк.
-Този Корк трябва да е доста опитен – 
подхванах аз
-О и още как – усмихна се Карак. По 
времето когато аз бях шивач, той беше 
барман и въртеше контрабанда с де-
сетки планети извън Гардасианската 
империя. И има нюх – видя ли, като 
усети глупака, веднага ни го върна, за-
щото знае, че Думбарак ще ги върши 
същите като раходахор в стъкларски 
магазин...
-А какво е раходахор – попитах аз.
-Ами нещо като вашите слонове – от-
говори зеленото човече – Но я вижте 
кой идва! Директор Думбарак, радвам 
се да ви видя отново! Какво стана?
-Ох, мани, мани – почна Думбарак – 
попаднах на кораб с тежковъоръжени 
терористи, които искаха да изкопчат 
от мене важна информация за отбра-
нителните способности на Гардасия. 
Аз обаче успях да поваля двама-трима 
и да избягам.
-Тъй ще да е било-рече Карак и в до-
бавка вероятно са били натръшкани 
и четвърти и пети, дето са охранявали 
телепорта и дето са го експоатирали.
-Да, точно така беше – възторжено 
каза Думбарак.
Останалите трима се спогледахме. 
Думбарак имаше някои качества да 
заема висок държавен пост – лъжеше 
безогледно, наред и по всички въпро-
си. И като ни видя, че се умълчахме, 

НАУКА



 http://nauka.bg 36

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

73

продължи.
-А ти съветнико Крокодил, знаеш ли 
за трите нива и за четирите характе-
ристики на научната структура?
-Знам директор Думбарак, знам – 
трудно ми беше, както и на другите 
двама, да се сдържим да не прихнем от 
смях – радвам се, че и Вие сте чували 
за тях.
-Е, чувал съм, ами как. Но я ми при-
помни, какво беше то?
Явно Думбарак беше недостатъчно 
умен, но никак не беше прост. И аз ре-
ших да му кажа това, което Корк не му 
каза.
-Първото ниво на структурата на нау-
ката е материалното ниво.  То включ-
ва научните организации, условията 
за научна работа....
-О-о-о, пак ли почваш с това, писна ми 
да го слушам – Думбарак почна да се 
дразни.
-Е, питате ме и ви отговарям. Ако сте 
знаели какво ще ви кажа, защо ме пи-
тате, само за да ми се карате ли?
Думбарак млъкна, защото невежество-
то му бе на път да лъсне за пореден 
път. Горкият той, не знаеше, че това 
невежество огряваше като слънце зе-
леното човече, Карак и мен.
-Та когато първото ниво на структу-
рата не е стабилно и не е осигурена, 
цялата структура е калпава. То е като 
да седиш на покрива на полуразруше-
на къща и да мислиш, че ще ти върши 
работа като небостъргач.
-Давай нататък – навъси се Думбарак
-Добре – рекох аз и продължих – вто-
рото ниво на структурата на науката 
е нейната социална структура. Соци-
алната структура на науката включ-

ва учените и персоналът, осигуряващ 
дейността им, както и социалните 
мрежи, свързани с научните органи-
зации. Мислите ли, директор Думба-
рак, че една национална наука или 
една планетарна наука, каквато е ва-
шата Гардасианската, ще се развива 
добре, ако управляващите мачкат не-
прекъснато социалната структура на 
науката. И не говоря само за заплати, 
а и за престиж. Как ще спомага за раз-
витието на социалната структура ня-
кой, който нарича учените феодални 
старци и им показва постни пици, а в 
същото време собствената му дисер-
тация върху приватизацията в една 
малка държавица е, хайде така да го 
кажем, твърде посредствена.
-Че има ли такива в Гардасия – учуди 
се Думбарак.
-Не в Гардасия такива няма, но по дру-
ги краища на Галактиката има – отго-
ворих аз.
-Е, социална структура на науката, со-
циална структура на науката. В голе-
ми подробности влизаш бе Крокоди-
ле – Думбарак се опитваше да отклони 
разговора на тая тема, която явно по-
чваше да му става неприятна. – Ми 
като няма пари, как да поддържам 
социалната структура на науката. То 
трябва да се поддържа, ама няма пари.
-Хе, нека тук и аз да кажа нещо – на-
меси се зеленото човече. – Директор 
Думбарак, слушай сега. Не може с те-
лешки възторг да се блее например как 
данъчната система била тъй направе-
на, че да се преразпределяли под 40% 
от брутния вътрешен продукт през 
държавния бюджет. И в същото вре-
ме да се излиза с номера на пръча: ми 
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то няма пари и за да покриваме раз-
ходите, трябва даже външни кредити 
да взимаме. Ами ще взимате, като ви 
е толкова акъла да слушате пропад-
нали мантри и да не си туряте в ред 
приходната част на бюджета. И по-
сле като се набълбукате с дългове, кой 
ще ги плаща. Това се случи и при нас 
преди десетина хиляди години, а ако 
искаш по-пресни примери – ей ти го 
Крокодила Гена, питай го при тях как-
во става с държави, където се слушат 
неолиберални и либертариански ре-
вачи без покритие. Държавите се на-
бълбукват с дългове, включително по-
емат и дългове, за да спасят клиентите 
на „супер успешни” и многократно 
награждавани като банкери на годи-
ната частни банкови бизнеси и други 
частни бизнеси. То много хубаво така 
– държавата губи милиарди да сменя 
памперса на частни бизнеси и после 
от телевизионните екрани ревачите 
реват ли реват как частното било мно-
го по-ефективно от държавното. И как 
като нямало пари, държавата трябва-
ло да се свива. Нали ти казах, Думба-
рак, това в нашата планета се нарича 
номерът на пръча. Защото при нас 
пръчовете ги храним на хранилка. И в 
хранилката има нещо зелено.
„Брей и тия имали кози и пръчове” 
– помислих си аз, научавайки за този 
неочакван за мене детайл от планета-
та на зеленото човече.
-А стига с тоя номер на пръча, де – 
Думбарак беше видимо ядосан – хай-
де Крокодиле, кажи ми третото нива 
на научната структура.
-Третото ниво на научната структура 
е интелектуалното ниво на научната 

структура – почнах да обяснявам аз 
– то включва структурите, свързани с 
научното знание в дадена научна об-
ласт както и структурите, свързани със 
съответното поле на научни изследва-
ния. Та като се погледне от тази гледна 
точка, интелектуалното ниво на науч-
ната структура на естествените науки 
се отличава от интелектуалното ниво 
на научната структура на науките за 
човека и обществото.
-Добре, добре, има разлики и не ми се 
вдълбочава в тях – Думбарак беше за-
почнал да съжалява, че започна да ме 
пита за тия неща, но нямаше как да 
спре по средата – Ами за четирите ха-
рактеристики на научната структура 
какво ще ми кажеш?
-А, това е лесно – започнах аз – чети-
рите характеристики на научната 
структура са: зависимост на структу-
рата от материални, финансови и ин-
формационни потоци, циклично по-
ведение на научната продуктивност, 
хомеостатачно свойство на научната 
структура и накрая – ограничителни 
за ефективната работа на научната 
структура фактори.
-Я, че сложни думи – каза Думбарак 
– туй за потоците не го ли говорихме 
вече.
-Говорихме го, но има и още – продъл-
жих аз – освен потоците за които гово-
рихме, нека да кажа за още два, които 
могат и да свършат работа, когато ня-
кой най-сетне тръгне да оправя съси-
пана научна структура в една държава 
или планета. Първият поток е потокът 
на психологическата мотивация. Той 
е свързан със социалното ниво на на-
учната структура. Заливайки учения 
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с психологическа мотивация е най-до-
брия след увеличаването на заплатата 
му начин той да бъда направен акти-
вен член на научните мрежи в негова-
та област, както и да стане експерт в 
своята научна област.
-Да, учените трябва да се обливат с ви-
соки заплати и да се заливат с психоло-
гическа мотивация – намеси се Карак 
– а аз съм чувал и за поток на интелек-
туалната мотивация, който се числял 
към интелектуалното ниво на науч-
ната структура. Този поток трябва да 
интензивно до мокри учените и да ги 
стимулира да абсорбират най-новата 
научна информация в съответното си 
научно направление. Ако този поток 
го няма, учените скоро ще имат в гла-
вите си само остаряла информация. И 
какви нови открития ще правят на ос-
новата на остаряла информация?
-Така е – потвърдих аз, доста учуден от 
знанията на Карак.
-А какво беше това с цикличността на 
научната продуктивност – поинтере-
сува се Думбарак.
-Цикличността в научната продук-
тивност е подобна на цикличността 
при разработка на находище на цен-
ни суровини. Имаме учени, които са 
попаднали на интересна нова научна 
област и започват да я разработват. 
Отначало областта е пълна със задачи 
за решаване и учените (ако са подхо-
дящо материално, психологично е ин-
телектуално мотивирани) започват с 
ентусиазъм да се занимават с тях. Об-
ластта става известна и в нея започват 
да работят още учени. И продукцията 
расте. Но като при всяко находище, с 
течение на времето броят на остава-

щите за решаване задачи намалява, 
научната област не е вече модна, зада-
чите, които са останали са по-трудни 
и започва отлив на учени от тази об-
ласт и намаляване на научната про-
дукция. В това време на друго място 
из широкото научно поле се открива 
друга перспективна област и цикълът 
започва отново. И като погледне човек 
– в една национална или в една пла-
нетарна наука едновременно са в ход 
много цикли, които са на различен 
стадий на развитие. 
-Аха – каза Думбарак – това май го 
разбрах. – А какво беше хомест.., ху-
меост...
-Хомеостатичното свойство на науч-
ната структура – ами това е свойството 
и така да регулира параметрите си, че 
функционирането и да остава отно-
сително стабилно при променящи се 
външни условия.
-Аха-а-а-а-а- изригна Думбарак – ето 
– значи аз мога да свивам финансира-
нето и да ги обиждам колкото си ис-
кам учените, пък те ще се под строят 
и ще си функционират пак горе долу 
по същия начин! Паре нема, действай-
те, паре нема – действайте – Думбарак 
затанцува нещо, което ми заприлича 
на български шкембелия, танцуващ 
ръченица.
-Спри с тая буйна радост – каза зелено-
то човече – всяка нелинейна система 
си има прагови стойности за всичко. И 
хомеостатичното свойство не може да 
съществува при произволно свиване 
на финансирането и малтретиране на 
учените.   И като стигнеш прага, на-
учната система почва да се разрушава, 
учените бягат по чужбина, бъркаш се 

НАУКА



 http://nauka.bg 39

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

73

по джоба да плащаш за технологич-
ни джаджи, развити другаде. Там, по 
тези други места отива и печалбата и 
добрият живот, а на тебе парите не ти 
стигат, живота се стъжва и почваш да 
псуваш. Обаче псуваш всичко друго 
но не и това, което трябва – собствена-
та си тъпа глава.
-А, де – засегна се Думбарак – сега 
Гена крокодилът остава да ми каже, че 
има и фактори, ограничаващи ефек-
тивността на научните структури и 
некадърността на управлението им на 
национално ниво е много силен такъв 
фактор.
-Не само това – възползвах се от случая 
отново да взема думата аз – да оставим 
настрана намаляването на финанси-
рането, което намалява интензивност-
та на работата на научните органи-
зации. И само един кръгъл идиот би 
могъл да си мисли обратното. Има и 
още намаляване на скоростта на про-
цеса на обмен на научна информация. 
В някои страни например учените с 
години нямаха достъп до бази данни 
с научна информация. И от тях са ис-
каше да са конкурентноспособни на 
учени от други страни с много по-ви-
соки заплати и много по-добър достъп 
да информация. Още веднъж да кажа 
– само кръгли идиоти могат да си ми-
слят, че така националните им учени 
ще станат конкурентоспособни. И кол-
кото и да е чудно, такива кръгли иди-
оти съществуват и доста от тях са на 
високи управленски позиции. Накрая 
нека спомена и за факторите, които 
водят до намаляване на скоростта на 
получаване на нови научни резултати. 
Карате учените да попълват все пове-

че формуляри и все повече формуля-
ри. Така разни чиновници си оправда-
ват работните места – я колко хартия 
има да се обработва! Но резултати от 
обработката никакви, а учените имат 
по-малко време за научна работа. И 
тъй нататък и тъй нататък. Аз често 
казвам на управленците на науката от 
моята страна – като сте се вторачили в 
резултатите на американската научна 
система и искате такива резултати и у 
нас, трябва да осигурите обаче и огро-
мното американското финансиране 
на науката. И да знаете, че американ-
ските структури работят в рамките на 
грамадната по размери американска 
организация на науката, която работи 
добре. Но не може да я копирате едно 
към едно. Не може вместо рева на мо-
торите на американските структури, 
осигуряващи иновацията и научните 
постижения да слагате пръцкането на 
некадърните калинки, напъплили на-
рочно разбиваната национална науч-
но-иновационна система и да чакате 
резултати. Ако я карате така, резулта-
тът ще е само един – смърт на систе-
мата. Така им говоря, а те не ме слу-
шат. Слушайте ме поне вие. Гардасия 
е велика звездна империя. И нека си 
остане такава.
 След като произнесох тези думи, 
в стаята настъпи мълчание. Което бе 
нарушено от звуковата сигнализация 
за искане за комуникация. Карак на-
тисна един бутон и на видеостената се 
появи един стар гардасианец. Думба-
рак облещи очи
-Не може да бъде – каза той – съветник 
99 степен Раин, какво става?
„Шефът на Ордена – разузнавателно-
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то и контра разузнавателното упра-
вление на Гардасия” – подшушна ми 
зеленото човече – „най-опасният чо-
век в цялата Гардасианска империя”.
-О-о, директор Думбарак, радвам се да 
ви видя – каза Раин с привидно благ 
глас, но една лека металическа нотка 
подсказваше, че радост няма и май се 
задават неприятности.  Раин продъл-
жи:
-Директор Думбарак, този проект е 
под директното ръководство на Орде-
на. Какво правите на станцията? – не-
приятностите дойдоха много по-бър-
зо отколкото очаквах.
-Ама финансирането идва от минис-
терството на науката и образованието. 
И понеже парите са много, реших да 
инспектирам... – започна да се опра-
вдава Думбарак.
-Директор Думбарак, отнемам ви пра-
вото на достъп до каквато и да е ин-
формация за прокта. Авторизационен 
код 22228765-кард-001 – каза Раин на 
някого зад екрана. След половин се-
кунда на електронната карта, коато 
Думбарак носеше на верижка на врата 
си, зеленият диод угасна и светна чер-
вен. Карак подскочи
-Директор Думбарак, ще ви помоля 
веднага да напуснете станцията – каза 
той
 – оттук моля.
Думбарак изгледа Карак, но Карак 
хич нямаше типичната фигура на на-
учен работник. Та размяната на по-
гледи скърши мерака на Думбарак да 
каже нещо и Карак тръгна да показва 
на Думбарак пътя към кораба му. Бях 
втрещен от бързото развитие на съби-
тията. Раин погледна към мен

-Господин Витанов или ако предпочи-
тате господин Крокодил Гена, както 
ви нарича нашият зелен приятел – за-
почна Раин – повикахме ви за да под-
помогнете с вашия опит успеха на този 
проект, който е важен за нас. Знаем, че 
на вашата планета и във вашата дър-
жава уменията ви не се ценят. Но ние 
сме империя и можем да намираме 
ценните хора дори и в западащи дър-
жавици. Между другото, много ме за-
интересуваха вашите думи за прехода 
от една състояние към друго, по-под-
редено състояние чрез нестабилност. 
Предполагам, че това не се отнася 
само за научните системи, нали така?
-Да, съветник Раин – посмутено запо-
чнах аз – преходите между състояния 
през междинно състояние на неста-
билност са често срещани в социал-
ните системи. И при тях трябва да се 
внимава. Не бива нестабилността да 
води до унищожаване на структура-
та в преход, че после пак да се започва 
да се изгражда наново.  Трябва да има 
запазване на всички полезни характе-
ристики на старото състояние...
-Което умниците при вас май много 
много не умеят, а – подсмихна се Раин
-Амиии..- посмутих се още аз, защото 
Раин май беше доста запознат с про-
блемите земни и български.
-Е, управлението на социални систе-
ми, пък и на научни системи е наука 
и изкуство едновременно. И в него не 
трябва да се допускат тъпаци, които 
не разбират нищо от науката, а в из-
куството са, как го казвате вие – като 
слонове в стъкларски магазин. 
В това време Карак се върна
-Съветник Карак, настанихте ли удоб-
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но генера-а-а-лния директор Думба-
рак в лъскавия му служебен кораб? – 
попита Раин
-Да, и му бих шута в посока Гардасия 
– отговори Карак – не мога да разбера 
само кой го сложи на този пост.
-Ние, Карак, ние – отговори Раин – 
Няма нищо по-добро от това да назна-
чиш един неамбициозен некадърник 
на пост, който е важен. Некадърникът 
си кротува, а Орденът си върши рабо-
тата. Но генералният директор Дум-
барак, след като зае поста, се амбици-
ра и реши май да раздава правосъдие, 
та трябваше да му се покаже кой ко-
мандва парада в тази империя. Между 
другото, искам пълен отчет за това, как 
нашият приятел Корк успя да пробие 
защитите на станцията. Трябва да взе-
мем мерки.
-Добре е да го хванете и да го тикнете 
в затвора – каза Карак
-Е, има да учиш още – усмихна се 
Раин – Корк е старо куче. А едно ста-
ро куче винаги ще ти намери слабото 
място като се отпуснеш. И по-добре да 
е кадърен крадец на технологии като 
Корк, отколкото някоя голяма вража 
сила. Но стига за това. Не се притесня-
вайте, Думбарак, пък и който и да е от 
Гардасия няма да ви се бърка повече. 
Започвайте работа по същество.
-Благодаря – поклони се Карак. Връз-
ката прекъсна. Карак помълча малко 
и каза:
-Е, да се залавяме за работа. Елате гос-
подин Крокодил – подсмихна се той – 
да ви покажа вашият апартамент.
-Добре, аз ще тръгвам – каза зелено-
то човече – Като свършите работа, ще 
мина да го прибера.

И човечето изчезна. 
-Какво е това Орденът – осмелих се да 
попитам.
Карак се усмихна
-Структура, която чисти позиции от 
хората, които ги заемат на основата на 
принципа на Питър, както му викате 
вие.
-Да, но Думбарак не е почистен – въз-
разих аз
-Да де, но от друга страна няма нищо 
вечно поне в тази Галактика – отгово-
ри Карак, радостен, че администра-
тивните му проблеми с Гардасиан-
ската бюрокрация приключиха. Но 
проблемите ни едва сега започваха. 
В залите пред нас вървеше борба за 
разпределение на средства и се пред-
лагаха какви ли не система за оценка 
на научната продуктивност. Админи-
стративният хаос на Дълбок космос 42 
продължаваше.
Искате да разберете как свърши всич-
ко ли? Е, не бързайте. Нека най-напред 
си почина в прекрасния апартамент с 
панорамна гледка към центъра на Га-
лактиката. И там, нейде в другия край 
на Галактиката, на една малка синя 
точка, кипи борба. Борба за това, кой 
е по- по- и най-велик в национален и 
световен мащаб. Но като сравни човек 
точицата с величието на Галактиката, 
го напушва смях. А сега, лека нощ. Че 
утре ме чака работа. За славата на Гар-
дасия.
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Pub quiz - този вид викторина се 
провежда в кръчма или в бар. 
Тези събития се наричат още 

quiz night (нощна викторина), trivia 
night (нощ на любопитните факти) 
и table quiz (трапезна викторина) и 
могат да се провеждат и в други фор-
мати. Това е интелектуално заба-
вление за хора от всички възра-

сти. Все пак, не бива да се забравя, че 
чрез пъб викторини се привличат кли-
енти на дадена кръчма или на даден 
бар, които традиционно не идват там 
в определени дни. Кръчмарската вик-
торина е модерен пример за кръчмар-
ска игра. Такива състезания се орга-
низират всяка седмица и започват във 
вечерно време. Куизът се провежда 

Пъб куиз - викторина с 
въпроси, провеждаща се в 
бар или в кръчма  

Автор: Неделин Бояджиев

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=17259&hl=
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от човек от персонала на заведението 
или от външен експерт, който влиза в 
ролята на quizmaster (модератор) 
и задава въпросите. Той раздава на от-
борите химикалки и листове с въпроси 
или листове с тестове или пък - само 
празни листове, на които всеки отбор 
да записва своите отговори.
Някои заведения изискват някаква 
скромна такса за участие от всеки член 
на отбор, която после бива раздадена 
като награда на „отбора на най-
знаещите“. Другаде се задоволяват 
с това, което клиентите консумират 
като храни и напитки. Колкото по-
дълго се играе играта (а тя изисква да 
й се отдадат няколко часа свободно 
време!), толкова клиентите на 
заведението, играещи и наблюдаващи 
куиза, консумират повече храни и 
напитки!
Идеята възниква през 1976 г.  
Шарън Бърнс и Том Портър заедно 
организират викторини в кръчми, 
бирарии и барове предимно в 
северната част на Англия, като 
представят своите викторини като 
маркетингова стратегия, която трябва 
да вкара в питейните заведения 

стари и нови клиенти в слабите дни. 
Идеята е викторина с въпроси да 
допълни поомръзнали забавления 
като танците, билярда и дартса. 
Инициаторите редовно изпращат 
въпросите си за играта в кръчмите, в 
които се организират куизове, а след 
това систематизират резултатите 
от игрите и формират рейтинга на 
отборите. Само в първата кръчма се 
създават 32 отбора, които се състезават 
помежду си! Скоро броят на отборите в 
страната нараства до над 10 000, които 
играят редовно всяка седмица. През 
1986 г. двамата новатори са наградени 
за това, че са създали „най-ефективния 
бизнес през последното десетилетие“. 
Проучване, проведено през 2009 г. 
преброява 22 445 викторини, които 
се провеждат ежеседмично в цяла 
Великобритания. За сравнение, по 
същото време в САЩ се провеждат едва 
2000 такива викторини седмично.
Първите организатори на пъб куиз в 
България са служители на Британския 
съвет (British Counsil), които 
популяризират играта у нас в края на 
2001 г.
Въпросите може да са от всяка област 
на познанието. Може да се вземат от 
книги, посветени на телевизионни 
викторини от типа на „Минута е 
много“, „Стани богат“, „Какво? Къде?, 
Кога?“, „Това го знае всяко хлапе“... 
Въпросите може да бъдат определени 
от персонала на заведението, или пък - 
от доброволци измежду състезателите. 
В последния случай, доброволците 
заслужават да бъдат възнаградени 
от заведението с напитка, с мезе, със 
салата или с малко пари. Това е една 
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много трудна и отговорна задача, 
защото понякога играещите може да 
имат претенции относно начина, по 
който е зададен даден въпрос или за 
правилността на отговора на друг.
Възможни са противоречия, когато 
отговорите, приети за верни, в 
действителност са неверни или 
недоказуеми. Тъй като тестовете не 
са формални въпроси, незначителни 
грешки в текста на въпроса може да 
доведат до объркване на състезателите, 
а това - до съдебно дело като това от 
2005 г. във Великобритания.
Играта продължава в рамките на 
около 2 или 3 часа, може - и повече. 
Тя се състои от няколко (например 
- 4) кръга, в които всички участващи 
отбори могат да покажат своите знания 
и да премерят сили помежду си.

Кръговете на играта
Възможно е да има между 1 и повече 
от 6 игрови кръга от въпроси, като във 
всеки кръг на отборите се задават от 
поне 10 до около 80 въпроса. 
1. Фактически кръг. Об-
щите теми тук включват: 
- Общи познания - по тематиката, 
изброена по-долу (ако някои 
варианти не са включени в отделен 
кръг) и също теми от сфери като 
история, география, литература, 
различни науки и природа. Може да 
има повече от един от тези кръгове. 
- Спорт - включва статистиката и 
дребни детайли, свързани с популярни, 
общоизвестни спортове и спортисти, 
както - и общи факти за по-малко 
известните спортове и спортисти. 
- Развлечения - филми, телевизионни 
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сериали, телевизионни предавания 
и музика (виж също по-долу). 
- Вярно или невярно - въпроси, на 
които трябва да се отговори дали съоб-
щеното е вярно или невярно.
2. Снимков кръг - в този кръг иг-
рата изисква снимки да бъдат иден-
тифицирани. Например - снимки на 
известни хора (евентуално рязко из-
вадени от контекста, или частично за-
тмъглени или затъмнени) или лога на 
компании (без издайническите букви 
и думи в тях!) , известни места или 
обекти, изобразени от странен ъгъл. 
 
3. Кръг Кой (или - какво) съм аз? 
- Серия от улики за самоличността на 
известна личност (или нещо). Уликите 
са дадени в реда на намаляване на 
трудността им. Колкото по-рано 
отборът може да определи правилния 
отговор, толкова повече точки му се 
присъждат.
4. Музикален кръг - той се състои 
от музикални откъси (често - само 
интрото или други не-вокални 
сегменти) на парчета, изсвирени 
по радиоуредбата. Обикновено 
отборите трябва да определят 
заглавието на песента и певицата 
или музикалната група (понякога 
годината на излизане на песента и/
или на албума) Вариациите включват 
включването на музика от филми. Ако 
е пусната класическа музика, се търси 
името на композитора. 
5. Пъзел кръг - включва 
кръстословици, пъзели, судоку, 
разпознаване на значението на 
символи, разгадаване на дитлоиди 
(трябва да се познае абревиатурата на 

анаграми, изрази, цитати, лога или 
девизи), а също - и решаване на задачи 
с букви, с думи, с цифри... (из основни 
проблеми на математиката). 
6. Кръг на новостите и на из-
ненадите - тематиката се върти 
около определена дума (например 
- някакъв научен термин или 
неологизъм) или определено име 
(например - известна историческа 
личност или местна знаменитост). 
Тук може също така въпросите 
да са предложени от зрителите в 
заведението. (Не се изключва и играта 
с публиката, за да може и външни 
хора - външни за отборите - да бъдат 
привлечени в следваща игра!) А може 
и всеки отбор да задава въпроси на 
другите отбори.
7. Кръг Въпрос с предмет. На от-
бора се показва някакъв предмет и се 
предлага да познаят за какво служи 
или е служил той или им бива даден, 
за да го използват, за да достигнат до 
определен резултат. Може да се нало-
жи играчът да познае вида на предме-
та със завързани очи - само по неговата 
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миризма или по вкуса му (ако става за 
ядене). Възможностите тук са много.
8. Кръг Въпрос с черна кутия. На 
масата се изнася черна кутия. Предим-
ството е, че отборът знае, че в кутията 
има нещо материално, а не - абстракт-
но и, че търсеният обект не е по-голям 
от размерите на кутията.
Видно е, че вариантите за комбинация 
тук са твърде много. Всичко зависи от 
изобретателността на куизмастъра.
Примерно разиграване
- Първи кръг - Вярно или невярно 
- по 10 въпроса на отбор. По полин 
минута или по една минута за отговор 
на всеки въпрос. Всеки верен отговор 
дава по 1 точка.
- Втори кръг - по 10 въпроса във вид 
на тест - с по 4 отговора (а, б, в, г). Тук 
времето за отговор мже да е малко 
по-дълго - по 1 - 2 минути. Верният 
отговор отново дава по 1 точка.
- Трети кръг - от 5 до 10 снимки на най-
различни личности – актьори, певци, 
спортисти, политици и то - не само от 
нашето общество, а от целия свят. Още 
от 5 до 10 снимки на сгради, животни, 
природни забележителности... За 
някакъв времеви норматив трябва да 
бъде разпознат обектът на снимката.
- Четвърти кръг - 10 музикални 
мотива, които трябва да бъдат 
разпознати.
- Пети кръг - 5 или 10 въпроса с 
повишена трудност. Лимитът за 
отговаряне може да бъде от 2 до 3 
минути.
Някои викторини добавят отделен кръг 
от въпроси към края на редовния тест, 
които дават възможност за удвояване 
на спечелените точки и дават шанс да 

бъде спечелен натрупаният джакпот, 
ако има такъв. Всяка седмица някаква 
парична сума се добавя към джакпота и, 
ако никой отбор не отговори правилно 
на въпросите, парите се запзават за 
следващия викторина. Внимание! 
Максималният размер на джакпота 
може да бъде ограничен от местните 
разпоредби относно хазартните игри.
Играта изисква голяма обща култура 
и широк кръгозор, способност за 
бързо и оригинално мислене от 
страна на всеки участник. Като във 
всяко състезание и тук основна цел е 
победата. Тя се постига със събирането 
на точки, които отборите получават за 
верни отговори на въпросите. Според 
установените правила отборите трябва 
да са съставени от определена бройка, 
например - от четирима души, като за 
всеки участник над квотата се отнемат 
по 2 точки от по-големите отбори. 
При надвишаването й отборът губи 
по две точки за всеки допълнителен 
участник или съответно получава, ако 
членовете му са под четирима души. 
На пръв поглед това изглежда малко 
дребнаво, но при твърде изравнени 
сили, всичко е от значение.
Какъв трябва да бъде броят на отборите 
в една игра? Ограничението в броя 
на отборите зависи единствено от 
възможностите на заведението, където 
се провежда играта. Минималният 
брой е два отбора, но колкото повече 
място има, толкова и отборите може 
да са повече. Тъкмо надпреварата 
ще бъде още по-оспорвана и още по-
зрелищна. Много е весело по време 
на самата игра. Има много закачки 
между отборите, подвикват си едни 

НАУКА



 http://nauka.bg 48

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

73

на други; подхвърлят се фалшиви 
отговори и понякога някои отбори се 
хващат на тази уловка, дават грешен 
отговор и губят... Изобщо развихря 
се едно голямо забавление! „Знание 
и забавление“ - това е лайтмотивът на 
тези игри.
Играта е много разнообразна и 
хората добиват енциклопедични 
знания, научават интересни факти, 
анализират и търсят верни отговори, 
показват знания, спорят, веселят се с 
приятели...
Внимание! Не се гледа с добро око на 
отбори, чиито играчи се допитват до 
„външния“ свят с sms-и или ровейки 
в интернет през своя лаптоп или 
през мобилния си телефон. Други се 
съветват с външни за отбора хора в 
тоалетната или извън бара, докато са 
излязли за по цигара. Трети набързо 
преглеждат купчината вестници и 
списания, ако в заведението има такава 
възможност. Други опити за измама 
включват опити да се прешишат 
отговорите на отборите от съседните 
маси; два отбора да играят някак 
си в комбина и после да си поделят 

наградата. Най-подлото обаче е да 
организираш викторина в един бар, 
а после да отидеш в друг бар, където 
да се играе отново с (част от) твоите 
въпроси. Някои от организаторите на 
кръчмарски викторини забраняват 
използването на лаптопи и мобилни 
телефони и анулират резултата на 
сгафилия отбор при всеки безспорно 
установен опит за измама. 
Възможно е кръчмарският 
куиз да извади най-лошото от 
нормални здравомислещи хора. 
Трансформацията на състезателите от 
онези, които те са били, прекрачвайки 
прага на кръчмата ПРЕДИ куиза, 
и онези, в които те се превръщат, 
докато се състезават или след 
като състезанието е приключило, 
понякога е очевадна. Някои играчи 
обикновено влизат цивилизовано и 
с добро чувство за хумор, но накрая 
сменят кожата си и се превръщат в 
кисели, ирационални и изключително 
враждебни, понякога дори - и в 
задната част на полицейска кола. 
Понякога спор за формулировката 
на въпрос или за достоверността на 
отговор може да превърне кръчмата 
в каубойски бар. Веднъж всички 
участници и куизмастърът попадат в 
местния арест заедно. И за всеобща 
почуда на полицаите продължават 
куеста зад решетките!
Какви награди може да се присъждат 
на „отбора на знаещите“?
Наградите се присъждат на отбора, 
натрупал най-голям брой точки, а често 
- и на отбора - подгласник. Наградите 
обикновено са някое от следните неща: 
- алкохолни напитки (Все пак, тази 
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игра в пивница ли се провежда или - 
не?)
- парични средства; Ако се събира 
входна такса от всеки играч или от 
всеки отбор, сумата се използва за 
награда на победителя. Може да има 
отделен кратък набор от въпроси или 
дори само един «джакпот» въпрос, за 
да бъдат спечелени парите в брой! А 
ако никой отбор не даде правилния 
отговор, парите обикновено се из-
ползват като джакпот за следващия 
куиз. Паричният джакпот може да 
бъде спечелен по различни начини, 
включително - чрез елиминации чрез 
игра на шахмат, на табла, чрез тан-
цови или певчески компромиси. 
- ваучери и купони: например - за 
кино прожекция, за книги, за храни-
телни и нехранителни стоки, или дори 
за напитки в бара, където се провежда 
играта
- рекламни материали, свързани с пи-
воварната индустрия - тениски, шап-
ки, чаши, подложки за чаши, ключо-

държатели, отварячки и тирбушони...  
- всякакви нестандартен награ-
ди, например - шоколади, бон-
бони, сувенири, играчки и др.  
 
В Австралия често такива игри се из-
ползват за набиране на средства за 
спонсориране на спортни зали и игри-
ща или на училища, на различни бла-
готворителни групи. 
В САЩ отборите, участващи в такава 
викторина, са между 3 и 25 или 35. 
Максималният брой играчи в един 
отбор е 6 д. Веднъж годишно в САЩ се 
провежда куиз олимпиада, в която се 
събират градски, щатски и национални 
отбори и тяхната надпревара завършва 
със солиден награден фонд. Чест за 
всяка кръчма е да бъде домакин на 
такава олимпиада.
Викторината, влязла в „Книгата на 
Гинес“, се е провела в белгийския град 
Гент през 2010 г. В нея са участвали 
общо 2 280 играчи!

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.

      admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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http://iztok-zapad.eu

Сергей Аркадиевич Иванов е доктор 
на историческите науки, професор във 
Висшата школа по икономика в Мос-
ква и в Санктпетербургския държавен 
университет. Автор на повече от 180 
научни публикации, сред тях моно-
графията „Византийското мисионер-

ство“ (М., 2003), „Блажени безсрамия. 
Културна история на юродивите“ (М., 
2005), „Holy Fools in Byzantium and 
Beyond“ (Oxford, 2006). Негова е и по-
пулярната книга „Хиляда години оза-
рения“, удостоена с наградата „Про-
светител“ за 2010 г.

Книгата, чийто автор е византологът 
Сергей Иванов, си позволява да пре-
мине през съвременния и османския 
Истанбул и да стигне направо в Кон-
стантинопол. Тук са отбелязани до 
един всички паметници на византий-
ското Средновековие (местоположе-
нието им е грижливо  отбелязано на 
картите) и за всеки е разказана завла-
дяваща история. Това е едновременно 
и пътеводител за туристи, с който мо-
жеш удобно да се разхождаш из вели-
кия Град, и блестящо написана научна 
книга.

В търсене на Константинопол
Сергей Иванов

http://iztok-zapad.eu/books/book/1425/%D0%B2-%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://iztok-zapad.eu/books/book/1425/%D0%B2-%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://iztok-zapad.eu/books/book/1425/%D0%B2-%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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http://iztok-zapad.eu

http://iztok-zapad.eu/books/book/1452/%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://iztok-zapad.eu/books/book/1452/%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://iztok-zapad.eu/books/book/1452/%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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http://iztok-zapad.eu

Издателство „Изток-Запад“ реши да 
зарадва почитателите на празника и 
на стойностните четива с ново издание 
на „Коледна песен“ на великия Чарлз 
Дикенс – една от най-завладяващите 

и вълшебни коледни истории. Добре 
познатият ни Ебенизър Скрудж – зъл 
стар скъперник, който нехае за как-
вото и да било друго, освен за парите 
си – ще се срещне отново с духа на по-
койния си съдружник Марли, който 
го предупреждава, че душата му е об-
речена, ако не се промени; ще изпита 
вцепеняващия ужас от срещата с духо-
вете на миналите, настоящите и бъде-
щите Коледи, за да осъзнае, че ако не 
промени поведението си, ще умре в са-
мота, изоставен от всички. След като 
се променя издъно, Скрудж се прочува 
като най-щедрия човек в града и радва 
малки и големи със своята щедрост не 
само по Коледа, а и през цялата годи-
на.

Коледна песен
Чарлз Дикенс
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http://www.colibri.bg

„Колосът от Маруси“ (превод: Стефан 
Стефанов, 256 стр., цена: 16 лв.) е ду-
ховен пътепис, плод на пътуване с ши-
роко отворени сетива към хилядолет-
ния дух на Гърция и към душата на 
нейните обитатели. Милър заминава 
за Гърция по покана на своя приятел, 
писателят Лорънс Даръл (брат на го-

лемия природозащитник и хуморист 
Джералд Даръл). От неизчерпаемите 
недра на гръцката земя, населена с бо-
жества, авторът пие древност, жизне-
любие, чудотворство и душевен мир, 
жадно и с наслада, която лъха от все-
ки ред. Книгата е създадена през 1939 
година и публикувана за пръв път две 
години по-късно.

Хенри Милър (1891–1980) е бележит 
американски писател и художник, 
чиито творби се отличават с автоби-
ографични, еротични, философски и 
мистични елементи.  Известен е най-
вече с романите си „Тропик на Рака”, 
„Тропик на Козирога” и „Черна про-
лет”, изпълнени с видения, символи-
ка, фантазия и много хумор. „Колосът 
от Маруси” го представя в различна 
светлина и по мнение на мнозина, а и 
на самия него, е най-ярката му творба. 
В колоритния портрет на гръцкия ин-
телектуалец и бохем Георгиос Кацим-
балис някои критици съзират щрихи 
на изразителен автопортрет.

КОЛОСЪТ ОТ МАРУСИ
Хенри Милър

http://www.colibri.bg/knigi/1110/henri-milyr-kolosyt-ot-marusi
http://www.colibri.bg/knigi/1110/henri-milyr-kolosyt-ot-marusi
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Повестта „Нощ срещу Рождество“, с 
която започва книжката, е писана от 
Николай Гогол в периода 1831–1832 г. 
Действието се развива в село Диканка 
– на територията на днешна Украйна 
– по времето на Екатерина II. Любов, 
неочаквани обрати, поредица от за-
бавни недоразумения, дяволи и вещи-
ци оживяват страниците на повестта. 
Изящното перо на автора прави чете-
ното на повестта несравнимо с нищо 

удоволствие.

Следва Достоевски, който пише разка-
за си „На елха при Христос“ през 1876 
г. Сюжетът се развива на фона на го-
лемия град Петербург с неговото хлад-
но – в буквален и в преносен смисъл 
– великолепие. Герой е малко бедно 
момченце – само, гладно и замръзна-
ло в навечерието на идващия празник. 
Темата за участта на децата е една от 
водещите в творчеството на големия 
писател, а този разказ, написан с не-
повторимо майсторство, докосва сър-
цето и поставя въпросите за добротата 
и състраданието. Последният брилянт 
в „Разкази за Рождество“ е на Антон 
Чехов – разказът „Момчета“, написан 
през 1887 г. Двама гимназисти госту-
ват за Рождество в семейството на еди-
ния. Момчетата се увличат от истори-
ите за индианци и мечтаят да избягат 
в Америка. До какво ще доведе тяхно-
то приключение? Този увлекателен 
разказ, написан с безкрайна симпатия 
и обич към децата, създава коледно 
настроение и усмивки.

Разкази за Рождество
Н.В. Гогол, А.П.Чехов, Ф.М.Достоевски

http://iztok-zapad.eu/books/book/1444/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD.%D0%B2.-%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%2C-%D0%B0.%D0%BF.%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%2C-%D1%84.%D0%BC.%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://iztok-zapad.eu/books/book/1444/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD.%D0%B2.-%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%2C-%D0%B0.%D0%BF.%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%2C-%D1%84.%D0%BC.%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://iztok-zapad.eu/books/book/1444/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD.%D0%B2.-%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%2C-%D0%B0.%D0%BF.%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%2C-%D1%84.%D0%BC.%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://iztok-zapad.eu/books/book/1444/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD.%D0%B2.-%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%2C-%D0%B0.%D0%BF.%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%2C-%D1%84.%D0%BC.%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8


 http://nauka.bg 56

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

73

 

 Ранни години
Бъдещият владетел на света произ-
хождал от семейството на плебейски 
богат и уважаван римски сенатор Гай 
Октавий Турин, който бил женен за 
Атия – племенница на Юлий Цезар. 
Баща му починал, когато Август бил 
четиригодишен, така че той бил отгле-
дан в дома на баба си – Юлия /сестра 
на Цезар/. Получил добро образова-
ние от втория си баща Луций Марций 
Филип, а на 15 години бил избран за 
понтифик и Цезар му възложил да ор-
ганизира т. нар. Гръцки зрелища. Ок-
тавиан участвал в последната война 
на Цезар срещу синовете на Помпей в 
Испания и вероятно там  далновидни-
ят диктатор оценил качествата му и го 
осиновил, правейки го свой единствен 
наследник. 

ИСТОРИЯ
Външната политика на 

император Август
Автор: Владимир Попов

През 2014 г. се навършиха 2000 години от смъртта на родоначалника 
на римската монархия – император Гай Юлий Цезар Октавиан 
Август /роден на 23 август 63 г. пр. н. е. в Рим; починал на 19 
септември 14 г. от н.е. в Нола/.
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Борба с претендентите

След убийството на диктатора през 44 
г. пр. н. е., Октавиан бързо завоювал 
популярност сред народа и армията, 
изплащайки на римските граждани 
завещаните от Цезар суми /въпреки 
че Марк Антоний силово се разпореж-
дал с наследството и Октавиан бил 
принуден да заложи семейни имоти, 
за да реализира този ход/. Тази на 
пръв поглед рискована стъпка му оси-
гурила поддръжка на римското обще-
ство. Друг хитър ход на Октавиан бил 
да си осигури подкрепата на Цицерон 
и Сената, убеждавайки ги, че милее за 
Републиката и няма амбиции към ед-
ноличната власт. Въпреки деветнайсе-
тте си години с помощта на сенатската 
армия победил и изгонил от Италия 
Марк Антоний. Поради високата си 
популярност във войската /съставена 

от цезарови ветерани/ Октавиан при-
нудил Сенатът да го избере за консул, 
въпреки че по закон нямал право на 
това. В това време в Галия Марк Ан-
тоний обединил силите си с другия 
сподвижник на Цезар - Марк Емилий 
Лепид и двамата навлезли в Италия. 
Октавиан обаче нямал намерение да 
влиза в конфликт с тях, тъй като през 
това време в Гърция се активизирали 
убийците на Цезар – Брут и Касий, 
които събрали голяма армия. През 
43 г. пр. н. е. между Октавиан, Лепид 
и Марк Антоний било сключено спо-
разумение за подялба на властта – т. 
нар. Втори Триумвират. Империята 
била разделена на три части – Лепид 
взимал Африка и Испания, Антоний – 
богатите източни провинции, а Окта-
виан – Галия и Италия. 

Неудобните за новия режим лица 
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били включени в проскрипционни 
списъци, което довело до физическото 
унищожаване на около 300 сенатора 
и 2000 конника /включително и Ци-
церон - личен враг на Антоний/. Гай 
Октавиан и Марк Антоний обединили 
силите си и през 42 г. пр. н. е. побе-
дили легионите на републиканците в 
Македония при Филипи, с което окон-
чателно се разправили с противници-
те на режима. За да изпълни обеща-
ното раздаване на земя на ветераните 
от завещанието на Цезар, Октавиан 
конфискувал земите на 16 града в Ита-
лия и наложил допълнителни данъци, 
което довело до въстание на недовол-
ните от неговото управление през 40 
г. пр. н. е. – т. нар. Перузинска война.
В допълнение към вътрешната неста-
билност в Италия, Октавиан трябвало 
да се разправи и със Секст Помпей - 
син на Помпей Велики, успял да уста-
нови своята власт в Сицилия, Корсика 
и Сардиния, създавайки силна флота 
и ползвайки помощта на пиратите. 
Гай Октавиан сключил мирен договор 
с Помпей през 39 г. пр. н. е., за да не 
бъдат застрашени доставките на жито 
за Рим, което би предизвикало масови 
безредици. Скоро обаче Секст нару-
шил примирието. След няколко неус-
пешни кампании от страна на Окта-
виан, в крайна сметка през 36 г. пр. н. 
е. Секст бил победен от флотоводеца 
Марк Випсаний Агрипа.
Борбата за Сицилия била използвана 
от Гай, за да отстрани и Марк Емилий 
Лепид, който му помогнал във война-
та осигурявайки легионите си за сухо-
пътната операция на острова. Тъй като 
Лепид претендирал за контрол над 

цяла Сицилия, това дало на Октави-
ан така желания повод да обвини ко-
легата си триумвир в подклаждане на 
бунт. След като армията го изостави-
ла, Лепид бил пратен в изгнание, а Ис-
пания и Африка – присъединени към 
владенията на Гай. За популярността 
му помогнал и фактът, че през 38 г. пр. 
н. е. Сенатът обожествил Юлий Цезар 
и сега Октавиан се титуловал като ‚син 
на божествения‘.
Октавиан се подготвял няколко годи-
ни за войната с последния претендент 
за престола – Марк Антоний. Антоний 
бил несъмнено в по-изгодна позиция. 
Принадлежали му богатите източни 
провинции, а като дългогодишен съ-
ратник на Юлий Цезар и доказал се 
талантлив военачалник също бил оби-
чан в народа, въпреки че походът му 
срещу партите през 36 г. пр. н. е. бил 
неуспешен. За да си спечели воинска 
слава и званието император /победо-
носен военачалник/, Октавиан водил 
няколко войни в Далмация и подчи-
нил крайбрежните племена на рим-
ската власт. Освен това стартирал кам-
пания по дискредитирането на Марк 
Антоний, обвинявайки го, че е въз-
приел египетските обичаи и се е про-
възгласил за бог. За да си осигури под-
крепата на Сената публично прочел 
нелегално иззетото от храма на Веста 
завещание на Марк Антоний, в което 
последният разделял Римската импе-
рия между децата си от Клеопатра и 
признавал Цезарион /синът на Цезар 
от Клеопатра/ за законен наследник. 
Освен това и разводът на Антоний с 
Октавия /сестрата на Гай/ бил добър 
повод за конфликт като Октавиан с 
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присъщата си хитрост обявил война 
на Клеопатра и Египет, за да избегне 
обвиненията в разпалването на нова 
гражданска междуособица.
Решителният сблъсък между армии-
те на Антоний и Октавиан станал при 
Акциум в Епир през 31 г. пр. н. е., къ-
дето флотата на Антоний и Клеопатра 
претърпяла загуба от морските сили 
водени от Агрипа, а легионите, оста-
нали без снабдяване се предали. Анто-
ний и Клеопатра избягали в Алексан-
дрия, където се самоубили, а Египет и 
източните провинции били присъеди-
нени към империята.
 
Еднолична власт
Останал без конкуренти, Октавиан ук-
репил режима си, привидно запазвай-
ки старите републикански длъжности 
и институции, но на практика концен-
трирал цялата власт в ръцете си. През 
27 г. пр. н. е. Сенатът му присъдил по-
четната титла Август /‘възвеличен‘/. 
Нея, заедно с титлата император той 
включил към името си, официално 
наричайки се Император Цезар Ав-
густ. Помнейки убийството на Це-
зар, Август правел всичко възможно 
управлението му да не се асоциира с 
диктатура или царска власт, наричай-
ки се принцепс /най-почетния член 
на Сената/ и ‚пръв сред равни‘. Също 
така театрално на няколко пъти се от-
казвал от управлението на държавата 
с думите, че след като опасността от 
гражданските войни е преминала, не-
говите извънредни пълномощия вече 
не са необходими. Разбира се сенато-
рите, знаейки много добре, че армия-
та е предана на Август, също така де-

монстративно отказвали да приемат 
оттеглянето му, гласувайки му нови 
длъжности. На Октавиан била дадена 
пожизнена трибунска власт, която му 
гарантирала лична неприкосновеност; 
през 23 г. пр. н. е. - imperium maius /
върховна военна власт/; през 12 г. 
пр. н.е. - бил провъзгласен за pontifex 
maximus /върховен понтифик/; мно-
гократно бил преизбиран за консул и 
цензор, което му позволило да изчис-
ти Сената от опозицията; получил и 
титлата Pater Patriae – баща на Оте-
чеството. Като син на ‚божествения 
Юлий‘/Divi Iulii Filius/, Август носел 
полубожествен статус, а след смъртта 
му бил създаден култ към императора. 
Сенатът преименувал месецът сексти-
лий, в който бил роден – на август. На 
изток дори приживе му издигали хра-
мове.

За да гарантира благоразположението 
на плебса, принцепсът построил мо-
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нументални сгради в Рим - нов Форум, 
акведукт, библиотеки, храмове /на Бо-
жествения Юлий и Марс Ултор, Пан-
теонът/ и театри /на Балб и Марцел/, 
олтарът на Мира. Градът бил разделен 
на 14 окръга, снабдяването със зърно 
– подобрено, били създадени град-
ски кохорти, осигуряващи реда, както 
и подразделения от вигили, носещи 
пожарна служба. В провинциите при 
пътуванията си Август основавал нови 
градове и колонии, където заселвал 
цивилни и ветерани, които да пропа-
гандират римския начин на живот, 
романизирайки завладените терито-
рии. Възхвалата на новия режим се во-
дела и чрез литературата и изкуство-
то, под егидата на Агрипа и Меценат, 
което ясно си личи в литературните 
произведения на Вергилий, Хораций, 
Овидий, Тибул, Проперций, Тит Ли-
вий и др.
В семеен план нещата при императо-
ра не вървели толкова гладко. Август 
имал три брака - през 40 г. пр. н. е. се 
оженил за Клодия Пулхра /и скоро 
след това се развел/; за Скрибония /
внучка на Помпей Велики/, от която 
имал дъщеря Юлия и за Ливия Дру-
зила /от която нямал деца, но осино-
вил нейните синове от първия й брак 
– Тиберий и Друз/. От брака си с Марк 
Агрипа Юлия го дарила с трима сина 
и две дъщери. След смъртта на Агрипа 
през 12 г. пр. н. е., Юлия била омъже-
на за Тиберий, който не криел отри-
цателното си отношение към нея. В 
крайна сметка Тиберий се оттеглил в 
доброволно изгнание на о-в Родос. По-
ради развратния живот, който водела 
Юлия, Август най-накрая я заточил на 

о-в Пандатерия, но синовете й Гай и 
Луций, готвени за наследници на им-
ператора умряли /според някои рим-
ски историци - не без дейната намеса 
на Ливия/. В крайна сметка Тиберий 
бил осиновен от Август през 4 г. и ста-
нал официалният престолонаследник. 
Император Гай Юлий Цезар Октави-
ан Август умрял така, както мечтаел 
– бързо и без телесни страдания. Това 
станало в Нола /Кампания/, където 
той отседнал в имението на баща си. 
Първо принцепсът дълго давал на-
ставления на неговия наследник Тибе-
рий, след това се простил с приятелите 
си, питайки ги шеговито дали добре е 
изиграл ролята си в комедията. Най-
накрая се сбогувал и с жена си Ливия 
– неговият дългогодишен партньор 
във властта: ‚Ливия, живей и пом-
ни как бяхме заедно. Бъди здрава и... 
сбогом‘. Август бил кремиран и погре-
бан в разкошен мавзолей на Марсово 
поле, впоследствие бил обожествен, а 
постиженията му били детайлно опи-
сани в Res Gestae Divi Augusti.

  
Външна политика 
Официално Август се представял за 
миролюбив владетел и по време на 
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управлението му храмът на Янус де-
монстративно бил затварян три пъти /
което символизирало пълен мир - Pax 
Augusta/. На практика, обаче, през 
всяко десетилетие от управлението му 
империята водела широкомащабни 
завоевателни войни. Всички външно-
политически въпроси се решавали от 
Август, но формално били одобрява-
ни от Сената, за да се запази илюзията 
за републиканско управление.
Причините, поради които Август за-
воювал нови територии, въпреки не-
завидното положение на ослабената 
от граждански войни държава били 
няколко. Преди всичко той се стремял 
да осигури верността на армията, под-
държайки ореола на непобедим пъл-
ководец, тъй като легионите бил ре-
алната опора на неговия режим. За 
укрепването на авторитета му по над-
писи на монети и статуи Август бил 
изобразяван като покорител на целия 
свят /orbis terrarum praeses/ със съот-
ветната символика – богинята Викто-
рия, държаща земното кълбо, символ 
на световно господство. Август назна-
чавал за главнокомандващи доказано 
лоялни приближени /като Марк Аг-
рипа или членове на неговото семей-
ство/, за да избегне риск от узурпация. 
Войниците и командния състав били 
задължени ежегодно да полагат клет-
ва към принцепса.
Освен това опустялата от междуосо-
биците държавна хазна трябвало да 
бъде попълнена от приходите от про-
дажбата на плячка и роби – например 
войната срещу астурите и кантабрите 
в Северна Испания имала за цел да бъ-
дат взети под контрол златните мини, 

а също да се осигури и приток на роби 
за нуждите на римската икономика. 
Август се стремял и да унищожава по-
тенциалните врагове на империята, 
за да не застрашат съществуването на 
държавата му в критичен момент. Към 
тази гледна точка се придържал и Це-
зар, който обмислял военни походи 
срещу гетския племенен съюз на Бу-
ребиста и Партия. Август действал със 
сила срещу племенното обединение 
на маркоманите, управлявано от Ма-
робод, а срещу Партия - чрез подклаж-
дане на раздори сред съперничещите 
си фракции. Също така завладявал 
ключови територии от геостратегиче-
ски съображения: за подсигуряването 
на връзката между източните и запад-
ните провинции били покорени Дал-
мация и Илирия; овладяването на Па-
нония, Реция и Норик и Мизия имало 
за цел разширяване на империята до 
естествените водни прегради /реките 
Рейн и Дунав/, които да държат варва-
рите извън пределите й.
От съвременна гледна точка можем 
да разделим външната му политика 
времево на два основни периода. От 
27 г. пр. н. е. до 5 г. от н. е. римляни-
те предприели активна експанзия и 
присъединили редица територии по 
поречията на Дунав и Рейн. От 6 г. до 
14 г. – империята преминала към от-
бранителна политика и укрепване на 
границите. 
Външната политика на Август също 
така била и географски разделена. На 
запад варварските племена били под-
чинени с военна сила. На изток, за да 
избегне открит конфликт с Партия, 
императорът поддържал в Мала Азия 
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и Сирия редица васални царства, кои-
то служели като буфер между двете 
велики държави. Военни действия се 
водели за контрола на Армения, а сре-
щу Партия се използвали всевъзмож-
ни дипломатически похвати, с цел да 
се отслаби влиянието й в региона.
 
Военната реформа на Август

За да предприеме тези широкомащаб-
ни завоевания, принцепсът трябвало 
да разполага със силна армия. След 
победата си над Лепид и Марк Анто-
ний, Август разпуснал войските на 
претендентите или ги слял със собст-
вените си легиони, тъй като издръж-
ката на огромната армия била непо-
силна за хазната /Лепид разполагал с 
14 легиона, Марк Антоний – с 18/. Той 

оставил 28 легиона и ги разположил 
извън Италия на ключови позиции. 
Август въвел постоянна военна служ-
ба, окончателно правейки армията 
професионална. Римските граждани 
служели в легионите 20 години, а про-
винциалите били набирани в т. нар. 
помощни войски за срок от 25 години, 
след което получавали римско граж-

данство. Създал и постоянни флотски 
бази /в Равена и Мизенум/ с цел ох-
рана на морските търговски пътища и 
възпрепятстване на пиратството. След 
осуетен заговор от страна на сенатска-
та опозиция, през 24 г. пр. н. е. форми-
рал Преторианската гвардия /9 кохор-
ти по 1000 човека/, за подсигуряване 
на режима си. За поддържане на реда 
в Рим били създадени три градски ко-
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хорти, поставени под командването на 
градски префект.
За издръжката на армията бил съз-
даден и специален военен фонд /
aerarium militare/ - за изплащане на 
заплати и пенсиите при уволнение на 
изслужилите легионери. В него по-
стъпвали таксите от всички продажби 
в Италия и данък наследство, както 
и пожертвования от зависимите цар-
ства, и част от приходите на личната 
императорска хазна /fiscus/.
 
Завоеванията на Август на запад

Десетилетието на почти непрекъсна-
ти гражданските конфликти довело 
до спиране на завоевателните войни, 
което дало повод на някои племена /в 

Илирия и Испания/ да обявят своята 
независимост от Рим. Затова, след ус-
тановяването на принципата, Август 
се заел да покори наново разбунтува-
лите се варвари. Първата му цел била 
Северна Испания, богата със златните 
си рудници.  През 28 г. пр. н. е. избух-
нало въстание сред испанските племе-
на – кантабри и астури. През 26 г. пр. 
н..е. Август заминал да надзирава лич-
но бойните действия, но след две годи-
ни се върнал обратно в Рим, а войната 
била довършена от неговите легати. 
През 24 г. пр. н. е. иберите въстанали 

пак. Военните действия се водели в 
планините, бунтовниците използвали 
тактиката на партизанската война и 
страната била покорена чак към 19 г. 
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пр. н. е., когато в Испания бил изпра-
тен вездесъщият Марк Агрипа. 
В Галия, която не била докрай поко-
рена от Цезар, също избухвали въста-
ния. През 38 г. пр. н. е. Агрипа поко-
рил аквитанците, а през 25 г. саласите, 
които живеели в Алпите и с враждеб-
ните си действия затруднявали кому-
никациите между Испания и Италия.
Римляните подчинили и Тракия. След 
победата на Октавиан над Марк Ан-
тоний, Одриското царство станало ва-
сално на Рим и вече императорът оп-
ределял кой династ ще го управлява. 
През 30-29 г. пр. н. е. наместникът на 
Македония Марк Лициний Крас /вну-
кът на триумвира/ успял да отрази на-
шествието на бастарните в Тракия. Той 
ги гонил до Дунав, където варварите 
били разбити, а Крас собственоръч-
но убил вожда им Делдо, което било 
почти безпрецедентно постижение за 
един пълководец. През 28 г. пр. н. е. 
Крас покорил гети и мизи и завладял 
територията им, връщайки пленените 
знамена от един неуспешен поход на 
Гай Хибрида 30 години преди това. 
Успехите на Марк Лициний Крас били 
внушителни и той отпразнувал триум-
фа си през 27 г. пр. н. е., но му било 
отказано правото на spoila optima – 
посвещението на доспехите на убития 
вожд в храма на Юпитер. Причината 
за това се криела в опасенията на Ав-
густ друг пълководец да не го надми-
не по военна слава и заслуги. Самият 
Крас след това изчезнал от летописите 
и съдбата на този военачалник досега 
не е изяснена. 
Оттук нататък Август поверявал воде-
нето на широкомащабни военни кам-

пании само на Агрипа или на синовете 
на жена му Ливия от първия й брак – 
бъдещия император Тиберий и Друз 
Нерон /бащата на бъдещия импера-
тор Клавдий/. През 16 – 15 г. пр. н. е. 
те успели да покорят Реция и Норик. 
Освен стратегически, тези провинции 
също били богати на златни и желез-
ни руди. От 14 до 9 г. пр. н. е. била по-
корена и Панония. Военните действия 
били поверени на Агрипа, а след не-
говата смърт – на Тиберий, който ус-
пял да разгроми панонците и получил 
правото на малък триумф.
Август подготвил завоевателна експе-
диция и срещу германските племена 
по поречието на Рейн, които посто-
янно нападали Галия. През 12 г. пр. 
н. е. Друз започнал широкомащаб-
на инвазия и покорил за две години 
племената на сугамбрите, батавите, 
фризите, свевите и хатите /между ре-
ките Рейн и Везер/. През 9 г. римски-
те легиони стигнали за първи път до 
Елба. Друз обаче починал от гангрена, 
вследствие на рана получена от пада-
не от кон. На мястото му бил изпратен 
приключилият войната с панонците 
Тиберий, който продължил покорява-
не на германците и през 8 г. пр. н. е. 
отпразнувал триумф. След 7 г. пр. н. 
е. Тиберий изпаднал в немилост по-
ради конфликт с дъщерята на Август 
– Юлия /за която бил оженен насила 
след смъртта на Агрипа/ и се оттеглил 
в доброволно изгнание на о-в Родос, 
с което покоряването на Германия на 
практика спряло. Това довело до ос-
лабване на римската власт и въстания 
сред племената. В края на краищата 
поради преждевременната смърт на 
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внуците си /от Агрипа и Юлия/ – Гай 
и Луций, и липсата на други алтерна-
тиви, Август привикал отново Тибе-
рий, за да възстанови римското вли-
яние отвъд Рейн. Тиберий предприел 
нов успешен поход и през 5 г. от н. е. 
областите между Рейн и Елба били 
провъзгласени за римска провинция 
Германия Магна.
Единственото сериозно племенно обе-
динение, което не изпаднало в зави-
симост от Рим и могло да застраши 
новите завоевания, било това на мар-
команите в днешна Бохемия. Оглавя-
вал го Маробод, чиито посланици, по 
думите на Веллей Патеркул прегова-
ряли с римляните като с равни. Маро-
бод явно демонстрирал, че при една 
римска агресия може да даде сериозен 
отпор. 
През 6 г. от н. е. Август решил, че цар-
ството на маркоманите трябва да бъде 
ликвидирано. Били събрани 12 леги-
она. Част от тях трябвало да нанесат 
удар от Германия - по река Майнц, ко-
мандвани от Гай Сенций Сатурнин, а 
другите войски трябвало да настъпят 
от Норик под ръководството на Тибе-
рий.
Непосредствено преди инвазията, 
обаче в тила на римляните /Панония 
и Илирия/ избухнало грандиозно въс-
тание. Причините за въстанието се 
кореняли както във високите данъци, 
така и в насилствения набор на младе-
жите за помощните части в римската 
армия. Опасността от създалата се си-
туация се дължала във факта, че или-
рите разполагали със значителни сили 
/200 000 войника/ и били запознати с 
римската тактика, въоръжение и дис-

циплина, а и на тяхна страна се биели 
спомагателните части от региона.
Така че Тиберий сключил мир с Ма-
робод и в следващите три години /6-9 
г./ усмирявал въстаналите илири и 
панонци. Войната била изключително 
трудна, изтощителна и скъпострува-
ща за римляните. В операциите били 
задействани 15 легиона, в Италия бил 
проведен принудителен набор за ар-
мията, дори вербували освободени 
роби в помощните войски. В края на 
краищата въстаниците били победе-
ни, но римляните не могли да се на-
сладят на победата си, защото точно 
тогава дошла вестта за голям бунт в 
Германия, в резултат на което били 
унищожени три легиона, заедно с на-
местника на провинцията Квинтилий 
Вар. Причината за въстанието в Гер-
мания били действията на новият уп-
равител на провинцията Квинтилий 
Вар, назначен през 7 г. Преди това той 
бил наместник на Сирия и свикнал да 
се разпорежда с подчинените му, раз-
читайки на тяхното малодушие и тър-
пение. Германците обаче не желаели 
да им бъдат налагани римски порядки 
и закони. Надмеността и жестокост-
та на Вар били съчетани и с неговото 
лекомислие, с което той се доверил на 
германския благородник Ариминий /
който командвал помощната кавале-
рия/. Именно последният бил иници-
атор на заговора, който вкарал Вар и 
легионите му /около 30 000 войника/ 
в засада в непроходима гориста мест-
ност, наречена Тевтобургска гора. В 
продължение на три дни германци-
те обезкървявали легионите, които 
се придвижвали в походен строй, без 
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разузнаване и с голям обоз. Виждай-
ки безнадеждното положение Вар и 
по-голяма част от командния състав 
се самоубили, а войската била избита. 
Унищожението на трите легиона било 
тежък удар за Август, който според Све-
тоний често възкликвал – „Квинтилий 
Вар, върни ми легионите“. Изтощени 
от войната с панонците римляните не 
могли да реагират на германското въс-
тание и всички отвъд рейнски терито-
рии били загубени, въпреки че Тибе-
рий и неговият племенник Германик 
впоследствие извършили няколко на-
казателни експедиции срещу герман-
ските племена. Това бил преломният 
момент в политиката на Август и пре-
минаването към отбрана. Отказът от 
ново покоряване на Германия личи и 
в едно от писмата на Август към Тибе-
рий, в което той го съветвал да се при-
държа към укрепването на съществу-
ващите граници без да рискува с нови 
неоправдани завоевания. 
 
Политиката на Август на изток

 След завладяването на Египет през 30 
г. пр. н. е., цел на римляните станало 
югозападното крайбрежие на Араб-
ския полуостров, откъдето се внася-
ли подправки, благовония и мазила. 
През 25 г. пр. н. е. била организирана 
военна експедиция под командване-
то на Елий Гал, която да сложи ръка 
върху крайморските градове на тери-
торията на Арабия Феликс /дн. Йемен 
/. Походът бил зле планиран и мина-
вал през безводни райони в резултат 
на което половината войска измряла 
от жажда. Въпреки че превзели ня-

колко крепости, накрая остатъците от 
армията се върнали в Египет. По-на-
татък между Рим и царствата в Южна 
Арабия - Химяр и Саба се установили 
съюзнически отношения.
Друга римска експедиция била насо-
чена към горното течение на р. Нил. 
През 23 г. пр. н. е., 10 000 римска ар-
мия, под командването на Гай Петро-
ний завладяла религиозния център 
на Етиопия - Напата и присъединила 
тези земи към провинция Египет. 
В Мала Азия и Сирия, за да увеличи 
римското влияние в противовес на по-
стоянната партска заплаха, Август се 
стараел да поддържа мир и стабилност 
сред васалните царства, провеждайки 
военни операции когато шансовете за 
неуспех били минимални. Негови съ-
юзници в региона били Галатия, Ка-
падокия, Комагена, Понт, Итурея, Га-
лилея, Юдея и Набатея.
Несъмнено взаимоотношенията с цар-
ството на Аршакидите били най-ва-
жният приоритет на провежданата от 
Август политика. През 22-20 г. пр. н. 
е. той заминал на обиколка в източни-
те провинции на империята – Гърция, 
Азия и Сирия. Основната му задача 
била да реорганизира провинциите и 
да приеме клетвите за вярност от за-
висимите от Рим царства между им-
перията и Партия. Вътрешните динас-
тични разпри между управляващите 
групировки в Партия му дали благо-
приятен повод да възстанови влия-
нието на Рим в региона, разклатено от 
катастрофалното поражение на Марк 
Лициний Крас и неудачните походи на 
Марк Антоний. Един от претендентите 
за престола на Партия – Тиридат, бил 
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прогонен от брат си Фраат IV, но бя-
гайки при римляните отвлякъл и сина 
му. Когато партите през 23 г. пр. н. е. 
поискали от Август да им върне прес-
толонаследника, императорът насто-
ял в замяна партите да върнат знаме-
ната и пленниците от армиите на Крас 
и Марк Антоний. Фраат IV изпълнил 

исканията, а връщането на римските 
орли било ознаменувано като голям 
успех и непосредствена заслуга на Ав-
густ, комуто била посветена триумфал-
на арка на Форума. През 20 г. пр. н. е. 
принцепсът изпратил експедиционен 
корпус под командването на Тиберий 
в Армения, където римляните устано-
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вили свой цар – Тигран III.  Армения 
обаче не останала дълго време в рим-
ската сфера на влияние, въпреки че 
били сечени монети с надпис Armenia 
capta /покорена Армения/.
Август активно се месел в династич-
ните борби около партския престол. 
Той подарил на Фраат IV италийска 
робиня /Муза Тея/, която му родила 
син и постепенно отстранила остана-
лите претенденти от престола, които 
били изпратени в Рим като заложни-
ци. През 2 г. пр. н. е. Муза и синът й 
Фраатак убили Фраат IV, но надеж-
дите, че престолонаследникът ще 
възприеме проримска политика не 
се оправдали. Военният сблъсък бил 
избегнат с договорка между внука на 
Август - Гай Цезар и Фраатак, била по-
твърдена и границата по Ефрат между 
двете държави. Компромисът бил по-
стигнат като партите се отказвали от 
претенции върху Сирия и мала Азия, 
а римляните гарантирали, че няма 
да предприемат завоевателни походи 
срещу тях. След поредната смяна на 
претенденти в Партия, през 6 г. Август 
успял да качи на престола един от от-
гледаните в Рим партски принцове – 
Вонон, но перез 11 г., последният също 
бил убит. 
В Мала Азия, Сирия, Юдея и Набатея 
Август подкрепял местните династии, 
чиито представители били дарявани 
с римско гражданство, именували се 
‚приятели на Рим‘ , което отразявало 
тяхното васално положение. Назна-
чаването на новите претенденти ста-
вало с одобрението на императора, но 
използвайки династичните крамоли, 
той постепенно присъединявал части 

от царствата им към територията на 
империята. Така Юдейското царство 
на Ирод след смъртта му /4 г. пр. н. 
е./ било поделено между синовете на 
царя, но по-голямата му част влязла 
в състава на създадената римска про-
винция. 
Зависимо от Рим било и Боспорското 
царство в Крим. През 17 г. пр. н. е. ца-
рят му Асандър бил отстранен от власт 
от някой си Скрибоний, претендиращ, 
че е внук на Митридат. Тъй като по-
следният фактически бил узурпатор 
възкачил се на престола без съгласи-
ето на Рим, Август през 14 г. пр. н. е. 
изпратил Агрипа, който със сила да 
утвърди на престола царя на Понт – 
Полемон. Скрибоний бил убит, и ма-
кар че Полемон се задържал на власт 
само 6 години, царството останало 
римски съюзник в региона и при на-
следилия го Аспург, а впоследствие 
било управлявано от назначавани от 
императорите тракийски династи.
Така, основно по дипломатичен път 
Август успял да укрепи римската власт 
на изток, без да бъде въвлечен в сери-
озен конфликт. За имиджа на римля-
ните в региона говори и фактът, че на 
два пъти /през 25 и 20 г. пр. н. е./ им-
ператорът приел индийски делегации, 
несъмнено значимо събитие, упоме-
нато и в ‚Res Gestae’. 
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В началото на ХХ в. светът не жи-
вее в спокойни дни. Между 1900 
и 1913 г. са убити над 40 високо-

поставени лица – политици и дипло-
мати, включително четирима крале, 
шестима министър-председателя и 
трима президента. На 28 юни 1914 г. 
в Сараево убиват австро-унгарският 
престолонаследник Франц Ферди-
нанд. Но нима убийството му довежда 
до световен конфликт като Първата 
световна война? Все пак, става дума за 
събитие, принципно доста различно 
от Троянската война, чиито повод уж 
бил хубавата Елена. 
От древността насам обаче, светът се е 
променил. Вече не личността е на пи-
едестал, а икономическите интереси. 
Последните довели до политически 
антагонизъм във взаимоотношени-
ята на развитите държави в Европа. 
Всички те вече са били на стартовата 
линия, готови за спринт към военни 
действия. Убийството на престолона-
следника е само изстрелът, който дава 

старта на най-голямото кръвопроли-
тие в историята на човечеството, счи-
тано към онзи момент.
Последните години на XIX и начало-
то на XX в. се характеризират с бурно 
икономическо развитие на Европа. 
Развитието на индустрията води до 
търсене на голямо количество сурови-
ни.
Таблица, показваща дела в световна-
та индустриална продукция на всяка 
държава през 1870 г. и през 1913 г.

 1870г. 1913г.
САЩ 23 36
Германия 13 36
Англия 32 14
Франция 10 6

В този период Германия се придвижва 
от 4 на 2 място.
През 70-те години на XIX в. в центъра 
на континента се създава нова държа-
ва, силна в икономическо и военно от-

ИСТОРИЯ

Европа и Първата световна 
война
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Резюме: В статията е направен кратък преглед на случващото се 
в Европа в навечерието на Първата световна война. Ще разгледам 
политическите различия и интриги между Великите сили през 
XIXв. и началото на XXв.
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ношение – Германската империя. По 
това време светът в общи линии е раз-
пределен между развитите икономи-
чески държави, които вече са завладе-
ли огромни пространства колониални 
земи, богати на суровини и полезни 
изкопаеми. В тази подялба Германия 
е с относително малък дял.Но това не 
отговаряло на нуждите и амбициите 
й. От самото начало на съществува-
нето си тя води активна външна по-
литика, за да си осигури доминиращо 
влияние в Европа и да придобие, а в 
последствие и да разшири, колониал-
ните си владения. Германия провежда 
подобна политика, за да засили влия-
нието си в Турция и Ирак.Активизира 
колониалната си политика в Африка 
и Далечният Изток. Знаковата фраза, 
че на „немците също е нужно място 
под Слънцето”, изказана от канцлера 
на Германия до 1890г. – Ото фон Бис-
марк, се превръща в основен девиз на 
германската дипломация. В него се 
усеща желанието за коренна промяна 
при подялбата на света, дори с цената 
на военен конфликт. Трябва да имаме 
в предвид, че по това време немската 
държава е сериозна научна сила  - през 
1900 г. учените й взимат най-много 
Нобелови награди. 

Особен интерес за всички европейски 
икономически силни държави е владе-
енето на онези стратегически центро-
ве, които гарантирали запазването на 
колониалните им владения: Гибрал-
тар, Суецкия канал, Дарданелите и 
Босфора. Преплитането на тези слож-
ни интереси дало своето отражение и 
в отношението към балканските дър-

жави. Това е т.н. източен въпрос, свър-
зан със съществуването на Османската 
империя и Проливите, владени от нея. 
Решението на казуса било затруднено, 
поради противоречивите интереси на 
големите и силни играчи в европей-
ската политика – Англия, Германия, 
Русия, Австро-Унгария. 
Победата на Русия в Руско – Турска-
та война (1877 – 1878 г.) й дава право 
на флот и насърчава стремежите й за 
влияние над проливите, които ще й 
дадат излаз на открито и топло море. 
За Англия пък проливите представля-
ват мост към колониалните владения 
в Далечния изток и Индия. Германия, 
от своя страна, се стремяла да владее 
Турция и в икономически, и в поли-
тически аспект, за да си осигури сухо-
пътен път през Истанбул към Багдад и 
Персийския залив. 
Още преди началото на военния кон-
фликт, съюзите вече били почти изця-
ло оформени. Австро-Унгария се готви 
да завладее Сърбия и Босна и Херце-
говина. През 1879 г. Австро-Унгария и 
Германия сключват таен съюз, насочен 
срещу интересите на Русия и Франция. 
Три години по-късно се присъединява 
Италия. Така през 1882 г. е оформен 
Тройният съюз на страните от Цен-
трална Европа. Характерно за него е 
провеждането на агресивна политика 
на Балканите, в Близкия и Средния 
Изток. Този съюз между Австро-Ун-
гария, Германия и Италия предста-
влява заплаха за интересите на Русия 
и Франция. Между Франция и Герма-
ния има стар конфликт. Това е жела-
нието на Франция за реванш от Френ-
ско-Пруската война, където Франция е 
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разгромена и губи две от провинциите 
си – Елзас и Лотарингия. В резултат 
от формирането на Тройния съюз се 
сключва Френско – Руският съюз (1891 
г.), който Русия по-късно се опитва да 
укрепи като привлече Англия. 

В края на XIX в. Европа е разделена 
на два военно-политически блока – 
Тройният съюз и Френско – Руският. 
На този етап Великобритания дипло-
матично не се включвала в този про-
цес, а наблюдава и гради политика-
та си с оглед към противоречията на 
двата съюза. През годините отноше-
нията междуу Англия и Русия са пре-
минавали през сложни политически 
взаимотношения, които често не са 
били съюзнически. По време на Ру-
ско-Японската война (1904 – 1905 г.) 
Русия се оказва в международна поли-
тическа изолация.Нейният съюзник,  
Франция, заема позиция на неутрали-
тет, докато Великобритания и САЩ, 
активно помагайки на Япония, се бо-
рят срещу засилване на влиянието на 
Русия в Далечния Изток. Разгромът на 
Русия в тази война води до отслабва-
не на авторитета й на международна-
та сцена и в някаква степен съдейства 
за прегрупиране на силите в Европа. 
Като отговор на мощната и агресивна 
политика на Германия през същата 
година започнали преговори за англо 
– френско сътрудничество, насочено 
срещу Германия.  
През 1907г. Великобритания и Русия 
подписват съглашение за разделяне 
на сферите на влияние в Иран, Афга-
нистан и Тибет. Това съглашение има 
основна роля и полага началото на ру-

ско-френско-английския съюз – Ан-
тантата или още Тройното съглаше-
ние.
Според някои анализатори Първата 
световна война е провокирана от бор-
ба за преразпределение на колониите. 
В голяма степен това е вярно, но дали 
няма и други причини? За руската по-
литика не е приоритет придобиване-
то на нови колонии, а опазването на 
целостта на огромната й територия. 
Чрез „русификация”, Русия агресивно 
реализира имперските си цели, нала-
гайки руски език и култура над етниче-
ските малцинства. Това е  амбициозно 
начинание за консолидация на импе-
рията, тъй като 56 процента от насе-
лението по онова време не се състояло 
от руснаци. В икономически план ре-
шението да се подсилят селското сто-
панство и износа се оказва правилна-
та крачка в стратегията за развитие на 
империята. Между 1870 и 1913г. руска-
та икономика започва да расте средно 
с по 2,4% годишно.Темпото е по-голя-
мо от това на английската, френската 
и италианската икономика и е най-
близо до немската(2,8%). 
Приоритет във външната им полити-
ка и на Австро-Унгария, и на Русия  е 
желанието и стремежът да разширят 
и наложат влиянието си в Югоизточ-
на Европа. Австро-Унгария се стреми 
през Босна и Херцеговина и Сърбия 
да се спусне към Солун. Отговорът на 
нововъзникналите малки държави от 
региона е следният: именно в Босна и 
Херцеговина убиват австро-унгарски-
ят престолонаследникът . 
През 1906г. Англия строи най-големия 
военен кораб в света с над 5000 тона 
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броня – Dreadnought, който е инова-
ция в корабостроенето. През 1914г. 
Великобритания има 42, а Германия 
26 Dreadnought-а Англия следи вни-
мателно и с подозрение амбициите на 
Германия за изграждане на нов и мо-
дерен военноморски флот. С продъл-
жилото няколко десетилетия бурно 
икономическо развитие на Германия 
растяло морското и сухопътното й въ-
оръжение.

Таблица за производство на стомана в 
млн. тонове
 1870г. 1913г.
САЩ 0,7 31,3
Германия 0,2 18,4
Англия 0,2 7,7
Франция 0,08 4,7

От таблицата виждаме, че Германия 
увеличава производството си на желя-
зо най-много – цели 92 пъти повече.

Най-голямата чуждестранна инвес-
тиция на Германия по това време е 
постигнатото споразумение с Осман-
ската империя за построяване на же-
лезопътната линия Берлин - Багдад . 
Благодарение на него, немците имат 
право на 20 км от жп-линията за неф-
тени сондажи и тяхното използване в 
рамките на 99години. В това Англия 
определено вижда пряка заплаха за 
контрола  над Суецкия канал и влия-
нието си над Ориента – Египет, Пер-
сия, а оттам и Индия. 
По същото време Франция не прене-
брегва възможността за контрол над 
световния океан и колониите си. През 

1912г. във френската колония Мороко, 
в гр. Казабланка, е построено най-го-
лямото пристанище в света, което в 
близко бъдеще цели да обслужва екс-
панзионистичната френска политика 
в Африка.  
В края на XIX в. на територията на 
Британската империя живеят над 100 
млн. мюсюлмани. В  Египет и Судан 
избухва  джихад - „свещена война”  
под предводителството на Мохамед 
Ахмад. Целта на бунта – да отхвърли 
зависимостта от Англия в района, не е 
постигната, но империята прави ком-
промис и се съгласява за създаването 
на Арабските емирства при условие, 
че те не контактуват с други държави. 
Британците поемат ангажимента при 
евентуална агресия срещу новоосно-
ваната държава по земя или море да 
й осигуряват защита и по този начин 
да легализират своето присъствие на 
Арабския полуостров в бъдеще. 
През октомври 1898 г. на визита в Йе-
русалим пристига, като „приятел на 
арабските народи”, Вилхелм II (кайзер 
на Германия). Едно подобно офици-
ално посещение е достатъчно красно-
речив факт, че Германия ясно застава 
на страната на Османската империя в 
този конфликт. Малко по-късно Кай-
зерът е на гости на турския султан и 
лично му подарява новата немска ка-
рабина „Маузер”, като по този начин 
представя немската военна техноло-
гия. Османската империя е под голямо 
икономическо влияние от Германия, 
която помага за модернизирането на 
турската армия– послендата има нуж-
да от помощ срещу апетитите на Ан-
глия и Русия, които били готови да си 
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поделят голяма част от нейната тери-
тория. По същото време (1903г.). Авс-
тро-Унгария и Русия са постигнали 
съглашение за отваряне на Проливите 
за Руската флота. В замяна на това Ру-
сия се съгласила да признае анексията 
на Босна и Херцеговина с известна те-
риториална компенсация за Сърбия.
През 1911г. избухва Итало-турската 
война, която Италия започва, за да 
завоюва днешна Либия. Войната при-
ключва през 1912г. с победа за Италия. 
Балканските страни се възползват от 
кризите в Турция - анексирането на 
Босна и Херцеговина от Австро-Унга-
рия, провъзгласяването на независи-
мостта на България, поражението от 
Италия. Ето как на  5 октомври 1912г. 
балканските държави обявяват война 
на Турция. 
След Балканската война (1912г.) Гер-
мания подкрепа България, а Сърбия 
получава подкрепата на Русия. 
Различията започват все повече да се 
задълбочават. Различия, който стигат 
до кулминацията си през 1914г.
На фона на острите политическо 
– икономически противоречия, на 
20юни 1914 г. се е състоял „Kiel Week”. 
Английският флот е поканен на гости 
в Балтийско море  от немците. С цел 
взаимното опознаване и сприятелява-
не, домакините организират  танци,  
пищни градински партита и състеза-
ния по футбол, чрез които немци и 
британци се опознават и сприятеляват 
в рамките на една седмица. Осем дни 
по-късно, на 28 юни 1914 г., немски-
ят кайзер е на яхтата си ”Вестоносец” 
и получава новината за убийството на 
ерцхерцог Франц Фердинанд  в Сара-

ево. Раздялата на двете страни била 
изключително сърдечна и „трогател-
на” на фона на събитията, които ще се 
случат шест седмици по-късно. Защо-
то тогава бившите приятели, изпъл-
нявайки заповеди, влизат във война 
един с друг
Дори днес, 100 години по-късно отзву-
кът от тези събития заема важна роля 
в обществения и политическия живот, 
не само на Балканите, но и извън рам-
ките на Европейския континент. 
Ще си позволя да цитирам древния 
учен и философ Аристотел, описал ме-
тода за успех в човешкото общество по 
този начин: „На първо място, имай оп-
ределен, ясен практически идеал: цел, 
задача. На второ място, разполагай с 
необходимите средства за постигане 
на своите стремежи: мъдрост, пари, 
ресурси и методи. Трето, използвай 
всичките си средства за този стремеж.” 
Цитат,осъществен стотици години по-
късно от политическата върхушка от 
началото на XX в. чрез най- нехуман-
ния и зверски метод - войната. 

Благодарности:
Благодаря за полезната и ценна за мен 
подкрепа на:
д-р Владимир Божилов 
доц. д-р Иван Петров
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Мексиканската история е бога-
та и очарователна. Сред цен-
ното й културно наследство 

от миналото са т.нар. „свидетелства“ 
- кодекси, или ръкописи, с пиктограф-
ско писмо. Чрез тези кодекси можем 
да дълбаем в много области на позна-
нието - история, наука, религия и хро-
нология - и да научим повече за еже-
дневието на развитите цивилизации 
в Централна Америка, в това число - 
тези на ацтеките и маите. Тогавашни-
те „тлакуилос“, или книжници, с уди-

вителна вещина са записали своята 
история върху различни материали.

Някои кодекси са направени от иви-
ци плат, от еленова кожа или от хар-
тия от растението агаве, но основният 
материал била хартията амате. Името 
„амате“ произлиза от думата „аматл“, 
която на езика нахуатл означава „хар-
тия“. Амате се получава от кората на 
фикус или от кората на смокиново 
дърво.
 

Амате - мексиканският 
папирус

Автор: Неделин Бояджиев
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Преди да започнат да произвеждат 
хартия, индианците пишели върху ка-
мък, глина и животинска кожа. Мезо-
американската хартия се различава 
от китайската, която се изработва от 
ориз, а така също - и от египетските 
папируси. Мезоамериканските кул-
тури използват хартията и за риту-
ални цели. Те я поднасят в жертва на 
боговете, като я изгарят, след като са 
я напоили с кръв, тамян, копал (вид 
дървесна смола) или каучук. Идолите 
на боговете, свещениците, а също - и 
жертвите, определени за човешките 
жертвоприношения, били облечени в 
дрехи, изработени от амате. След ис-
панското завоевание хартията амате 
бива изместена от внесената европей-
ска хартия. Завоевателите забраняват 
нейното производство. Но то се запаз-
ва в труднодостъпните планински се-
лища.

Когато завладели континента през 
XVI век, испанците се опитали да сп-
рат производството на амате. Защо 
обаче те са искали да направят това? 
В очите на завоевателите хартията 
амате била тясно свързана с индиан-

ските религиозни ритуали, които ка-
толическата църква осъждала, понеже 
ги считала за езически и варварски. В 
труда си „История на Индиите на Нова 
Испания и прилежащите острови“ ис-
панският монах Диего Дуран подчер-
тава, че местните жители „записвали 
подробно различни истории за пред-
ците си. Тези писмени сведения мо-
жеха да хвърлят повече светлина вър-
ху миналото, ако невежеството не ги 
беше унищожило. Някои невежи хора 
ги изгорили, смятайки ги за идоли, а 
в действителност това били истории, 
които заслужавали да бъдат помнени“.
 
Как се прави амате?
 
Опитите да се унищожи традицията 
на амате не били успешни и за щас-
тие тя е достигнала и до наши дни. В 
северната част на планината Сиера 
Мадре в щата Пуебла, в места като Сан 
Паблито (община Пауатлан) все още 
се прави такава хартия. В списание 
„Мексиканска археология“ се цити-
ра придворният лекар на крал Филип 
II, Франциско Ернандес. Там се казва: 
„Майсторите на хартия режат само де-
белите клони на дърветата и оставят 
младите. След това клоните се оста-
вят да омекнат през нощта в близките 
реки или потоци.  На следващия ден 
се маха кората им, вътрешният й слой 
се отделя от външния и се запазва.“ 
След като кората се почисти, влакната 
се разпростират на плоска повърхност 
и се удрят с камък или с каменен чук. 
Тъй като повърхността е грапава, тя се 
покрива с тънък пласт от нишесте.
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Днес влакната се варят в големи ко-
тли, в които се прибавят пепел и вар, 
така че да станат по–меки и да се от-
странят някои вещества от тях. Варе-
нето може да продължи до шест часа. 
След това влакната се измиват и се ос-
тавят във вода. Майсторите поставят 
влакната едно по едно на плоска дър-
вена повърхност, така че да се образу-
ва мрежа. По–късно, като използват 
плосък чук, удрят влакната на равни 
интервали докато те не се преплетат и 
не образуват лист хартия. После полу-
чената хартиена маса се избелва като 
се търка с лимон. Най–накрая краи-
щата на хартията се сгъват навътре, 
за да станат по–здрави, и се оставя на 
слънце да изсъхне. Има няколко цвята 
хартия амате. Обикновено тя е кафя-
ва, но може да бъде и бяла, с цвят на 
слонова кост, на кафяви и бели петна, 
както и жълта, синя, розова и зелена.

Съвременно приложение на амате

От хартия амате се правят красиви 
мексикански произведения на изку-
ството. Някои от рисунките върху тази 
хартия са с религиозен характер, но 
други изобразяват различни стили-
зирани животни, празненства и сцени 
от щастливия живот на мексиканци-
те. Освен красивите разноцветни кар-
тини се правят и картички, лентички 
за отбелязване на страници и други 
предмети, ръчна изработка. Тези про-
изведения на изкуството удивляват 
както местните жители, така и чужде-
нците, които ги купуват за украса. Това 
изкуство се е разпространило и извън 
границите на Мексико. Направени са 
репродукции на древните кодекси. Не-
съмнено испанците са наблюдавали за 
първи път изкуството на амате с голям 
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интерес. Според монаха от Ордена на 
доминиканците Диего Дуран, когото 
споменахме по–горе, местните жи-
тели „записвали и рисували всички 
събития в книги и на дълги листове 
хартия, заедно с изчисления за годи-
ните, месеците и дните, в които те са 
се случили. В тези рисунки те впис-
вали с голяма прилежност своите за-
кони и наредби, данните от преброя-
ването на населението и т.н.“.

Колко хубаво, че традицията на ама-
те е оцеляла до наши дни, а с нея - 
и красотата на този интересен еле-
мент от мексиканското културно 
наследство! Точно както „тлакуи-
лос“, или книжниците, в древността, 
съвременните майстори се радват на 
чудната хартия амате, която с право 
може да се нарече мексикански па-
пирус.

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.

      admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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Напредъкът на популационната 
генетика революционализира 
разбирането на антрополози-

те за човешката предистория. Смяната 
на парадигмата започна със сенквен-
сирането на неандерталския геном от 
екипите на Паабо и Райх през 2010-та 
година, когато се установи, че между 
1и 4% от геномите на съвременните 
евразийци са наследство от предиш-
ните обитатели на Евразия – неандер-
талците, поради което моделът на чо-
вешкото заселване на света, известен 
като „Извън Африка“, се нуждае от 
съществена корекция – Хомо Сапиенс 
не е заместил съществуващите извън 
Африка архаични човешки видове, а 
се е слял с тях. Последващото секвен-
сиране на така наречения Денисовски 
човек – неизвестен хуманоид, свързан 
едновременно с Хомо Еректус и ази-
атските неандерталци, извършено от 
същия екип, окончателно елиминира 

старата парадигма – след него се ока-
за, че освен неандерталско днк, хората 
от югоизточна Азия носят и днк-то на 
Денисовския Човек, като при австра-
лийските аборигени и папуасите от 
Нова Гвиния това днк гони 10% от ге-
нома им. През 2014-та г.,4 години след 
началото на генетичната революция в 
Антропологията, разбирането ни за 
човешката предистория е драматично 

ИСТОРИЯ

Заселването на Европа в чо-
вешката предистория – нова-

та парадигма.
Автор: Светослав Стамов, антрополог, МА, Университетът в Дюк.
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променено и далеч по-добро от пре-
ди. Изглежда, че старата парадигма е 
подменена окончателно. Настоящата 
статия е опит за обобщение на новото 
разбиране на Антропологията за пре-
дисторията на човечеството, появило 
се като резултат от стотици изследва-
ния на антично човешко днк, проведе-
ни за периода 2010-та, 2014-та година 
и наложили пълна смяна на парадиг-
мата за човешкото минало. 

Смяната на парадигмата започна с 
откритието, че съвременните хора в 
Евразия и Америка са носители на не-
андерталско днк. Последващите от-
крития установиха, че у човечеството 
са се запазили 60% от гените на неан-
дерталците; което ги превръща в наши 
близки роднини – и предшественици. 
На снимката – реконструкция на не-
андерталец от Института по Еволю-
ционна Антропология Макс Планк – 
Лайпциг.

Екстрактиране на неандерталско 
ДНК от бедрената кост на неандер-
талски спесимен, снимка на  Инсти-
тута по Еволюционна Антрополо-
гия Макс Планк. Някои от гените, 
отговарящи за цвета на кожата и 
косата у Европейците и за дебелина-
та на косата у хората от Източна 
Азия, са наследство от неандертал-
ците – заедно с предразположеност-
та към диабет и сезонните депресии, 
както и стотици други физически и 
бихейвиорални черти.

Изледването на днк, извлечено от ан-
тични останки  в Европа, позволи ге-
номите, митохондриалните и хромо-
зомните хаплогрупи на съвременните 
европейци да бъдат сравнени с тези на 
хората, населявали европа в различни 
минали предисторически епохи. Срав-
нението доведе до откритието, че съ-
временните европейци са съществено 
различни от различните предистори-
чески групи в Европа и не са техни на-
следници. 
До 2010-та, в рамките на доминира-
щата тогава парадигма се смяташе, че 
съвременните европейци са смесица 
от 2 групи – предимно палеолитни ло-
вци-събирачи от Европа, наследници 
на европейските кроманьонци и мал-
ка група неолитни фермери, мигрира-
ли в Европа от Близкия Изток преди 
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10 хиляди години и донесли земеде-
лието. След анализа на днк от 100-ци 
скелети на хора, живели на различни 
места в Европа от епохата на палеоли-
та преди около 40 хиляди години на-
сам, се установи, че съвременните ев-
ропейци са продукт на смесването на 
3 ансестрални групи, а не на 2. Третата 
група беше наречена от антрополози-
те антични северноевразийски ловци, 
защото се оказа, че европейците носят 
античното днк-ка на древни  хора, жи-
вели преди 20 хилядолетия  в района 
на съвременен Сибир, Ангара и влезли 
на територията на Европа преди едва 
5 хиляди години.  
Старата парадигма за заселването на 
Европа: До 2010-та г. антрополозите 
вярваха, че съвременните европейци 
са наследници на кроманьонските ло-
вци, навлезли в Европа като резултат 
от извън африканската миграция от-
преди 45 хиляди години и заварили в 
Европа популация от неандерталци, 
като погрешно се смяташе, че между 
двете групи не е имало интербридинг 
и неандерталците са изчезнали без да 
оставят генетична следа у съвремен-
ните европейци.  Предшествениците 
на съвременните европейци са дошли 
в Европа преди ледниковата епоха, 
гласеше старата парадигма; те не са се 
смесили с неандерталците, а по вре-
ме на късната дриасова епоха, когато 
ледовете завладяват европа преди 24 
хиляди години, те се изтеглят в най-
южните й части – Балканите, Ита-
лийския попуостров и Иберия, къде-
то преживяват успешно ледниковата 
епоха, след оттеглянето на ледовете 
заселват цяла Европа наново и след 

малко смесване с неолитни фермери-
мигранти от близкия изток преди око-
ло 10 хиляди години – и много пери-
петии – се превръщат в съвременните 
европейци.

Европа по време на Ледниковата Епо-
ха. След края й, според старата пара-
дигма, оцелелите в най-южните точки 
ловци-събирачи се смесват с малка 
група фермери-мигранти от близкия 
изток и реколонизират Европа, за да 
се превърнат в съвременните Евро-
пейци. След 4 години изследвания на 
антично днк, тази хипотеза се оказа 
погрешна и трябваше да бъде изоста-
вена за сметка на новата парадигма в 
антропологията на европейската пре-
дистория.
Новата Парадигма:  – Антични 
северноевразийски ловци, ба-
зални евроазийци и популации 
–призраци.
След поредица от изследвания на ан-
тично-евразийско днк, проведени 
от 2012-та година насам, започна да 
става ясно, че има трета група, която 
е контрибутирала за днк-то на съвре-
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менните европейци. С помощта на 
революционен нов софтуер за генети-
чен анализ на популациите и предста-
вянето им като смесици  от различни 
античните групи , наречен Адмиксто-
ол и по-късмо Адмиксчър ( Estimating 
admixture proportions and dates with 
ADMIXTOOLS by Patterson et al), очер-
та у съвременните европейци наличи-
ето на гени, наследени от популация, 
различна от неолитните фермери и 
европейските палеолитни ловци. Тъй 
като доказателствата бяха косвени, 
тази  ансестрална популация беше на-
речена „призрак“ – никой не беше си-
гурен коя е и от къде се е взела.

Новата ансестрална популация беше 
наречена „Антични североевразийци“ 
и беше открита с върха на перото, по 
точно – с клавишите на компютър-
ните клавиатури, от софтуер, наречен 
Адмиксчър, тъй като никой не беше 
виждал физически останки от тази 
популация – до 2013-та година, кога-

то беше изследвано днк-то на така на-
реченото „Момче от Мальта, Ангара“ 
– ловец събирач, живял в централен 
Сибир преди 24 хиляди години.
2013 – Момчето от Мальта, Сибир,  22 
хиляди години преди Христа
Ансестралните северноевразийски ло-
вци престанаха да бъдат призрак, след 
като през 2013-та година беше изслед-
вано днк-то на така нареченото „Мом-
че от Мальта, Ангара“ – ловец съби-
рач, живял в централен Сибир преди 
24 хиляди години. (Upper Palaeolithic 
Siberian genome reveals dual ancestry 
of Native Americans). Изследването 
предизвика изключително смущение, 
особено в Северна Америка, защото 

се оказа, че момчето от Малта е едно-
временно предшественик на съвре-
менните европейци и на съвременни-
те индианци – двете групи се оказаха 
роднински, тъй като 30% от днк-то на 
съвременните американски индианци 
се оказа наследство от група, идентич-
на на групата, към която е принадле-
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жало момчето от Малта; По мистери-
озен начин обаче тази група се оказа, 
че е контрибутирала и за днк-то на 
съвременните европейци, като те са 
наследили между 15 и 30% от днк-то 
си от същата група; откритието беше 
посрещнато на нож от съвременните 
индианци, които бяха скандализира-
ни от роднинството си с „бледолики-
те“ и организираха улични протести, 
като подписаха и петиция, в която из-
разиха недоверието си в достоверност-
та на откритието ( Ancestor of Native 
Americans in Asia was 30% Western 
Eurasian).  Последващите изследвания 
установиха, че популацията от Сибир 
е призрачната група, контрибутирала 
за днк-то на съвременните европей-
ци и навлязла в Европа преди около 
5000 години с културата Бойна Брад-
ва от територията на културата Ямна 
в причерноморската степ, което неиз-
бежно свърза тази популация с прото-
индо-европейците и направи сериоз-
на контрибуция по установяването на 
прародината на индоевропейците. Без 

да реши спора напълно, изследвания-
та стесниха сериозно ареала с възмож-
ния произход на индоевропейците до 
три свързани географски региона – 
културата Самара от територията на 
Средна Волга, Културата Майкоп от 
региона на закавказието и Култура-
та Ямна от северното причерноморие 
– или и на трите едновременно, тъй 
като културите са с общи географски 
граници и са съществували по едно и 
също време; все пак, към този момент 
антрополозите дават предимство на 
Ямна, като генетиката на хората от 
ямна може да бъде проследена ясно у 
културата Бойна Брадва и у съвремен-
ните европейци; Археологическите 
доказателства обаче дават определена 
възможност индо-иранските племе-
на да са свързани не с Ямна, а с Май-
коп, която лежи на юг от нея, от двете 
страни на Кавказ. Дали Майкоп също 
е свързан с протоиндоевропейците и в 
каква степен, ще отговори изследване 
на натично днк на останките от Май-
коп, на което му предстои публика-

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.

      admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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ция в Нейчър в началото на 2015-та г.;  
Изводите от изследването на антично 
сибирско ДНК от 2012-та бяха потвър-
дени от изследване на игрек хромо-
зомните хаплогрупи от миналия ме-
сец, които установиха у съвременните 
европейци  древни, дълбоки клади на  
хаплогрупа У, която до сега се считаше 
за ексклузивно индианска. Тази хап-
логрупа е сестринска на макрогрупата 
R, към вариантите на която принадле-
жат 80% от съвременните европейски 
ммъже, както и самото „Момче от Ма-
льта“.
Графиката долу е репрезентация на 
генетичната контрибуция на групата 
на „Момчето от Мальта“ към съвре-
менните народи от Евразия, изготвена 
с помощта на софтуера „Адмиксчър“.

Според графиките, популацията на 
палеолотните ловци (МА-1) от райо-
на на Ангара контрибутира най-мно-
го гени на съвременните европейци 

и съвременните индианци; парадок-
сално, не контрибутира почти нищо 
на съвременните сибирски групи, на 
тюрксите групи, на угрофините извън 
Европа и нищо на хората от съвремен-
ния далечен изток – Китайци, Мон-
голци и Японци – което е доста смай-
ващо, защото отваря въпроса къде са 
били тогава предшевствениците на 
тюрки, китайци или угрофини, щом 
не са свързани с мезолитната попула-
ция на Сибир. Хората от тази попула-
ция са изминали хиляди километри 
през морето от треви на евразийската 
степ, за да влязат в Европа преди 5000   
години и да се превърнат в предше-
ствениците на съвременните европей-
ци. 80% от Съвременните европейци 
носят игрек хромозомни хаплогрупи, 
появили се в европа едва преди 5000 
години и влезли в европа с културите 
Бойна Брадва и Бел Бийкър. Тези ха-
плогрупи са свързани с хаплогрупата 
на „Момчето от Малта“, както и между 
15% и 30% от аутозомното днк на все-
ки съвременен европеец – без баските 
и сардинците.

Неолитните Фермери: Изследване-
то на днк от стотици скелети от 
неолитната епоха установи, че в 
европа популацията от западно-
европейски ложци събирачи е 
почти напълно заместена от по-
пулацията на фермерите, които 
живеят необезпокоявани в Ев-
ропа от Балканите до Британ-
ските острови и Скандинавието 
за периода 9000 – 3000 г. пр. Х. 
Изглежда, земеделието давава 
на фермерите сериозно предим-

ИСТОРИЯ
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ство пред европейските ловци 
събирачи, тъй като за този пе-
риод от време днк-то на ловци-
те отсъства почти изцяло от Ев-
ропа – ложците са „изчезнали“, 
а днк-то на фермерите е много 
различно и говори за различен 
географски произход и различ-
на популационна история. Фер-
мерите са мигранти. По дфини-
ция – от Близкия изток, защото 
там са първите им селища. Но тъй 
като няма изследвано антично днк от 
Близкия изток за неолитния период, 
това на този етап е само презумпция 
– и хипотеза, която предстои да бъде 
потвърдена или отхвърлена.

През 2013 година бяха изследвани 
32неолитни  погребения от различ-
ни фермерски селища в Европа. Нито 
едно от тях не съдържа останки на чо-
век, принадлежал към макрогрупата 
R, на която днес са носители 80% от 
европейските мъже. Вместо нея, в нео-
литните гробове са открити хора, при-
надлежащи на хаплогрупа G, с някол-
ко изключения, които принадлежат 
на хаплогрупи Е и I. Макрогрупа R се 
появява в Европа в раннобронзовата 

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 

достъп до него.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
www.nauka.bg 
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епоха, след края на неолита, и изглеж-
да, замества неолитните хаплогрупи 
– т.е. в Европа навлиза нова попула-
ция; Хората от съвременна европа са 
носители на хаплогрупите предим-
но на тази „нова“ популация, а не на 
хаплогрупите от неолита – те също 
присъстват в съвременна Европа, нов 
много по-малка степен, отколкото са 
присъствали през неолита.

Честота на разпределението на най-
популярните съвременни хаплогрупи 
в неолитна европа – 0%. Съвремен-
ните европейци, особено по бащина 
линия, са „новодошли и не са наслед-
ници на хората, строили мегалитите и 
долмените, тоест на фермерите от не-

олитната епоха. За балканите това се 
потвърди и от изследванията на тра-
кийско днк от периодите 8-3ти век пр. 
Х. – траките са с днк, близко до това на 
съвременните европейци и естестве-
но, не са наследници на хората от бал-
канския неолит, строили варненския 
некропол, караново и мегалитните 
паметници от странджа, родопите и 
сакар. Независимо от порнографски-
те фантазии на А. Фол. Не изглежда и 
да са се интересували особено от фа-
лически символи, свещенни камъни, 
орфизми  и други оргии, приписвани 
им в порнороманите на „траколозите“ 
от школата на Фол – каменните арте-
факти принадлежат на хората от нео-
литната епоха; а те не са траки.

ИСТОРИЯ
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Един от любимите въпроси на 
учителите по география е „Къде 
се намира Заливът на геогра-

фа?”. Откъде ли точно идва това име? 
А знаете ли, че има също така и Проток 
на географа? Отправяме се по стъпки-
те на една велика научна експедиция 
от началото на XIX век...

В утрото на 19 октомври 1800 г. в прис-
танището Хавър два кораба под общо-
то командване на френския изследо-
вател Никола-Тома Боден (1754-1803) 
се отправят към изследването на не-
познатото австралийско крайбрежие 
при Индийския океан. Това са кора-
бите „Географ” (Géographe) и „Натура-
лист” (Naturaliste). Тази експедиция 
записва една от славните страници в 
историята на френското мореплаване 
и изследователска дейност. Тя оставя 
и много от съвременните топоними 
по западното и южно крайбрежие на 
Австралия и прилежащите й острови*.

Корабите
 
Изначално „Географ” била корвета с 
20 оръдия, построена за нуждата на 
френската флота. Първото й име през 
1797 г. е „Урания”, през 1799 г. е пре-
именувана на „Галатея”. Интересното 
е, че до този момент тя продължавала 
да стои в корабостроителницата си. 
Компания, която я е построила, отказ-
вала да я пусне в експлоатация при 
френската армия. Причината била 
проста – корабът не бил платен от 

Географ – кораб, залив и проток
Автор: Димитър Желев

http://geograf.bg/

ГЕОГРАФ

Никола-Тома Боден
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държавата. През юли 1800 г. сметките 
са уредени и корабът е вече на вода и 
официално под френски флаг. На 23 
август същата година получава новото 
си съдбоносно име – „Географ”. 
 

Реплика на кораба „Географ“. Снимка: 
Уикипедия
 
 „Натуралист” също бил боен кораб, 
пуснат на вода през 1795 г. под името 
„Заплашителен” (La Menaçante’). През 
1800 г. сменя името си на „Натура-
лист” и под командването на Жак 
Хамелин взима участие в изследова-
телската експедиция до Австралия. 
Корабът е на служба във френската 
флота до 1810 г.
 
 С името на „Географ”

 В Западна Австралия се намират два 
географски обекта с името на кораба 
„Географ”. Английското име на залива 
«Geographe Bay“ (с френския правопис 
за „географ”) на български може да се 
преведе по доста начини: „Залив на ге-
ографа”, „Залив на Географ”, „Залив геог-
раф” и т. н. Предвид, че е кръстен на 
кораба „Географ”, а не на професията 
географ, правописно е по-коректно да 
се изписва „Географ”, а не „географ”. 
Така или иначе в българския език и ге-
ографско образование се е наложило 
името „Заливът на географа”, изписва-
не, което едва ли ще се измени. 
 

Заливът на географа, Западна Австралия. 
Снимка: Уикипедия
 
Заливът се намира на 220 km югоза-

БГ Наука  взе участие в проекта „Ти също можеш да си предприемач” в
Румъния 

БГ Наука взе участие в проект посветен на неправителствените организации, 
тяхното  развитие,  управление и маркетинг. Проектът се състоя в  Италия 

www.ngo.nauka.bg 
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падно от най-големия град на Запад-
на Австралия – Пърт. Името си полу-
чава през месец май 1801 г., когато е 
обходен за пръв път от експедицията 
на Боден. Заливът е широка извивка 
от бреговата линия, обхващаща прос-
транството от нос Натуралист (кръс-
тен на другия кораб) до град Бънбъри. 
На него са разположени градчетата 
Дънсбъро и Бъселтън. Заливът е срав-
нително добре защитен от вълните на 
Индийския океан от нос Натуралист. 
Районът е туристически популярен 
за любителите на водните спортове 
и гмуркането. Заливът е плитък и в 
него не могат да плават големи мор-
ски съдове. Това е причината да бъде 
прокопан двукилометрова отсечка от 
дъното, свързваща океана и пристани-
щето на Бъселтън. Заливът е популяр-
но място за наблюдаване на китове в 
Австралия. 
На север се намира големият залив 
Шарк. Той се свързва с Индийския 
океан с две отделни водни ръкава, но-

сещи имената проток Географ и про-
ток Натуралист. Така в Западна Ав-
стралия освен Залива на географа се 
намира и Протокът на географа. 

Откривателският тандем - „Географ“ и 
„Натуралист“. 
 
 
-----------------------------------
* През октомври 1800 г., Боден е назна-
чен за командващ на експедиция, състо-
яща се от два кораба, „Географ“ и „На-
туралист“, и има за цел изследването и 
картираненето на западното, северното 
и южно крайбрежие на Австралия. Към 
експедицията са причислени натурали-
ста Франсоа Перон и известния по-късно 
с изследванията си в Океания Луи Клод 
Фрейсине. През май 1801 г., на югозапад-
ното крайбрежие на Зеления континент, 
където за пръв път картографира залив, 
който получава името Географ, както и 
нос Натуралист на полуострова, заграж-
дащ залива от югозапад. „Географ” и „На-
туралист” се насочват на север покрай 
западното континентално крайбрежие, 
където открива виждат и картографи-
рат за пръв път полуостров Перон и про-
тоците Географ и Натуралист, съединя-

ГЕОГРАФ
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ващи залива Шарк с Индийския океан и 
отново продължава на север. На северно-
то крайбрежие на Австралия францу-
зите откриват големия залив Жозеф 
Бонапарт и остров Перон в източната 
му част. След това експедицията се на-
сочва към остров Тимор, където е даден 
кратък отдих на екипажа и в края на 
1801 г. корабите отплават на юг към 
бреговете на остров Тасмания. (Справ-
ка: Уикипедия)

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
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Като малък бях голям почитател 
на приказките от различните 
краища на света. Спомням си 

как впечатление ми беше направила 
една приказка от Океания, където се 
разказваше за борбата на аборигенско 
племе срещу гигантска рептилия, на-
речена „Хови“:
“Твърде малко животни днес са останали 
на земята и всички те са малки. А някога 
били много и се срещали огромни - с ви-
сочината на дърво. Почти всички голе-
ми животни ядяха трева, но Хови ядеше 
хора. Хови беше по-дълъг от лежащо на 
земята дърво, а когато се изправял в цял 
ръст - главата му се издигаше над хълмо-
вете. Когато тичал, земята треперела, 
изпивал цялата вода от потоците, не ос-
тавяйки на хората нито капка. Хови бро-
дел из равнините търсейки храна и ако на 
пътя му попадало някое племе, той изяж-
дал всички хора до един и това племе за-
винаги изчезвало от лицето на земята...”
 
http://azku.ru/skazk...eanii/hovi.html
 
Когато поотраснах, научих че явно 
тази приказка си е имала своето осно-
вание, тъй като на австралийския кон-
тинент през плейстоцена живял ги-

гантски гущер, бих казал по-големият 
брат на Комодския варан, а именно 
Megalania prisca или Varanus priscus:

Кръстена така от Ричард Оуен /бащата 
на палеонтологията/, Мегалания при-
ска /може да се преведе като великият 
древен скитник/ всявала ужас сред 
фауната на ‘terra australis incognita’ 
допреди 40 000 години. 
По намерени скелети, които възсъзда-
ват около 80% от облика на влечугото, 
можем да съдим, че на дължина то дос-
тигало до 5-7 метра и тежало около 400 
кг. Мегаланията била суперхищникът 
на австралийските савани, ловяла ос-
таналите представители от мегафа-

Мегалания приска
Автор: Владимир Попов

БИОЛОГИЯ

http://azku.ru/skazki-narodov-okeanii/hovi.html


 http://nauka.bg 92

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

73

уната - дипротодонти, палохерсти, 
прокоптодони /гигантски кенгура/, 
моа, ему и пр.

Не е изключено да е налитала и на 
мърша, макар че масивната й челюст 
била пълна с остри зъби, които късали 
месото на жертвата и трошели костите 
й. Счита се, че имала и отровни жлези. 
За изчезването учените сочат изми-
рането на любимата й храна - дипро-
тодонтите /двуутробни тревопасни 
бозайници с размери на хипопотам/. 
Макар че нищо чудно пръст в това да 
имат и първите колонизатори на ав-
стралийския континент - аборигени-
те, които предали срещите си с тази 
страшна рептилия под формата на 
приказка на поколенията...

От горе ляво по часовниковата стрел-
ка: Genyornis /2,5 метра висока хищна 
нелетяща птица/; Diprotodon /гигант-

ският роднина на днешния вомбат/; 
Procoptodon /гигантско кенгуру/; 
Thylacine /измрелият през миналия 
век тасманийски вълк/; Thylacoleo /
торбест лъв/; Megalania.
За контактите на аборигените с ме-
гафауната говорят различни скални 
рисунки в северозападната част на 
Австралия (от където явно колониза-
торите са проникнали на континен-
та).
Счита се, че тази е на торбест лъв /
Thylacoleo carnifex/

 

БИОЛОГИЯ
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Toва вероятно е Гениорнис:

 Тук имаме лов на едро раирано жи-
вотно /може би торбест лъв/: Тилацин:

Повече информация тук:
http://antiquity.ac....all/akerman322/

БИОЛОГИЯ

http://antiquity.ac.uk/projgall/akerman322/
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Екип от учени реконструира де-
тайлно дървото на живота на 
костенурките. Най-нова гене-

рация секвениращи технологии съз-
дават безпрецедентно количество от 
генетична информация за сензацион-
но нов поглед върху еволюционната 
история на костенурките. Учените 
отделят  костенурките в нова система-
тична група, наречена Археозаврия,  
‘Archeosauria’, заедно със техните род-
ственици – птиците, коркодилите и 
динозаврите.

Екип от учени, включващ изследова-
тели от Калифорнийската Академия 
на науките, реконструира подробно 

„ дърво на живота” на костенурките. 
Начина по който видовете костенурки 
са свързани помежду си, как се отна-
сят спрямо другите влечуги и дори с 
динозаврите е доста дискутирано от 
десетилетия. Нови поколения секве-
ниращи технологии в академичните 
лаборатории създават безпрецедент-
но количество от генетична информа-
ция за сензационно нов поглед върху 
еволюционната история на костенур-
ките. Високотехнологични лаборатор-
ни методи, революционират начина, 
по който учените изследват произхо-
да на видовете и еволюционните взаи-
моотношения, като осигуряват здрави 
основи за бъдещи разработки върху 
изкопаемите фосили.
Изследователските резултати, които 
са публикувани в научното списание 
Molecular Phylogenetics and Evolution, оп-
исват как с новите генетични секвенцион-
ни техники,  наречени Ultra Conserved 
Elements (UCE), се изясняват близките 
родственици на костенурките.

Новото генетично дърво се базира 

БИОЛОГИЯ

Костенурки и динозаври: 
Учените решават загадките на влечуги-
те със забележително изследване на ево-
люцията на костенурките.

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141124103225.htm
Ноември 24, 2014-11-26

Калифорнийската Академия на науките
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на огромна база данни и опреверга-
ва представата, че костенурките са 
близко родствени с гущерите и зми-
ите. Вместо това, авторите поставят 
костенурките в нова група, наречена 
Археозаврия „Archeosauria“, заедно с 
техните близки родственици – пти-
ци, крокодили и динозаври. Учените 
предполагат, че тази нова група ще се 
окаже най-голямата сред гръбначните 
животни и ще получи ново научно на-
именование.
Тази нова технология, UCE technique, 
използвана във високо технологични-
те лаборатории позволява на учените 
да се придвижат в годините на раз-
лични спекулации и да поставят нова-
та група Археозаврия на правилното 
място в дървото на живота на влечу-

гите. UCE, като техника се използва от 
2012 г.  и  учените започват да натруп-
ват огромни количества от генетични 
данни за гръбначните животни.
„ Да наречем това една нова вълнува-
ща ера в секвениращата технология 
е слабо казано.” , казва Браън Сими-
сон, Доктор на науките, Директор на 
Академичния център по сравнителен 
геномикс (CCG), който анализира ог-
ромното количество данни от тези 
изследвания. Този център е ултрамо-
дерен факултет, състоящ се от секве-
нираща лаборатория, колекция от 
замразени ДНК и компютърен ресурс. 
Той е ядрото на генетичните изслед-
вания в Академията. Основан  през 
2008 г., Центъра по сравнителен гено-
микс продължава да прецизира акаде-
мичните изследвания, включително и 
тези  на нови открития за костенурки-
те, на световно, еволюционно ниво.
„Само в рамките на пет години, оби-
чайните изследвания, използващи 
ДНК секвениране се развиват от таки-
ва, използващи няколко удобни гене-
тични маркери до такива работещи с 
над 2000 генетични маркера – едно не-
въобразимо количество ДНК”, казва 
Симисон. „Новите техники като UCE, 
драматично доказват нашите възмож-
ности да се помогне в изясняването на 
генетични мистерии, решаването на 
които е продължавало десетилетия, 
дават ни ясна картина на това как жи-
вотните, такива като костенурките, са 
произлезли на нашата постоянно про-
меняща се планета.”
Важни изследвания също така реша-
ват еволюционната загадка, витаеща 
около мекочерупчестите костенурки. 

БИОЛОГИЯ



 http://nauka.bg 96

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

73

– странна група костенурки, чието 
тяло не е покрито с люспи, а муцуна-
та е издължена. Досега изследванията 
свързват мекочерупчестите костенур-
ки с тинестите костенурки, водещи 
полуводен начин на живот, въпреки 
че фосили на мекочерупчести косте-
нурки са намирани в периоди пре-
ди появата на тинестите костенурки. 
Академичните изследвания поставят 
мекочерупчестите в самостоятелен 
клон на еволюционното дърво, далеч 
от техните родственици. Тяхната дъл-
га независима еволюционна история, 
обяснява как техния лесно отличим 
вид е такъв, какъвто се наблюдава и 
при намерените фосили. С огромно 
количество данни, учените се връщат 
не само на всеки еволюционен клон 
от развитието на костенурките, про-
следявайки междувидовите отноше-
ния, но и могат да сравнят фосилите 
от различните континенти. „Работя 
върху еволюционните отношения на 
костенурките от над 20 години, като 
съм използвал различни методи.”, каз-
ва Пархам.
Съавторът Джеймс Пархам, доктор на 
науките към Академията, асистент – 
професор по геологични науки в Ка-
лифорнийския Стейт Юниверсити 
Фулъртон и експерт по костенурките, 
казва че тези авангардни тестови тех-

ники дават ново ниво на яснота върху 
продължаващите вече две десетиле-
тия негови изследвания върху косте-
нурките. „Фосилите са съществени 
за това, да ни покажат как измрелите 
вече костенурките са изглеждали, но 
също така ни дават информация кога 
и къде са живяли те в миналото.”
Пархам отбелязва, че изследвайки 
фосилите на костенурки – по-точно 
характеристиките на техните кости, 
не е давало точна  представа за еволю-
ционните взаимоотношения  от раз-
личните костенурки и във времето.
„Дървото на живота на костенурките, 
базирано на анатомичните изслед-
вания на фосилите, не съвпада с вре-
мевите изчисления на появата им във 
фосилните находки, както и  с тях-
ната география.”, казва Пархам, „Но 
дървото на живота, построено на база 
на изследванията на Академията, е в 
съответствие с времевите и простран-
ствени модели, основани на фосил-
ните данни. Тези нови тестови техни-
ки спомагат да се съгласуват данните 
от фосилите и ДНК изследванията и 
дават увереност в конструирането на 
правилното еволюционно дърво.

БИОЛОГИЯ

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 

достъп до него.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
www.nauka.bg 
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„Стори го Бог сур елена; 
на чело му ясно слънце, 
на гърди му ясен месец, 
на гърба му ясни звезди.” 

Българска народна песен от Радилово, 
Пещерско; коледна
/ Тази песен е особено важна с оглед на 
религията на древните българи, чийто 
носител символично е ‚сур елена‘./

Благородният елен Cervus elаphus 
е един от най-големите видове 
елени. Той обитава голяма част 

от Европа, района на  Кавказките пла-
нини, Мала Азия, Иран, част от запад-
на Азия, централна Азия, Атласките 
планини, регион между Мароко и Ту-
нис в северозападна Африка, където е 
единствения вид елен, Северна Амери-
ка. Благородния елен е интродуциран 
в Австралия, Нова Зеландия, Перу, 
Уругвай, Чили и Аржентина. 

Благородният елен е преживно 
животно от разред Чифтокопит-
ни  (Artiodactyla). Този  разред обе-
динява средно големи и едри, рас-
тителноядни плацентни бозайници. 
Характерно за разреда са двата средни 
силно развити пръста превърнати в 
копита и другите два странични обър-
нати назад и закърнели. Тичат бързо и 
добре. Стомахът често пъти е сложен и 
съставен от няколко дяла. 
Впечатляващ с достолепната си ос-
анка, благородният елен е четвъртия 
най-голям вид елен, след лоса, уапи-
ти и индийския замбар. При мъжките 
– наречени рогачи, средната дължи-

Благородният елен, 
царствения  обитател 
на горите

Автори: Димитра Лефтерова
д-р. Чавдар Черников

БИОЛОГИЯ
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ната на тялото е 250 см, височината 
при холката е средно 152 см, а сред-
ното тегло 235 кг. Женските, нари-
чани кошути са по-дребни. Козината 
му е къса и червеникавокафява през 
лятото, потъмнява през зимата до си-
вокафява. Малките еленчета са с пет-
ниста козина и често лежат на земята, 
така че са много трудно забележими. 
Рогата на благородния елен са впеча-
тлителни – достигат средно до 91 см 
и тежат до 3 кг всеки. Сменят се всяка 
година. Опашното огледало е жълте-
никаво. Опашката е сравнително дъл-
га, в сравнение с техните американ-
ски и азиатски родственици. Слаби 
различия във външния вид има меж-
ду отделните подвидове благородни 
елени, най-вече в размера и рогата, 
като най-малкия е Корсиканския бла-
городен елен, който живее в Корсика 
и Сардиния, а най-големия е Каспий-
ския благороден елен – марал в Мала 
Азия и кавказкия регион на запад от 

Каспийско море. Елените от централ-
на и западна Европа доста варират по 
размер, като един от най-големите е 
регистриран в Карпатите. Западноев-
ропейският благороден елен, истори-
чески, расте до големи размери, когато 
е добре хранен. Неговите наследници, 
интродуцирани в Нова Зеландия и Ар-
жентина също достигат големи телес-
ни размери и рога. 
 През есента при рогачите на  повечето 
подвидове са развива къса грива, коя-
то е най-плътна и видима при елените 
от Британските острови и Норвегия. 
Мъжките на каспийския и испанския 
благородни елени не развиват грива. 
Рогачите по принцип имат по-сил-
но развити мускули на шията, спря-
мо женските. Само рогачите развиват 
рога, които започват да растат през 
пролетта и се сменят всяка година, 
като старите опадват обикновено през 
зимата. Обичайно са дълги до 71 см и 
тежат 1 кг, но при по-големите подви-

Фиг.1 Географско разпространение на благородния елен (вкл. Вапити).

БИОЛОГИЯ
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дове могат да достигнат и до 115 см и 
да тежат 5кг. Рогата са костни струк-
тури, които растат с до 2,5 см на дено-
нощие. Всеки рог започва началото си 
от черепа на елена, от точка наречена 
стъбълце. Докато един еленов рог на-
раства, той е покрит с кожа, изграде-
на от множество кръвоносни съдове и 
наричана кадифе, с което се осигурява 
кислород и хранителни вещества към 
нарастващата кост. При растежа вър-
хът първоначално е хрущял, който се 
заменя с костна тъкан. След достига-
не на пълният размер на растежа на 
костта за годината (в края на лятото), 
кадифето изсъхва и пада. Тъй като не 
се доставя кислород и хранителни ве-
щества, еленските рога стават мъртва 
тъкан и остават с открито костно ве-
щество. Такава мъртва костна структу-
ра е зрял рог. Елените сменят рогата 

си всяка година след брачният сезон. 
Въпреки че рогата се регенерират вся-
ка година, техният размер ежегодно е 
променлив и варира в зависимост от 
възрастта на животното. Те са харак-
терен показател като вторичен полов 
белег на мъжките животни. 
 През есента при всички подвидове 
благородни елени се развива по-дебе-
ла космена покривка, за да осигури то-
плинна защита. Цветово се различава 
при отделните подвидове. Напролет 
тази дебела козина се сменя, като чес-
то елена се чеше по дърветата, за да си 
помогне със смяната. Козината има по 
принцип различно оцветяване, в за-
висимост от типа на хабитата и сезона, 
като е от сива или по-бледа окраска 
през зимата, до червеникаво кафява и 
по-тъмна през лятото. Повечето евро-
пейски благородни елени имат черве-
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никаво – кафява лятна окраска, като 
при някой се запазват петна по гърба. 

Когато един вид има широко раз-
пространение, така както е благород-
ния елен  Cervus elаphus, обикновено 
няма консенсус по отношение на това 
дали съседните популации и подвидо-
ве са синонимни. Поддръжниците на 
това видът да се подели на два вида C. 
elaphus и уапити C. canadensis датират 
от 1737 г. Поради фенотипични при-
лики между двата вида, редица авто-
ри  ги определят като конспецифич-
ни и ги определят като един общ вид 
Cervus elаphus, а уапити се определя 
като подвид на вида. По долу е даде-
на класификацията на подвидовете 
според Geist с вапити като подвид, но 
самия той препоръчва C. canadensis да 
бъде отделен като самостоятелен вид. 

Общо описаните 22 подвида/ Geist 
(1999) /,  някой от които оспорвани и 
до днес: 

1.  Cervus elaphus barbatus -  Бер-
берски благороден елен, разпростра-
нен в Алжир, Тунис и Мароко. Това е 
единствения представител на семей-
ството в Африка.

2.  Cervus elaphus corsicanus  - Кор-
сикански благороден елен, разпрос-
транен в Корсика и Сардиния и ве-
роятно интродуциран там в близкото 
минало от Берберския благороден 
елен. Има мнения, че Берберския и 
Корсиканския благороден елен трябва 
да бъдат отделени като самостоятелен 
вид – C. corsicanus

3. Cervus elaphus hippelaphus – 
Централноевропейски благороден 
елен, разпространен в Централна Ев-
ропа и Балканите.

4.  Cervus elaphus montanus  - Из-
точен благороден елен 

5.  Cervus elaphus alashanicus  - 
Алашан благороден елен, разпростра-
нен в планината Алашан, Китай. Авто-
рите приемащи вапити за отделен вид 
го приемат за подвид на вапити.

6. Cervus elaphus xanthopygus – 
Изюбър, Източноазиатски благоро-
ден елен, разпространен в Русия / Ир-
кутска област, Забалкалието, Далечен 
Изток/, Китай / Северна Манджурия/, 
Корея. За някои подвид на вапити.

7. Cervus elaphus maral -  Марал, 
Каспийски благороден елен, разпрос-
транен в Мала Азия, Крим, Кавказкия 
регион и северозападен Иран.

8. Cervus elaphus /Cervus 
canadensis nelsoni/  - Уапити от Ска-
листите планини, Северна Америка

9. Cervus elaphus /Cervus 
canadensis/ - Уапити, разпространен 
в Северна Америка

10.  Cervus elaphus sibiricus  - Сибир-
ски марал. Според авторите приемащи 
вапити за отделен вид е подвид вапи-
ти. Среща се в Южен Сибир и северни-
те части на Централна Азия (Североза-
падна Монголия и Северен Синдзян), 
главно в гористи планински области 
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11.  Cervus elaphus songaricus  -  Тян 
Шан уапити или Тян Шан марал 

12. Cervus elaphus нanglu  - Ка-
шмирски благороден елен, Хангул, 
разпространен в Индия. Според някои 
автори подвид на вапити.

13. Cervus elaphus kansuensis -  
Кансу /Гансу / благороден елене, раз-
пространен в Гансу провинция в Ки-
тай

14.  Cervus elaphus macneilli  - Съчу-
ански благороден елен или още елен 
на Макнийл, разпространен в Западен 
Китай.

15. Cervus elaphus wallichii  - Тибет-
ски благороден елен, разпространен в 
Тибет и Бутан. Споеред някои автори 
подвид на вапити.

16. Cervus elaphus bactrianus  - Бу-
харски елен, разпространен в Афга-
нистан, Казахстан, Тюркменистан, Уз-
бекистан и Таджикистан. Уязвим вид.

17.  Cervus elaphus yarkandensis  - 
Eлена ярканд, разпространен в Китай  
- Синдзян – Уйгурски автономен реги-
он. Застрашен вид 

18.  Cervus elaphus atlanticus  - Нор-
вежки благороден елен 

19. Cervus elaphus brauneri  - Крим-
ски благороден елен 

20. Cervus elaphus elaphus -  Запад-
ноевропейски благороден елен, раз-

пространен в Западна Европа.

21. Cervus elaphus hispanicus  - 
Иберийски благороден елен, разпрос-
транен на Иберийския полуостров

22. Cervus elaphus scoticus  - Шот-
ландски благороден елен, разпростра-
нен в Шотландия и Англия. 

  Според някои нови ДНК изследвания 
има основания систематиката на видо-
вете в семейството да бъде ревизирана.  
В Handbook of Mammals of the World – 
vol. 2 – Family Cervidae (Stefano Mattioli 
–2011) се приема, че вапити е самос-
тоятелен вид – Cervus canadensis. Са-
мият вапити според различни автори 
има от 6 до 12 подвида. Много автори 
напоследък настояват, на част от под-
видовете да се даде статут на отдел-
ни видове - например C. wallichii, C. 
yarkandensis, C. xanthopygus, C. нanglu.
Филогенетично дърво основано на 
секвенционен ДНК анализ на част от 
цитохром б гена на мтДНК, показва 
поделение на групата на Западни бла-
городни елени и Източни благородни 
елени, които поотделно са монофиле-
тични. Основано на това изследване, 
групата на Западните благородни еле-
ни може да се раздели на 4 подгрупи: 
Западноевропейска, Балканска, Сред-
ноизточна и Африканска. Преграда 
между Балканската и Средноизточна-
та група е ясно очертана от Босфора в 
Турция. Алпите и Карпатите формират 
бариера между Западна Европа и Бал-
каните. Източната група благородни 
елени се поделя на три подгрупи / Се-
верна Азия и Америка, Южна Азия и 
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Източна Азия/. Южноазиатската гру-
па е изолирана от пустинята Таклама-
кан и пустинята Гоби и еволюира сим-
патрично. Първичната Тарим група (C. 
bactrianus and C. yarkandensis), застава 
като основа на вида и е изолирана ге-
ографски от пустинята Такламакан на 
изток и Памир на запад. Тази група 
генетично е по-близка до Западната 
група, докато по хабитат се намира до 
Северноазиатска/Американска група.

Фиг 2. Път на колонизация на благо-
родния елен, основан на секвениращ 
ДНК анализ на цитохром б ген от 
мтДНК. С тъмни линии са показани 
географските / генетични/ бариери 
и се именувани със съвременните си 
наименования. Плътните линии по-
казват доказано сигурните пътища 
на колонизация, а с точки са указани 
вероятните такива.

Времето на разделяне на двете голе-
ми групи – Източна и Западна е пре-
ди приблизително 7 милиона години. 

Сериозни промени настъпват през 
ранен и среден миоцен. Когато Афри-
канската и Индийската континентал-
ни плочи се сблъскват в Евразийския 
континент преди около 40 милиона 
години и започва орогенезата на Хи-
малаите и Алпите. Първите предше-
ственици на елените /цервоиди/ се 
появяват по време на промените през 
периода от олигоцена до миоцена, 
преди около 25 милиона години в ра-

йона на съвременния Хиндукуш. Тези 
архаични копитни били със среден 
ръст, а техни предшественици са били 
оцелелите от олигоцена Dremotherium 
и Bedenomeryx.  Преди около 15 млн 
години започват заледяванията, кои-
то предизвикват падане на морското 
ниво и увеличаване на източно Ан-
тарктическите ледени плочи. Това е 
причината, поради която древното 
море Тетис в западната част на Ев-
разия да пресъхне и този район да се 
превърне н безкрайно тревисто поле. 
Появява се първия предшественик на 
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род Dama. След това Арабската пло-
ча спира  движението на топли води 
между Средиземно море и Тихия оке-
ан, което предизвиква климатични 
промени - по-студена зима и по-сухо 
лято. Това също спомага за увеличава-
нето на тревистите региони в Европа 
и Азия и преди около 8-7 милиона го-
дини позволява разпространяването 
на големите и бързо придвижващи се 
тревопасни животни, такива като еле-
ните. Именно това е и времето на по-
явата на преките предшественици на 
съвременните елени. Обособяването 
на отделните видове и подвидове ста-
ва благодарение на разделянето им от 
географски прегради, такива като пла-
нини, пустини и морета. На границата  
плиоцен/миоцен пред около 5 мили-
она години, започва още едно спадане 
на морското ниво, което е свързано със 
заледяване. Това води до видово раз-

деление и именно тогава се появява и 
рода на благородните елени Cervus.  В 
началото на плейстоцена преди около 
2 милиона години, предшественици-
те на съвременните видове започват 
своето окончателно обособяване, под-
помогнато от повтарящите се заледя-
вания.

Този царствен вид е активен приве-
чер, през нощта и рано сутрин. Извън 
периода на разгонване, мъжките об-
разуват малки групи. Кошутите с ро-
жбите си живеят на отделни немно-
гобройни стада. Благородните елени 
прекарват по-голяма част от времето 
си в по-ниска надморска височина, 
като предпочитат горските райони. 
През лятото мигрират към по-високи 
места, където храната е повече и ус-
ловията са по-добри за отглеждане на 
поколение. По време на разгонването, 
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рогачите се съревновават за внима-
нието на кошутите, а след като са при-
влекли тяхното внимание отблъскват 
всеки друг рогач. Спаринг рогачите, се 
обикалят един друг, издавайки рево-
ве, като така всеки оценява противни-
ка – размера на рогата, големината на 
тялото и възможностите за битка. Ако 
нито един от участниците не се отка-
же, започват да се удрят с рогата, като 
понякога може да  има сериозни нара-
нявания. По-силните рогачи следват 
групите кошути по време на разгонва-
нето от август до ранна зима. Един ро-
гач може да пази до 20 кошути. Само 
полово зрелите рогачи имат харем / 
група кошути/, като пика на размно-
жителната активност е на около осем 
годишна възраст. Мъжките на две до 
четири годишна възраст по-рядко 
държат харем и прекарват по-голяма 
част от времето на разгонването по пе-
риферията на някой голям харем, по-
добно е поведението и на мъжките над 
11 годишна възраст. 
Благородният елен издава специфи-
чен рев по време на разгонването, ха-
рактерен за горската среда, която оби-
тава, доста отличаващ се от рева на 
уапити, който е характерен за откри-

тите пространства. Рогачите издават и 
рев, който поддържа харема сплотен. 
Принципно кошутите са по-привлече-
ни от мъжки с по-силен рев. Рогачите 
издават и характерен рев по време на 
спаринг съревнованието за женските, 
както и при всеки друг сблъсък и бит-
ка с рога, също за демонстриране на 
мъжко надмощие над кошутите.

Кошутите раждат едно, много рядко 
две малки на година. Бременността 
продължава от 240 до 262 дни, а при 
раждането си малките тежат около 
15 кг. След две седмици те могат да се 
присъединят към стадото и спират да 
бозаят след два месеца. Всички мал-
ки се раждат с окраска на петна, кои-
то загубват в края на лятото.  Много 
рядко има случаи на възрастни, които 
са запазили част от петната по гърба 
на тяхната лятна окраска. Малките 
остават близо до майките си цяла го-
дина, като се отделят напълно когато 
се появява новото поколение. Продъл-
жителност на живота на благородния 
елен е от 10 до 13 години, а в плен и до 
над 20 години. 
Рогачите носят своите рога повече от 
половин година и не са дружелюбни 
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и не правят група с други мъжки през 
този период. Рогата им осигуряват 
защита, както и силните ритници с 
предните копита и на двата пола. След 
като рогата паднат, рогачите са по – 
склонни да образуват групи, които им 
позваляват да отстояват жизнените си 
задачи кооперативно. Стадата имат 
един или повече пазачи, които наблю-
дават за опасност, докато всички дру-
ги се хранят или почиват.
 След чифтосването, кошутите форми-
рат големи стада от повече от 50 ин-
дивида. Новородените се придържат 
близко до кошутите и с помощта на ре-
дица звуци се направляват от тях. Ко-
гато наближи хищник, най-големите 
и най-силни кошути правят защитна 
линия с готовност да ритат с предните 
си крака нападателя. Освен човека и 
кучетата, вълкът е може би най-опас-
ния им враг. Рядко мечка може да ги 

нападне. Рисът и глигана могат да на-
паднат малки еленчета.
 Благородният елен е най-едрият 
представител на семейство Еленови 
(Cervidae) у нас. Видът е силно мигри-
ращ, типичен представител на горски-
те местообитания.  През последните 
години числеността на елена в цялата 
страна намалява, като за основна при-
чина за това се сочи бракониерството. 
Видът е включен в ЗЛОД – Приложе-
ние 1; Бернска конвенция – Приложе-
ние ІІІ. Още за периода 1915-1918 г е 
описан общ силен спад на численост-
та, като са останали малко животни, 
разпръснати в разпокъсани попула-
ции. Следва период на реинтродуци-
ране и възстановяване на вида. Така 
числеността се увеличава съответно  
- 1952 г  - изчислени 1430 индивида, 
през 1992 г вече 28370 индивида. През 
последните години числеността вари-
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ра от 18000 до 21000 животни, поради 
комплексни причини: нападения от 
хищници, тежки зими, бракониерство 
и др. Елени се развъждат и отглеждат 
във всички ловни стопанства, с цел 
лов. Рогата на елена се ценят като скъп 
трофей. България има регистрирани 4 
световни рекорда на еленови рога от 
различни световни изложения.

В древността благородният елен е бил 
смятан за помощник на шаманите 
– съществуват много негови изобра-
жения и пластики в пещери, скални 
навеси и даже в църкви от Среднове-
ковието. Според легендите веднъж в 
годината – на празника Свети Кон-
стантин и Елена, той сам идвал при 
хората, за да бъде принесен в жертва. 
Извън жертвоприношението същест-
вувала забрана да се убива.
Благородният елен е разпознаван от 
пещерни рисунки отпреди 40 000 го-
дини, по време на горен палеолит. Си-
бирски пещерни рисунки показващи 
лов на елен датират от неолита отпре-
ди 7000 години. Много често елена е 
рисуван и като магическо животно, 
което показва неговата важност за вяр-
ванията и поверията на древните хора. 
Келтите са описвали елените като ма-
гически животни, водени на стада от 
своя пастирка - великан, която избира 
кой от тях може да бъде убит.
В християнството еленът също при-
съства. Свети Егидий, особено мно-
го почитан в южна Франция,  живял 
в отшелничество в една гора и един-
ствен негов спътник бил един елен. В 
легендата за основаването на френ-
ския град Ле Пюи ан Веле се разказва, 

че църквата, която е построена върху 
мегалитно светилище е указана къде 
да бъде построена от стъпките на един 
елен. Свети Хуберт, който е считан 
за покровител на ловците, математи-
ците, оптиците и ковачите на метал. 
Сред най-важните му атрибути е не-
говото расо, което според легендата 
е най-ефективното средство за защи-
та против бесни кучета. Смятан е и за 
създател на породата кучета блъдха-
унд, която в началото е наречена на 
него - куче на свети Хуберт. Според 
легендата  по време на лов в Ардени-
те среща елен с кръст между рогата и 
чува гласа на Спасител, който му каз-
ва да се откаже от светския живот и да 
стане духовник. Негов символ е кръ-
стът в рога, който според легендата е 
създаден от него. Той може да се срещ-
не на етикета на известния немски ли-
кьор „Егермайстер“, както и на гербо-
вете на много градове, сред които и 
беларуският Гродно. В редица други 
предания за светци и крале, еленът се 
е явявал като божия промисъл, сим-
вол изпратен от бога за решаване на 
важни и трудни въпрос.
Тюркските народи, които приемат 
исляма донесли със себе си от Вели-
ка степ техните вярвания и култове, 
свързани с елени, еленови рога, косми 
и др.  В Османската империя, и по-спе-
циално в Западна Мала Азия и Тра-
кия култа към елена изглежда, е бил 
широко разпространен и много жив, 
няма съмнение в резултат на срещата 
и смесването на тюркски с местните 
традиции. Известно е предание от 13-
ти век за свят човек, наречен „ Баща 
елен“,  който е живял с еленa си в пла-
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нинските гори на Бурса.
Англосаксонски кралски скиптър с 
формата на елен с разклонени рога е 
намерен в Сътън Ху, близо до Уудбри-
дж (Съфолк). Сътън  Ху  е англосаксон-
ски некропол от VI - началото на VII в. 
Той съдържа непокътнати останки от 
кораб, с богата колекция от златни и 
сребърни предмети принадлежали на 
англосаксонски крал. Некрополът е 
разкрит през 1939 г. сред група гроб-
ни могили. Предполага се, че в кораба 
са положени останките на саксонския 
крал Редуалд, починал през 625г.Съ-
тън Ху е от първостепенно значение 
за ранните средновековни историци, 
защото хвърля светлина върху един 
период от английската история, която 
е на границата между мит, легенда и 
историческа документация. Староан-
глийската поема „ Беуолф” по голяма 
част от действието се развива в зала , 
наречена „ Сърцето на елена”.
В старогръцката митология еленът е 
символ на богинята Артемида. В ин-
дуизма богинята Сарасвати се превръ-

ща в елен, наречен Рохит. В хетската 
митология, еленът е почитан наред с 
бика на Аладжа Хююк като защитно 
животно. Други хетски богове често са 
изобразявани върху елени.
В Унгарската митология има легенда 
според която: „ Двама братя - Хунор и 
Магор, ловували, когато бяла сърна се 
появила пред тях, подскачайки пред 
тях и въвличайки ги към мочурливи-
те места на Скития /Меотида/, къде-
то изчезнала внезапно. Въпреки това 
Братята решили да запомнят мястото 
и да се заселят там. Когато го сторили 
се запознали с дъщерите на Аланите, 
и синовете на „Булар. „. До днешен ден 
важен символ на Унгария е фигурата 
на изправен елен със силно разклоне-
ни рога, чиято глава е обърната през 
рамото.
В Америка, в индианските предания,  
еленът е символ на плодородието. В 
някой мексикански племена има пре-
дания, че прародителя на човека бил 
елен. В много мексикански племена и 
племена от югозападните САЩ, елена 
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се приема като свещен пазител на зе-
мята, който се жертва, за да изхрани 
хората. Песни и танци посветени на 
елена са нещо обичайно за тези райо-
ни.
В българските предания се е запазила 
и следната легенда за Кан Авитохол, 
свещенният елен и преселението на 
българите...
 Веднъж на един техен цар се родили 
двама сина: Единият на име Утигур, а 
другият - Кутригур. След като умрял 
баща им, те разделили властта по-
между си, и дали имена на своите под-
властни, че дори в наше време едните 
се наричат утигури, а другите - кутри-
гури. Те всички живеели там, имали 
във всичко общи обичай и не се сно-
шавали с людете, които живеели отвъд 
(меотидското) езеро и неговия Оток 
(Танаис). Никога не преминавали тия 
води, нито подозирали че могли да се 
преминат...Разказват, ако разказът е 
верен че неколцина младежи киме-
рийци/българи/, били на лов, една 
сърна като бягала от тях, скочила в тези 
води. Младежите обзети било от чес-
толюбие, било от някаква ревност, или 
пък заставени от някакъв дух, послед-
вали сърната и никак не я изоставили 
докато не стигнали заедно с нея на от-
срещния бряг. И това което те гонили, 
каквото и да е то, изведнъж изчезнало.  
... Наистина младежите не сполучили 
с лова си, но намерили повод за вой-
на и плячка. Защото като се завърна-
ли в родните си места те съобщили 
на всички Кимериийци (българи), че 
тези води могат да се преминават от 
тях. Тогава всички Кимериици (бълга-
ри), вкупом веднага грабнали оръжие-

то и се озовали на отсрещният бряг.../
история на воините/ - Прокопий Кеса-
рииски
Мотивът за кошутата (сърната), е ши-
роко запазен в българският фолклор. 
Многобройни песни разказват за чуд-
ни Юнаци, български царе, откърме-
ни от това свещено за нас животно. По 
важна е основаната сюжетна линия 
на легендата. Двама братя/един/ или 
множество ловци, тръгват след кошу-
та, която сочи пътя им през непознат 
брод, и когато сърната ги извежда до 
другият край, то тя изчезва, а братята/
ловците/царя бърза да се върне об-
ратно при своя народ и да го преведе 
„от другата страна“. Етимологията на 
името Авитохол според Петър Добрев  
може да се преведе съвсем точно чрез 
памирските езици, защото „Ави“ - сър-
на, и „тохол“ - син. Според именника 
на Българските Ханове, Авитохол се е 
възкачил на власт в 165 година, в ме-
сец 4ти (пролетта). Смята се че това 
може би е някакъв символ на новото 
българско начало (пролет), а началото 
на българското присъствие в Европа 
е от 165 година. В легендата за марте-
ницата също се разказва за бял елен, 
който показва пътя на синовете на хан 
Кубрат. 
На територията на Родопите има ле-
генда за саможертването на елен, кой-
то слизал всяка година от гората в оп-
ределен ден и на определено място и 
оставял хората да го заколят и да се 
нахранят с него. Една година еленът 
закъснял, защото трябвало да си на-
храни малките и селяните бързали да 
го заколят без той да си почине. От то-
гава еленът не се появил повече.
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И до днес в много части на света елен-
ското месо /венисон/ продължава да 
се използва за храна от човека. То е ви-
соко ценено, много вкусно и хранител-
но месо, с крехка и мека текстура. Ис-
ториците предполагат, че еленското 
месо е консумирано от древни време-
на, от времето на каменната ера. Древ-
ните гърци са първата цивилизация, 
която дава наръчници за ловуване, а 
римляните са възхвалявали не само 
лова, но и вкусните ястия от еленско 
месо. Днес еленско месо се набавя не 
само чрез лов на диви животни, но и с 
отглеждане в специални ферми. Нова 
Зеландия и САЩ са водещи държави в 
домашното отглеждане на елени.

Природните популации на елена ни-
кога не са били близко до изчезване, 
но търпят постоянен упадък, вслед-
ствие най-вече на дейността на човека. 
В редица страни се приемат сериозни 
мерки за възстановяване, реинтродук-
ция и запазване на статуса на благо-
родния елен. 

Видео:
http://youtube.com/watch?v=zBOj64X0g7E

http://youtube.com/watch?v=SCdSSRyNzEo
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Математика, физика и лингвис-
тика

Доколкото схващам, Вашите 
занимания с математика ви-
наги са ставали на граница-

та между математиката и езика, в 
някакъв смисъл лингвистичен фланг 
на математиката.

Не бих казал, че това протичаше на 
границата между математиката и 
лингвистиката. По-скоро това беше 
логически фланг. Все пак аз започнах 
да сe занимавам с математика значи-
телно по-рано отколкото с лингвисти-
ка.

Има един човек, казва се Евгени Абра-
мович Бунимович, когото аз много 
уважавам. През ноември 2013 г., на 
церемонията по връчването на преми-
ята „Просветител”, той в качеството си 
на член на журито каза: „В Русия има 
само двама математици, които смятат, 
че математиката е хуманитарна наука 
- това сме ние двамата с Владимир Ан-
дреевич Успенски”.

- В. А. Успенски и М.С. Гелфанд. 2013 г.

ФИЗИКА

В. А. Успенски: 
„математиката е 
хуманитарна наука“
„Светът на физиката“ 
 Владимир Андреевич Успенски, Михаил Гелфанд
Превод от руски: М. Бушев

Статията е публикувана в бр. 1, 2014 г. от списание «Светът на физиката» 
(WOP.COINTECH.NET), което се издава от Съюза на физиците в България
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- Аз не съм математик, но също 
смятам така.
Правилно. Но, да кажем, великият 
Арнолд - нашите рангове като матема-
тици са несъпоставими, така че аз се 
чувствам неловко, когато му възразя-
вам, - та той смяташе, че математика-
та е клон на физиката.

- Тъкмо за това исках да питам.

Ако математиката е клон на физиката, 
то със същия успех тя ще е и клон на 
психологията. Защото всичко проти-
ча в главата на човека. Вземете такава 
наука, каквато е теорията на числата. 
В нея няма никакви аксиоми. Аз не 
храня добри чувства към Виноградов 
[1], както впрочем и повечето почтени 
хора, но книжката му „Основи на тео-
рията на числата” прочетох с огромно 
удоволствие.
Тя започва от нищото и стига до оп-
ределени височини. Защото в главите 
ни съществува определена представа 
за натуралното число и ако един чо-

век е тук, а друг - в Нова Зеландия, то 
тази представа ще бъде еднаква за тях, 
защото изводите, до които те стигат, 
съвпадат. Следователно това е свой-
ство на човешката психология. Някои 
хора правят от това извод за съществу-
ването на Бог. Не мога да съдя за това, 
но самият факт на такова единство за-
служава внимание.

- Неотдавна в Science се появи 
статия, според която възприятие-
то на малки количества в главите 
на хората се намира изобщо не на 
онова място, където става после-
дователното индуктивно броене. 
И в съответната зона на кората 
на главния мозък има простран-
ствен градиент на активността в 
зависимост от броя на показва-
ните картинки - от една до седем 
[2].

Разбира се, а по-нататък вече е „много”. 
Това намира отражение в езика: един 
човек, но двама души и много хора. 
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Моята любима теза е, че безкрайност-
та е апроксимация на крайното отго-
ре. Понякога е по-просто да кажем не 
„осем септилиона”, а „безкрайно”.

„Много» започва там, където не 
се вижда веднага, а трябва да бро-
им, като показваме с пръст.

Вие засегнахте един интересен въпрос, 
който понякога ми задават изтъкнати 
колеги: откъде започва натуралната 
редица - от нулата или от единица-
та? Работата е там, че съществуват две 
понятия за натурален ред. Едното е 
количествено - то обхваща и нулата: 
„Колко крокодила има тук? - нула“, а 
другото е „бройно“: ако преброяваме 
крокодилите, то, разбира се, ще имаме 
„един, два, три...“.

- Но повечето математици все 
пак тръгват от физиката. Влади-
мир Игоревич Арнолд, Юри Ива-
нович Манин [3], Израил Мойсе-
евич <Гелфанд>...

Не знам откъде тръгват повечето. Еги-
петската математика тръгва от при-
ложните задачи - как да се строят пи-
рамиди.

- Ще рече, това по-скоро е физи-
ческата линия.

Да, но гръцката математика вече тръг-
ва от високите абстракции. Все пак ев-
ропейската математика произхожда 
от Гърция, а не от Египет. Питагор - 
несъизмеримост на отсечките [4], из-
общо казано, много им е притрябва-

ла тя на гърците за тяхната физика. А 
това е велико откритие.

- Но ако в европейската матема-
тика има, условно казано, еги-
петска физическа линия и гръц-
ка психологическа.

Аз бих се изразил психолого-естетич-
на.

... то как би било в другите мате-
матически култури?
Откъде да знам.

- Не сте ли се опитвали да надни-
кнете?

За тази цел човек трябва да е специа-
лист по история на математиката.

- Никога ли не Ви се е приисква-
ло?

Искало ми се е. Историята на матема-
тиката е необикновено интересна на-
ука, която обикновено се намира на 
доста ниско ниво. По следната при-
чина: с нея се занимават хора, които 
много често не са никак глупави, но, 
като правило, на тях не им е потръгна-
ло с математиката. Във връзка с това 
се натъкнах на следния пример. Кога-
то двамата с А.Л. Семьонов пишехме 
книжка за алгоритмите [5], на мен ми 
беше нужно да узная у кого за пръв 
път се е появило понятието алгоритъм 
- не самата дума (всички знаят за Ал-
Хорезми [6]), а понятието алгоритъм 
като описание на процес, който не е 
ограничен откъм броя на стъпките, но 
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довежда до резултат.
На отговора се натъкнах почти слу-
чайно. За пръв път това понятие се е 
появило у Емил Борел през 1912 г., но 
никой не е узнал за това, защото то се 
появява в статия на Борел върху оп-
ределения интеграл. Там той пише за 
„изчисленията, които могат реално да 
се осъществят”, като при това подчер-
тава: „Аз съзнателно оставям настра-
на по-голямата или по-малката прак-
тическа страна на въпроса; същината 
тук е, че всяка от тези операции е осъ-
ществима в крайно време с помощта 
на достоверен и недвусмислен метод”. 
Специалистите по математически ана-
лиз, интересуващи се от понятието ин-
теграл, прочели това и го отминали. А 
специалистите по теория на алгори-
тмите в такава литература не надник-
ват. А всъщност Борел точно е опреде-
лил какво е това алгоритъм.

- Примери за алгоритми е имало 
и по-рано.

Примери - разбира се. Аз говоря за по-
нятието, разликата е голяма. Разбира 
се, у Ал-Хорезми е имало описания 
как да се събират това и онова.
- Или европейските математици, 

които са се съревновавали по-
между си в решаването на разни 
видове кубични уравнения.

Задачите за построяване - това по съ-
щество също е алгоритъм.

-Щом е така, у Евклид няма да се 
намери строг списък на разреше-
ните операции и на техните по-
следователни комбинации?

Няма да се намери.

- А ако погледнем на това в по-
широк аспект?

Ако погледнем в много широк аспект 
и при това от съвременни позиции, 
то вероятно от книгите на Евклид ще 
може да се извлече такъв списък. Не 
е известно дали Евклид е осъзнавал 
това.

- Още за класификацията на на-
уките. Ако сметнем, че матема-
тиката е хуманитарна наука, то 
няма ли да се окаже, че лингвис-
тиката е природна наука?

Не.

БГ Наука участва в проект „Културно-историческите паметници в област Со-
фия-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”
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- Именно лингвистиката, а не фи-
лологията.

Поставен така, въпросът е правилен. 
Тогава да, согласен съм, в значителна 
степен е такава. Според мен главната 
беда на лингвистиката е в това, че тя 
се оказа залепена към литературозна-
нието. Те са като сиамски близнаци. А 
това я погубва.

Математика и музика

- Твърде много от добрите мате-
матици, които аз имах възмож-
ност да наблюдавам или които 
съм слушал, много и в някакъв 
смисъл дълбоко са слушали му-
зика. Израил Мойсеевич, Манин.

Колмогоров.

- Музикалният клуб в мехмат (съ-
кращение от механико-матема-
тически; бел. прев.).

Да, Александров.

От моето поколение Максим Кон-
цевич...

И какво?

- Това наблюдение правилно ли 
е?

Правилно е.

- Дали няма връзка с това, че 
работят едни и същи мозъчни 
структури?

Откъде бих могъл да знам!?

А ако пофантазираме?

Със същия успех бихме могли да до-
пуснем, че работят противоположни 
структури и това им осигурява почив-
ка. Може да се направи такъв извод и 
да се напишат няколко дисертации, а 
може да се направи и обратният извод 
и също да се напишат няколко дисер-
тации.

- В днешно време вероятно би 

БГ Наука взима участие в Международна научно-приложна конферен-
ция 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.
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било възможно да се използват 
електроди и да се премери кои 
области работят там и там. Учу-
ден съм, че никой не е направил 
това.

През май 2004 г. прекарах извест-
но време в Провидънс (столицата на 
щата Роуд Айланд, САЩ; бел. прев.), 
където ме заведе моята приятелка 
Таня Корелска, за да видя церемони-
ята по дипломирането на бакалаврите 
от Брауновския университет. Работата 
е там, че сред онези, които бяха обле-
чени в мантия, беше и нейната по-го-
ляма дъщеря Ксения. Таня ме заведе в 
дома на Вашия баща, когото познавам 
още когато беше на 11 години. Там ме 
почерпиха с най-хубавата водка, коя-
то някога съм вкусвал и която оттога-
ва нито мога да забравя, нито мога да 
намеря [7]. А Ксения, която се занима-
ваше с невролингвистика, ме заведе 
в една от университетските лаборато-
рии, където ми показаха на компютъ-
рен екран как се променя кръвоснаб-
дяването на различни части от мозъка 
при произнасянето на едни или други 
думи. Това, разбира се, е по-грубо от 
електродите. Ето Вие сте доктор на би-
ологичните науки, направете го.

- Аз не съм доктор на тези биоло-
гични науки.
Е, намерете някой, който да го напра-
ви.

- А Вие слушате ли музика? До-
колко това е важно за Вас?

При мен с музиката е много лошо, 

много съжалявам за това. Андрей Ни-
колаевич Колмогоров се опитваше 
да ме приучи, нещо ми обясняваше. 
Например той ми обясни нещо, кое-
то по-рано не разбирах. Аз не обичах 
пеенето; както казваше тъща ми, „не 
обичам, когато пеят в мое присъствие» 
- това за мен беше много разбираемо. 
Той ми обясни какво е това музикален 
инструмент. Това е виолончело, това е 
пиано, а това е човешки глас. Но аз му 
зададох въпрос, на който той не можа 
да отговори: „А думите за какво са? Аз 
и така не мога да ги разбера”.

- При Бах се разбира защо.

Това са религиозни химни, тук е ясно 
защо.

= Бах е разполагал с цяла рито-
рична система [8].

Това е друго нещо, тук думите се илюс-
трират от музиката. А аз си спомням 
арията на Орфей „Загубих Евриди-
ка, Евридика не е с мен”, която Кол-
могоров пускаше за мен на винилова 
плоча. Той честно се опитваше да ме 
привикне към музиката. Андрей Ни-
колаевич би трябвало да ме изгони 
заради тази моя неспособност, но той 
търпеше. Аз сам себе си смятам в този 
смисъл за патологичен човек. Това е 
нещо като дислексия - слушам музика 
по радиото, разбирам, че тази музика 
съм я слушал много пъти и че я харес-
вам, но да я запомня, от кого е това и 
какво е това - не съм в състояние.

- Това е друго нещо. Ето и аз на-
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пример не мога да запомня лица-
та на хората. И не ги свързвам с 
имената им. Но самата мелодия 
помните ли?

Да възпроизведа, разбира се, не мога. 
Но помня, че тази мелодия много 
пъти съм я слушал, тя ми харесва, но 
какво е това. Единственото, което мога 
да разпозная, е „Болеро» на Равел, и 
при това не самото „Болеро», а ритъма 
на барабана[9] - макар и с труд, но го 
научих.
А, почакайте. Мнозина изтъкнати ма-
тематици, същият този Колмогоров, 
усилено се занимаваха със спорт. Не, 
не със спорт, а именно с физическа 
култура.

- Все пак те като че ли са по-мал-
ко. А и това не ги отличава от 
останалите учени. Докато любо-
вта към сериозната музика - това 
вече е специфично за математи-
ците.

Интересно, наистина.

- И тук, ако разполагахме с добри 
социолози, бихме могли да ги на-
сочим към това.

Как мислят математиците

- По какво се различава добрият 
математик от лошия? Дали раз-
ликата е във вътрешните усеща-
ния и в начините на работа с ма-
териала?

Откъде да знам? Аз не съм добър мате-
матик, мога да гледам само отстрани. 
Има няколко математически жанра. 
Преди време Колмогоров ми каза, че 
една работа може да бъде много добра, 
макар в нея почти да няма доказател-
ства на теореми, но затова пък се въ-
вежда система от понятия, която е из-
вънредно важна. Тук навярно трябва 
да отнесем онези, които откриват нови 
теории. Трета група са онези, които 
решават задачи, останали нерешени 
в една тясна област в продължение 
на много години. Ето пак Виноградов 
- той добър математик ли е или не? 
Навярно е силен и даже много силен, 
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макар да е „тесен”. Разбира се, би било 
по-добре, ако не се преструваха, че той 
е решил проблема на Голдбах [10], ко-
гато всъщност не го е решил. Но оно-
ва, което той действително е решил в 
този проблем, е достойно за всякакво 
уважение. Така че има различни ма-
тематици. Нещо трябва да се осъщест-
ви: или умението да се решава сложен 
проблем, или да се измислят нови тео-
рии, или да се създава нова система от 
понятия.

- Аз бих прибавил и четвърто - 
умението да се виждат връзки 
между далечни области.

Прав сте. Това, което Вашият велик 
дядо умееше да прави.

- Узнах това от спомените за него 
- не съм измислил сам това. Тъй 
като аз изобщо не съм никакъв 
математик, макар също да съм 
завършил мехмат.
Когато наблюдавах математиче-
ски силни хора, от моя курс или 
наоколо, у мен винаги се създа-
ваше впечатлението, че те умеят 
да боравят с понятия, за които аз 

нямам в главата си съответната 
машинка. Докато можеше фор-
мално да се записва, аз правех 
това чисто формално, но доста-
тъчно беше само малко излизане 
от тази рамка и се оказваше, че аз 
просто не умея да мисля за това.

Мисля, че не се насочвате по правил-
ния адрес. Би трябвало да се обърнете 
към някой силен математик, напри-
мер към Манин.

- Разговарях с Юри Иванович [3]. 
Това не помага. Те в същия мо-
мент започват, подобно на поети, 
да говорят в образи.

Колмогоров, доколкото си спомням, 
не по-малко от два пъти, подчерта 
ето какво. Математикът, когато ми-
сли, той движи ръцете си, пръстите си. 
Той очевидно геомет- ризира някакви 
мисловни конструкции. Колмогоров 
смяташе, че ако се изучат тези движе-
ния, то би могло нещичко да се разбе-
ре относно мисленето на математика. 
Някой, не помня кой, беше казал, че 
математиката взима несъществуващи 
образи и борави с тях като със същест-

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

www.monuments.bg

БГ Наука  участва частие в „Семинар “Технологично подпомогнато обуче-
ние”. Семинарът се организира в рамките на проекта EDU21 - Образователни 
политики в ХХI век
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вуващи. „Да вземем паракомпакт (вид 
топологично пространство; бел. прев.) 
и да изберем в него точка” - какво, как, 
къде да вземем? Как да изберем?

- Това ни връща към разгово-
ра за математиката и музиката. 
Алфред Шнит- ке е казвал, че, ко-
гато създава музика, той записва 
това, което вече знае. Той не съ-
чинява последователно - първата 
част, после втората, - не, в себе си 
той има някакъв цялостен образ 
и неговата задача, като компози-
тор, е най-адекватно да предаде 
този образ със средствата, които 
са в негово разпореждане.

Когато математикът пише статия, той, 
разбира се, вече я има цялата написа-
на в главата си. Техническите детай-
ли може да липсват, но вече всичко е 
ясно.

- Откъде възникват грешките в 
математиката? Грешните хипо-
тези не са ли някакъв вид повре-

да на този механизъм? В главата 
е възникнала неправилна кар-
тинка?

Разбира се. Но това е мощен двига-
тел на прогреса. Например Колумб се 
е ръководел от грешната хипотеза, че 
ако плува на запад, то бързо ще попад-
не на Индия.

- Това не е съвсем подходящ при-
мер; тук е прекалено конкретно. 
А има ли примери, когато подоб-
ни грешки са дали силен тласък 
на математиката?

Убеден съм, че има... (пауза). Ето, на-
пример великият математик Анри 
Лебег [11] формулирал неправилна 
теорема, която публикувал. От нейно-
то опровержение възниква дескрип-
тивната теория на множествата. Фун-
даментален принос в тази теория е 
направен от Николай Николаевич Лу-
зин (1883-1950; бел. прев), създател 
на московската математическа школа. 
Лузин написва книга [12], която пър-

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.

Ако БГ Наука Ви харесва, дарете и помогнете!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11317
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воначално, през 1930 година, е изда-
дена в Париж на френски с ласкаво 
предисловие на Лебег.
По-късно книгата излиза два пъти в 
СССР в превод на руски език - веднъж 
като отделно издание през 1953 г. и 
втори път като том втори от събраните 
съчинения на Лузин през 1957 г., като 
и двата пъти без предисловието на Ле-
бег. Това само по себе си е забележи-
телно - кой е този Лебег, че да хабим за 
него време и хартия. За изданието от 
1953 г. всичко е ясно: то е подготвяно 
още докато Сталин е бил жив, в пери-
ода на обявената от него война срещу 
„нископоклонничеството пред Запа-
да” (за което Лузин е обвинен и жесто-
ко преследван; бел. прев.) Но в изда-
нието от 1957 г. предисловието според 
мен не е включено поради традицион-
ния издателски консерватизъм.
Руският превод на предисловието 
беше публикуван едва през 1985 г. във 
връзка със столетието на Лузин [13]. 
И ето че в това предисловие се казва: 
„Като източник на всички проблеми, 
за които ще стане дума тук, послужи 

една груба грешка в моя Мемоар за 
аналитично представимите функции. 
Плодотворна грешка, която направих 
просто с вдъхновение”. И по-нататък: 
„Доказателството беше просто, крат-
ко, но невярно”.
Ето за какво става дума. Отначало на 
една права - започвате с отсечки, а 
по-нататък се прилагат три операции: 
допълнение, обединение на изброимо 
число множества и пресичане на из-
броимо число множества. Всяко мно-
жество, което може в резултат да се 
получи, се нарича борелевско. На рав-
нина е аналогично, само че започваме 
с правоъгълници. А по-нататък въз-
никва въпрос: проекцията на плоско 
борелевско множество върху права - 
това борелевско множество ли е или 
не? За Лебег е било очевидно, че е бо-
релевско и той доказал това и тогава 
направил извънредно дълбоките фи-
лософски изводи, че математическият 
анализ е затворен сам в себе си, защо-
то няма как да се излезе отвъд грани-
ците на борелевските множества.
По-нататък следва една драматич-

БГ Наука взе участие в проекта „Различните лица на европейската култура” 
в Полша

БГ Наука  взе участие в проекта „Citizenship can be fun!“ в Унгария 

БГ Наука  взе участие в проекта „Ти също можеш да си предприемач” в Румъ-
ния 

БГ Наука взе участие в проект посветен на неправителствените организации, 
тяхното  развитие,  управление и маркетинг, проекта се състоя в  Италия 

www.ngo.nauka.bg 
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на история - в Русия, на семинара на 
Лузин, е открита грешка. Лузин имал 
един много талантлив ученик, Суслин 
[14], който построил пример за боре-
левско множество, чиято проекция 
не е борелевска. Сега проекциите на 
борелевските множества се наричат 
суслински или А-множества; Лузин ги 
наричал аналитични. На тях е посвете-
на цяла книга [12], от която се заражда 
съвременната дескриптивна теория на 
множествата.
Това е пример не просто за неправил-
на хипотеза, а за неправилна теорема, 
която послужва като тласък за създа-
ването на цяло направление в матема-
тиката.

Каква математика да се 
преподава

- Разговорът относно основите 
на математическия анализ ни до-
вежда до още един сюжет. Ясно е, 
че за много нематематици, гово-
рейки условно, за филолозите и 
биолозите, е нужна математика и 
тя трябва да им се преподава.

Е, на филолозите едва ли. Най-много 
статистика за стиховедство.

- На лингвистите.

На лингвистите - да. На биолозите - 
разбира се.

- Добре, а за какво им е нужна тя? 
Първото съображение е тривиал-
но. Да речем, на всички е нужна 
статистиката; тя е част от мате-
матиката. На биолозите са нуж-
ни диференциални уравнения.

Само у нас математическата статисти-
ка е част от математиката. На Запад 
математическата статистика и теория-
та на вероятностите образуват отделен 
раздел на науката, който по обем е ра-
вен на математиката, а даже я превъз-
хожда.

- В целия Запад или само в САЩ?
Не знам точно.

- Ако в САЩ, то е ясно защо.

Да, от практически съображения. За-
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страховане и така нататък.

- Ето на, първото, което трябва да 
се преподава, грубо казано, е съв-
купността от навици, в някакъв 
смисъл инженерни. А вто-рата 
причина е това, че математиката 
„поставя» мозъци. Хората тряб-
ва да разбират смисъла на логи-
ческите твърдения, да разбират, 
че той може силно да се променя 
от изменението на словореда, че 
кванторите не трябва да се раз-
местват. „За всеки епсилон съ-
ществува такава делта, че...» и 
„съществува такава делта, че за 
всеки епсилон.» - това са същест-
вено различни неща.

В.А. Успенски. 2012 г.

Това е главното.

- Разбира се. Но правилно ли е 
това да се преподава въз основа 
на класическия анализ, на езика 
епсилон-делта? Или вече за тази 
цел си струва да се вземе някакъв 
друг раздел на математиката? Аз 
огледах изпитната програма в 
нашия факултет по биоинфор-
матика. Връх там беше лемата за 
компактност на сферата.

Това не им е нужно. Това и в мехмат 
може да се окаже сложно за първокурс- 
ниците. В Русия навсякъде постъпват 
така. Взимат мехматското образова-
ние и в различни места го подрязват, 
кога повече, кога по-малко, а поняко-
га, да кажем, във ВМК [15 (Съкраще-
ние от Изчислителна Математика и 
Кибернетика; бел. прев)], оставят поч-
ти същото. В мехмат е ясно защо еп-
силон-делта: математическият анализ 
трябва професионално да се усвои. Но 
навсякъде се преподава неправилно.

А как е правилно?

Как е правилно, аз не знам. Преди 
всичко трябва правилно да се озна-
чат целите. Може би целта е да нау-
чим хората на логика? Аз преподавах 
много години математическа логика 
на лингвисти.Е, например, кое е отри-
цанието на твърдението „в тази ауди-
тория всеки от студентите знае поне 
един от двата езика - баскски или чу-
котски” [16]? Ето въз основа на такива 
примери трябва да се обучава.

- Като че ли това по нищо не се 
различава от епсилон-делта.
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Правилно. Това не се различава по це-
лите и по метода, но е значително по-
нагледно.

Това е за лингвисти. А за биоло-
зите?

За всички. Каква е разликата?

- Може би биолозите изобщо не 
трябва да се обучават по това, до-
колкото не се вижда къде в биоло-
гията това би било съществено. 
Лингвистите трябва да виждат 
структурата на изречението.

Всички говорят на език - всички тряб-
ва да виждат структурата.

- На мен ми се струваше, че био-
лозите трябва да се обучават по 
материал от комбинаториката. 
Да разберат разликата между схе-
ма с връщане и схема без връща-
не [17] - това изисква горе-долу 
същото интелектуално усилие, 
каквото е нужно, за да се разбере 
порядъкът на кванторите.

Не съвсем. Вие сте прав, че това е уси-
лие със същата трудност. Но по съдър-

жателност - не съм съгласен. Какво да 
се преподава на биолозите — Вие ще 
кажете. Вие знаете по-добре. Това не 
трябва да се определя от математици-
те, които искат да обучават всички на 
всичко, а от онези които са обучавани. 
Какво да се преподава - не е известно. 
Какво да се преподава в училището - 
това никой не знае.

Вероятно аз подходих не откъм 
правилната страна. Има две об-
ласти на математиката, които се 
занимават с прости и много ес-
тествени обекти: логиката, коя-
то фактически работи с езика, и 
комбинаториката, която опери-
ра с предмети.

Комбинаториката се занимава с мно-
жества. Затова се появяват квантори-
те. И ето една съвсем проста задача: 
в Швейцария всеки знае не по-малко 
от три измежду четирите официал-
ни езика. Да се докаже, че всеки три-
ма швейцарци могат да разговарят на 
един общ език. Това е едновременно 
комбинаторика и логика.

- Вероятно правилният курс тряб-
ва да се състои от такива неща. 
Ако смятаме, че съществува цел 

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

БГ Наука  продуцира документалният филм „На Нож!“ посветен на 100 го-
дишнината от Балканската война. 

www.1912.nauka.bg 
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на преподаването на математи-
ката на „естествените» учени, ос-
вен инженерната.

Ломоносов е казвал, цитирам това по 
моята брошура [18]: „Математиката 
вече затова трябва да се обича, защото 
тя поставя ума на място”.

- . от какво трябва да се състои та-
къв курс?

Грешите, като предполагате, че знам. 
Но приемам, че в него комбинатори-
ката трябва да заема голямо място. В 
частност, такъв сорт задачи: има мо-
нети, някои от тях са фалшиви и с кол-
ко на брой претегляния трябва да се 
определи кои са такива. Може да има 
различни схеми.

- Все-пак това по-скоро показва 
как трябва да се преподава ма-
тематиката в биологическото 
училище. Това е равнището на 
интересните задачи и на общото 
развитие. А аз питам трябва ли 
да се преподава нещо система-
тично.

Отново се налага да подходим откъм 
другия край. Преди много време ня-
кой ми каза, че „трябва» е безсмисле-
на дума. Правилно е „трябва за нещо-
си». И тогава решавайте.
Същият този Лузин, когато постъпил 
в гимназията, „първоначално показал 
пълна неспособност спрямо математи-
ката в онази форма, в която тя е била 
преподавана (зау- чаване на правила и 
действия по шаблони)» [19].

Любими лектори

В живота ми имаше двама съвършено 
гениални лектори. Посещаването на 
техните лекции беше пълна наслада. 
При това, помня това много добре, ма-
кар че да ги посещавам беше наслада, 
подобно на ходенето на концерт, ако 
лекцията се отменяше, аз се радвах. 
Защо? Не знам, някаква психология - 
аз не можех, а и сега не мога да обясня 
този механизъм.
Тези лектори бяха Пьотр Сергеевич 
Новиков и Израил Мойсеевич Гел-
фанд. И двамата изнасяха лекции в 
мехмат, в старото здание на Махавой. 
Те имаха абсолютно противоположни 
стилове.

П.С.Новиков

БГ Наука бе част от журито за сти-
пендиант на Karoll 

БГ Наука  продуцира документал-
ният филм „На Нож!“ посветен на 100 
годишнината от Балканската война. 

www.1912.nauka.bg 
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И.М.Гелфанд

Лекциите на Новиков често се състоя-
ха от по¬правки към предишните: той 
поправяше неточности и даже греш-
ки. Общуваше със студентите, бих ка-
зал, повишено любезно. Студентите 
бяха малко - това бяха незадължител-
ни лекции по дескриптивна теория на 
множествата, факултатив за желаещи. 
Присъстваха 12 души, а и по-малко. 
Спомням си един неприятен момент, 
когато дойде служителка от деканата 
и записа кой е от мехмат - оказаха си 
трима.
Хората бяха така малко, че веднъж, 
когато не можех да присъствам на 
следващата лекция, аз го предупредих 
- отсъствието ми би било забележимо. 
Неговата реакция беше съвършено не-
очаквана - той каза: „Добре, ще я от-
меним”. Аз го предупредих преди лек-
цията и той я започна, като обяви, че 
следващата лекция ще бъде не според 
програмата, а през една.
Между постоянните слушатели беше 
Есенин- Волпин. И ето Новиков казва: 
„А сега ние ще трябва да въведем цяло 
множество символи”. Есенин-Вол-
пин, естествено, пита: „А какво е това 

символ?” („Уикипе- дия”: „В основата 
на математическите и философските 
възгледи на Есенин-Волпин е негови-
ят краен скепти¬цизъм - отрицанието 
на всички приемани на доверие аб-
страктни понятия”. - М.Г.). И цялата 
лекция отива за поясняването на това 
какво е символ. При това аз бях за-
писал всичко, моите конспекти даже 
бяха пропъту¬вали до Воронеж като 
ценна пратка. Дескриптивната теория 
на множествата е тежък предмет.

Сега за Гелфанд. Обмислено е всичко 
до последната дреболия. Необикно-
вено изящно. Той някога се беше из-
разил: „Моцарт! Той не прави греш-
ки!” (Това се отнасяше за Колмогоров, 
който към края на живота си наисти-
на допусна няколко грешки и много 
се разстройваше.) И ето той самият с 
изяществото на стила на своите лек-
ции беше като Моцарт. Беше учебна-
та 1950/1951 година, задължителни 
лекции по интегрални уравнения за 
четвърти курс. Изнасяха се в една от 
големите, но плоски аудитории (най-
големите аудитории бяха амфите-
атрални).
Лекциите са задължителни за четвър-
ти курс, но идват да ги слушат от други 
курсове, от други факултети (притич-
ват от физическия) - седят на перва-
зите на прозорците, висят на полиле-
ите. Говори много ясно, но един път аз 
нещо не разбрах. Пратих му бележка, 
че еди-кой си въпрос не мога да раз-
бера; не се подписах. Той прочете бе-
лежката и каза: „Е, само пълен идиот 
може да напише това. Той нищо не е 
разбрал от самото начало и не е ясно 
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какво изобщо прави тук”. Изказа се по 
пълна програма.
Аз се вбесих: „Мамка ти - аз съм сту-
дент, а ти си професор, аз мога нещо 
да не разбера, а твое задължение е да 
обясниш - е, или пък да кажеш, че сега 
не е удобно и ще обясниш след лекци-
ята - но не да нагрубяваш”.
А освен това той имаше привичка да 
посочва с пръст произволен студент и 
да го изважда на дъската. И ето, че ме 
посочва, съвсем случайно: „Ето стиг-
нахме до такъв момент, какво трябва 
да правим по-нататък?” Аз знам, но 
отговарям: „Не знам”. Той пита: „Как 
така не знаете?” И започва да ми кре-
щи. Когато спря да крещи, аз казах: 
Не знам, защото забравих очилата си 
вкъщи и не виждам”. Аз наистина бях 
забравил очилата си, но с известно на-
прягане, от втория ред можех да про-
чета, макар и с труд, и затова разбрах 
всичко и записах. Той казва: „Тогава 
какво правите тук?” И ето тук аз му се 
озъбих: „Тук съм, защото присъствие-
то ни е задължително”. Пак ще кажа: 
хората седят на первазите на прозор-

ците, идват от други курсове и от дру-
ги факултети и въобще това е огромно 
събитие - лекциите на Гелфанд. Какво 
можеше да ми каже? - „ Сядайте „.
Ясно ми е, че си навлякох беля на гла-
вата. После идва изпитът. При Гел-
фанд изпитът протича така: той пуска 
наведнъж двадесет души. На всеки 
дава задача, отделна за всеки, а сам 
той се разхожда и наблюдава. Ако си 
решил задачата, можеш да избираш: 
на момента да ти пише тройка или, 
ако претендираш за повече, отново 
ти се дава задача, вече на следващо 
равнище и всичко се повтаря вече на 
следващо ниво.
На мен той ми дава задача, казано на 
руски език, гадна. Все се ругая, че то-
гава не я записах. Няколко години я 
помнех, а после ми се изтри от памет-
та.
Не мога да я реша. Той ме поглежда с 
голямо удовлетворение - разбира се, 
че ме е запомнил. Така протичат два 
часа. Изпитът още продължава, някой 
влиза, някой си отива. Той вижда, че 
аз нищо не съм направил. Приближа-
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ва се и пита: „Е, как е при Вас?” Аз каз-
вам: „Ето, имам някои съображения”. 
Той отново започва да крещи: „Мен не 
ме интересуват Вашите съображения! 
Мен ме интересува, решили ли сте за-
дачата или не сте. Ако сте я решили - 
пишете решението. Ако не сте я реши-
ли - така и кажете: „Не съм я решил””.
По-нататък стана нещо невероятно. 
Стори ми се, че от този крясък в мозъ-
ка ми се разкъса някаква ципа. Даже 
като че ли се раздаде звук. И в съща-
та тази минута задачата беше решена. 
Разбира се, през всичкото това време, 
докато аз мислех върху задачата, нещо 
е ставало вътре в мен - в далака ми и в 
родствените органи. Но ето че от кря-
съка всичко се реши. И тогава му каз-
вам с възможно най-ехиден глас: „Из-
винете, Израил Мойсеевич, аз мислех, 
че Вас Ви интересуват моите съобра-
жения, но ако Вас Ви интересува само 
решението, ето го”. И му написвам ре-
шението. Ние и двамата се шашарди-
сахме по един и същ начин. Той вижда-
ше, че аз нищо друго не съм написал. 
Но трябва да му се отдаде дължимото, 
той не понечи да ми дава друга задача: 
тази задача вече беше за „шестица”. С 
отвращение ми написа „петица” и аз 
си тръгнах.
А по-нататък става следното. Набли-
жава краят на моята аспирантура. 
Крайният й срок е 15 ноември 1955 г. 
Настъпва пролетта на 55-та година, а 
дисертацията ми все още не е написа-
на. Тя цялата е в главата ми, имам и 
публикации - просто трябва да седна 
и да пиша. И ето че жена ми взима из-
вънредно странно решение - за да на-
пиша дисертацията, трябва да отида в 

курортния град Паланга, в пансионата 
на Съюза на писателите. Защо се на-
ричаше „пансионат”, не е ясно - там 
даваха само подслон, нямаше никакъв 
пансион - храни се, където искаш.
Дадоха ми стая под покрива, която 
страшно се напичаше. Беше ми скучно 
да пиша дисертация и затова отнача-
ло редактирах направения от Есенин-
Волпин превод на книгата на Клини 
„Увод в метаматематиката”. Превеж-
дайки Клини, Есенин-Волпин извър-
ши, разбира се, цял подвиг, но заедно 
с това ми създаде доста затруднения. 
По- късно аз написах голяма статия в 
„Успехи математических наук”, а след 
това започнах трескаво да пиша ди-
сертацията, дописах я в Москва, дадох 
я за отпечатване и успях да се защитя 
в срок.
И така, пристигам аз в този пансио-
нат и първият, когото виждам, е Гел-
фанд с неговото семейство - със Зоря 
Яковлевна и тримата им сина, най-го-
лемият от които, Серьожа, беше на 11 
години; това беше Вашият баща. Гел-
фанд също ме вижда. На лицето му 
се изписват смесени чувства. От една 
страна той не може да ме търпи, как-
то изяснихме това още на следващия 
ден. Както и аз него. Но от друга стра-
на там са само писатели, при това по-
ловината от тях са литовци и аз съм 
единственият, с когото може да раз-
говаря. Няма повод за сближаване, но 
става ето какво: токът спира. Там има 
няколко табла с превключватели, с бу-
шони, а нещо е изгоряло.
И той казва следното: „Вие бягайте по 
етажите и там развъртайте и завъртай-
те крушките, а аз ще стоя на първия 
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етаж и по Вашите указания ще сменям 
бушоните в централното табло. Това 
нали е по Вашата част” (тогава няма-
ше компютри, главното приложение 
на логиката бяха релейно-контакт-
ните схеми). Аз започвам да бягам и 
разбирам какво е станало: изчисля-
вам изгорялата крушка и съответния 
изгорял бушон; едно по едно нямаше 
да свърши работа. Тогава бях млад и 
в главата ми нещо все още работеше. 
Посочих му съответния бушон, той го 
смени и всичко заработи. По-нататък 
ние вече доста бързо се сприятелихме.
Той ме попита с какво се занимавам, 
аз му отговорих и той каза: „Е добре, 
изнесете ми лекции по теория на ал-
горитмите”. Седнахме на една пейка 
и аз му изнесох три лекции, като даже 
му разказах една своя теорема - така-
ва, която може да се изложи на пръ-
сти даже заедно с доказателството: да 
разгледаме изчислими функции, чие-
то множество от стойности е безкрай-
но; самата съвкупност от техните про-
грами не може да бъде множество от 
стойности на изчислима функция. 
Това е доста просто и доказателството 
му е красиво, но някак си преди мен 
никой не е съобразил, че може да има 
такава теорема. Разказах му я, хареса 
я.
А в края на третата лекция казах, че 
спирам лекциите. „Защо, какво има?” 
А ето защо: забелязах, че до пейката, 
на която седяхме, се приближи три-
годишно момченце и започна да си 
прави някакви пясъчни фигури, а Гел-
фанд се заинтересува от това и с едно 
ухо ме слушаше, а сам той се обър-
на нататък и започна с увлечение да 

строи къщички. „Вие престанахте да 
ме слушате, значи, вече стига: не Ви 
упреквам, но стигнахме до естестве-
ния край”.
Когато вече трябваше да си замина-
ваме, той ми каза: „Вие сега завърш-
вате аспирантурата; аз Ви взимам в 
моя отдел в отделението по приложна 
математика” (това отделение некол-
кократно превишаваше по численост, 
влияние и финанси Математическия 
институт на Академията на науките, 
към който се числеше) - „А какво ще 
правя там?” - „Ние с Вас ще пишем 
книга. Там ще трябва да обхванем ця-
лата математика, но не просто като 
общо въведение, а във всеки раздел ще 
вземем по една ярка теорема. Ето, сега 
ще Ви разкажа и ние ще обсъдим”. Е, 
„да обсъдим” - казано е просто така, 
а аз слушах със зяпнала уста. Теоре-
ма за това как са построени някакви 
повърхности от трети порядък, нещо 
такова. Теорема за някакви функцио-
нали. Теорема за това как решенията 
на някои диференциални уравнения 
се закривяват нанякъде. Взимаме тези 
раздели и пишем, ще обсъждаме, Вие 
ще записвате.
Отидох при А.Н. Колмогоров, той е 
мой учител (както между впрочем и на 
Гелфанд). Казах му, че ме е поканил 
Гелфанд, това е голяма чест. „Да, голя-
ма чест. Но ще Ви кажа какво ще стане 
по-нататък. В течение на една година, 
а при повече късмет и на две, Вие ще 
бъдете неговата любима играчка. След 
две години той ще забрави за Вашето 
съществуване”. Както по-късно ми ка-
заха някои от учениците на Гелфанд, 
които добре го познаваха, така и щеше 
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да стане. Поради това аз предпочетох 
да не рискувам и тръгнах по пътя, кой-
то ми предложи Колмогоров - в мех-
мат на МГУ.
Бележки (съставени от М. Гелфанд)
Иван Матвеевич Виноградов - специа-
лист по теория на числата, дълги годи-
ни е бил директор на Математическия 
институт „В.А. Стеклов”, прославил се 
в това си качество със своя антисеми-
тизъм.
B.M. Harvey et al. Topographic 
representation of numerosity in the 
human parietal cortex // Science. 2013. 
V. 341. P. 1123-1126.
Ю.И. Манин: „Не ние избираме мате-
матиката за своея професия, а тя нас 
ни избира”. Троицкий вариант - Нау-
ка № 13 от 30.09.2008 (http://goo.gl/
NMj1Gm).
Диагоналът на квадрата е несъизме-
рим (не се изразява като дроб с цело-
числени числител и знаменател) с не-
говата страна; това е еквивалентно на 
ирационалността на квадратния ко-
рен от двойка.
В.А. Успенский, А.Л. Семенов. Тео-
рия алгоритмов: основние открития и 
приложения. М.: Наука. 1987 - 288 с.
Основател на класическата алгебра. 
От прозвището му „Ал-Хорезми” (хо-
резмиец)
произхожда думата „алгоритъм”.
<Водката> Three Olives (<„Трите ма-
слинки”>), се произвежда във Велико-
британия от 1998 г., но там не се про-
дава, а се продава в САЩ.
Альбепт Швейпеп. Иоганн-Себастьян 
Бах. Пер.: М. Друскин. М.: Музьша, 
1964 - 728 с.

 
Тернарен проблем на Голдбах: всяко 
число, по-голямо или равно на шест, е 
сума от три прости числа.
Henri Leon Lebesgue - автор на съвре-
менната теория на интегрирането 
(така нареченият интеграл на Лебег).
Nicolas Lusin. Le©ons sur les Ensembles 
Analytiques et leurs Applications. 
Gauthier-Villars, 1930.-P. xvi+328. 
(Виж също В.А. Успенский. Приносът 
на Н.Н. Лузин в дескриптивната тео-
рия на множествата и функциите: по-
нятия, проблеми, предсказания // Ус-
пехи математических наук. 1985. Т. 40. 
Вьш. 3 (243). С. 85-116.).
А. Лебег. Предисловие към книгата 
на Н.Н. Лузин „Лекции по аналитич-
ни множества и техните приложения”. 
Превод от френски: В.В. Успенски // 
Успехи математических наук. 1985. Т. 
40. Вьш. 3 (243). С. 9-14
Михаил Яковлевич Суслин - автор 
(съвместно с Н.Н. Лузин) на теорията 
на аналитичните множества (А-мно-
жества).
Факултет по изчислителна математи-
ка и кибернетика към МГУ
Отговор: „В аудиторията ще се намери 
поне един студент, който не знае нито 
баскски, нито чукотски език”.
Например, да решим тези две задачи.
В кутията има 2 черни чорапа и 2 сиви. 
От кутията (без да гледаме) вадим 
един чорап и после още един. Каква е 
вероятността извадените чорапи да са 
чифт с еднакъв цвят? Отговор: 1/3.
В кутия има 2 черни чорапа и 2 сиви. 
От кутията (без да гледаме) изважда-
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ме чорап, поставяме го обратно и по-
сле отново вадим чорап. Каква е ве-
роятността извадените чорапи да са с 
еднакъв цвят? Отговор: 1/2.
В.А. Успенски. Математическо и ху-
манитарно: преодоляване на бариера. 
Изд. 2е. М.: МЦНМО, 2012 - 48 с.
„Уикипедия». Статията „Лузин, Нико-
лай Николаевич».

Журнал „Троицкий вариант“ №2 (146) 
2014
(В.А. Успенский. „Математика - ̂ то гу-
манитарная наука” - Интервю на М.С. 
Гелфанд, 28 януари 2014 г. Сп. „Тро-
ицкий вариант” № 146 (2014), с. 4-6)
Превод от руски: М. Бушев

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.

      admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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Нова анимация показва дългото 
и странно пътуване на Бену – Цел 
на мисията на НАСА по завръща-
не на проба от астероида 
Роден от отломките на голям сблъсък, 
пътуващ в космоса от милиони години 
и разбит от гравитацията на планети-
те, астероидът Бену има труден живот 
в опасен квартал: ранната Слънчева 
система. “Пътуването на Бену”, нова 
анимация създадена от Goddard Space 
Flight Center на Наса, в Грийнбелт, Ме-
риленд, показва какво знаем, и какво 
не, за живота на Бену и произхода на 
Слънчевата система.

В анимационния филм “Пътуването 
на Бену” показва, което е известно 
и това, което остава неизвестно за 
живота на астероид Бену и произхо-
да на Слънчевата система.
Изображение: NASA‘s Goddard Space 
Flight Center Conceptual Image Lab 
Изтегли видеото с добро качество

“Отиваме на Бену, защото искаме 
да разберем през какво е преминал по 
време на еволюцията си. Преживява-
нията на Бену ще ни кажат повече за 
това, откъде идва слънчевата ни систе-
ма и как се е променила. Като детекти-
ви в криминален сериал, ще проучим 
малките факти, които Бену ни показ-
ва, за да разберем напълно историята 
на Слънчевата система, която е и исто-
рията на нашия произход”–каза Еду-
ард Бешор от Аризонския Универси-
тет, заместник-главният изследовател 
за мисията на НАСА OSIRIS-Rex, чия-
то цел е завръщането на астероидната 
проба.
Видеото започва с кадри на галакти-

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ

Нова мисия на НАСА за 
взимане на проба от 
астероид 

Превод: Стефан Михов
Източник: http://www.nasa.gov

http://svs.gsfc.nasa.gov/goto?20220
https://www.youtube.com/watch?v=gtUgarROs08
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ката и продължава с кадри на мъгля-
вина – голям облак от газове и прах, 
създадени от експлозията на умиращи 
звезди. Според Бершор, от наблюде-
нието на други звездообразуващи час-
ти на нашата галактика, учените имат 
добра основна представа как се е полу-
чила нашата Слънчева система. Как-
то е показано в анимацията, звезда, 
която експлодира в близост, наруша-
ва елементите в мъглявината, предиз-
виквайки срив на част от нея, заради 
собствената си гравитация, форми-
райки диск от материя, който заоби-
каля новото слънце.

Това е концептуално изображение на 
една мъглявина. Те са големи облаци 
от газове и прах, получени от експло-
зиите на умиращи звезди. Учените 
мислят, че слънчевата система се е 
сформирала, когато експлозията на 
близка звезда нарушила елементите 
в мъглявината, предизвиквайки срив 
на част от нея, заради собствената 
си гравитация.
Изображение: 
NASA›s Goddard Space Flight Center 
Conceptual Image Lab

В този диск, прашици биват нагрява-
ни, докато се разтопят и кристализи-
рат и след това станат хондрули – една 
от градивните части на слънчевата 
система. Анимацията показва как 
хрондулите се съединяват, вследствие 
на електростатични и гравитационни 
сили, за да образуват астероиди и пла-
нети. 
Хрондулите съставят голяма част от 
материалите в Бену. “На планети 
като земята, първоначалните ма-
териали са били променени изцяло 
от химични реакции с атмосферата 

и водата. Мислим, че Бену вероятно 
е непроменен. Затова, той е като ма-
шина на времето за нас” – каза Бешор. 
Анализирайки пробите, извлечени от 
Бену, екипът на OSIRIS-RExChondrules 
ще може да изследва някои от най-
чистите материали в Слънчевата сис-
тема.
Бену вероятно носи материали и от 
началото на Слънчевата система. Ор-
ганичната тъкан е създадена от моле-
кули, съдържащи основно въглеродни 
и водородни атоми и е от фундамен-
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тално значение за наземния живот. 
Анализът на какъвто и да е органичен 
материал, намерен на Бену, ще даде на 
учените имената на много материали, 
присъстващи в началото на Слънче-
вата система, които може би са имали 
роля в произхода на живота. “Връщай-
ки тези материали на земята, мо-
жем да направим много по-подробен 
анализ, от този, направен с инстру-
менти в космоса. Това е така зара-
ди практическите граници на размер, 
маса и енергийна консумация, Също 
така ще заделим някои от тези матери-
али за следващите поколения, които 
да ги изучат с инструменти и способи, 
които дори не можем да си предста-
вим в момента” – каза Бешор. 
Тази мисия ще допринесе и за друга 
на НАСА - Asteroid Redirect Mission 
(ARM), която ще идентифицира, за-
лови и пренасочи астероид, близо до 
земята, в стабилна орбита около луна-
та, където астронавти ще го изследват 
през 20те години на 21 век, донасяйки 
проби. ARM е част от плана на НАСА 
за развиването на нови способи, нуж-
ни за бъдещи мисии с хора на Марс. 

OSIRIS_Rex ще помогне и на опити-
те на агенцията да разбере причината 
за събирането на потенциално опасни 
обекти около земята и характеризира-
нето на тези, годни за използване за 
следващи мисии, засягащи изследва-
нето на астероиди.
В ранната Слънчева система е царял 
хаос. Огромни кратери из цялата слън-
чева система, образувани от сблъсъци, 
показват, че може би е имало “бомбан-
дировка” от астероиди преди 3.8 – 4.1 
милиарда години – оттогава датира и 
началото на живота на земята. Това 
видео разкрива една от теориите. Га-
зовият гигант Юпитер започнал да 
мигрира по-близо до слънцето заради 
гравитационните взаимодействия с 
другите газови гиганти. Гравитация-
та на Юпитер нарушила астероидния 
пояс, изхвърляйки много астероиди 
по-близо до слънцето, където някои се 
сблъскали с други планети, включи-
телно и земята. Тази бомбандировка 
може да е била значителен източник 
на органична тъкан и вода за ранната 
Земя. 

Това е представата на художник за младата планета Земя, бомбардирана от астероиди. 
Учените смятат, че тези сблъсъци може да са доставили значително количество органич-

на тъкан и вода до Земята.
Изображение: NASA›s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab
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След тази бомбардировка, нещата се 
по успокоили, но огромни сблъсъци 
продължавали да се случват редовно, 
като този между астероид и планете-
зимал (небесно тяло от ранната слън-
чева система) преди около 1 милиард 
години, показан във видеото. Учените 
мислят, че подобен сблъсък може да е 
довел до произхода на Бену. Видеото 
показва как астероидът се формира, 
вследствие на постепенното съедине-
ние на отломки от сблъсъка, причи-
нено от собствената им слаба гравита-
ция. 

Това е представата на художник за 
сблъсъкът, който създал астероида 
Бену. Учените смятат, че Бену се е 
сформирал, когато отломките от 
сблъсък като този се събрали, вслед-
ствие от собствената им гравита-
ция. 
Изображение: 
NASA›s Goddard Space Flight Center 
Conceptual Image Lab

Измервания разкриват, че плътността 
на Бену е по-малка от тази на скала. 
Затова учените смятат, че астероидът 

има празнини във вътрешността си, 
според Бешор. Подобни астероиди са 
слабо свързани скали и прах.
Бену също така е много мрачен. Като 
асфалт в горещ ден, той събира по-го-
лямата част от слънчевата светлина, 
която достига до него и по-късно из-
лъчва тази енергия като топлина. Тази 
радиация дава на Бену малък тласък, 
наречен ефекта на Ярковски, който 
постепенно променя орбита му с тече-
ние на времето. Анимацията показва, 
как ефектът на Ярковски кара Бену 
да мигрира, докато не срещне тъй на-

речения гравитационен резонанс със 
Сатурн. Редовни тласъци от този ре-
зонанс избутват Бену във вътрешната 
част на Слънчевата система, където 
астероидът няколкократно среща в 
опасна близост Венера и Земята. Тези 
сблъсъци разкъсват Бену, променяйки 
астероида.
Според Бершор, защото Бену набли-
жава земята, има малък шанс (около 
1 на 2500) астероидът да удари земята 
в края на 22ри век. “Ще имаме точни-
те размери на ефекта на Ярковски над 
Бену, като точно проследим OSIRIS-
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RЕx, докато обикаля астероида. Като 
допълнение, инструментите, които са 
на борда, са перфектни за измерване 
на всички неща, които допринасят за 
ефекта на Ярковски, като композиция, 
температура, топография и други. Ако 
някой ден астрономите идентифици-
рат астероид, които вещае значителна 
опасност от сблъсък за земята, първата 
стъпка ще бъде намирането на повече 
информация за астероида. За щастие, 
мисията OSIRIS-Rex ще ни даде опита 
и инструментите, нужни за тази рабо-
та.”
Анимацията завършва с навлизането 
на OSIRIS-Rex в орбита на Бену, за да 
разкаже за дългото и странно пътува-
не на астероида - пътуване, което обе-
щава да разкрие тайни за Слънчевата 
система и може би, за нашия произ-
ход.

Това е представата на художник за 
OSIRIS-RЕx, пристигащ на Бену 
Изображение: 
NASA›s Goddard Space Flight Center 
Conceptual Image Lab

Анимацията е един от най-детайлни-

те продукти на Goddard’s Conceptual 
Image Laboratory  и като такъв пред-
ставя значителните предизвикател-
ства за мисията. Изрязана във формат 
8:3 с пропорции 5670 пиксела на 2180 
пиксела, има по-голяма резолюция 
дори от 4K “Ultra High Definition” (4K 
UHD), която е представяна, като ново-
то поколение висококачествен телеви-
зионен формат.
“Това бе направено поради две при-
чини – първо, с такава резолюция 
можем да се възползваме от допъл-
нителното място, за по-синематичен 
дизайн и също така ще върви добре 
на екрани за по-големи формати, като 
IMAX и хиперстената на НАСА. Второ, 
използването на по-висока резолю-
ция изисква еднократно обработване. 
Запазвайки екшъна на анимацията от 
формат 16:9, направихме видеото 4К 

UHD и така стана съизмеримо с дру-
гите ни анимирани продукти” – каза 
главният аниматор Уолт Феймър. 
Едно от големите предизвикателства 
за филма бе текстурирането. Тъй като 
форматът е толкова голям, текстури-
рането трябваше да увеличи размера 
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си, за да поддържа резолюцията, без 
да разваля качеството, според Фей-
мър. Екипът също прекара много вре-
ме, създавайки визията и усещането 
на газовете, използвани в мъглявина-
та и ранната слънчева система.
Огромният размер на анимацията из-
исква много време за преработка на 
компютър. Затова беше много важно 
промените да се сведат до минимум, 
с помощта на строга координация от 
научния и продукционния екип и сце-
наристи.
“Ед Бешор и Дан Лорета (Главен Из-
следовател на OSIRIS-Rex) имаха мно-
го срещи с мен и екипът, работещ по 
анимацията (Уолт Феймър и Майкъл 
Ленц), за да дискутираме история-
та на Бену и коментара. Тогава Уолт 
и Майкъл започнаха да създават исто-
рията и да пишат текста, базирайки се 
на много научни статии. Най-ранните 
версии бяха изпълнени с информация, 
но не пресъздаваха усещането, което 
целяхме. Затова включихме проду-
цента и сценарист Майкъл Старобин, 
който трябваше да промени тона 
на разказа. След няколко опита, еки-
път стигна до сценарии, запазващ 
най-важните научни точки, но пред-
ставяйки ги по-запленяващ начин,” 
– каза Даниел Галахър от Goddard 
Media Studios, сценарист и продуцент 

по проекта.
“С много общи усилия, с Данте и Ед 
създадохме историята, която искахме 
да разкажем и направихме списък. 
Имахме 31 различни кадъра. Прекара-
ното допълнително време за истори-
ята се отплати. Сведохме промените 
до минимум и в крайна сметка доба-
вихме два кадъра, от които махнахме 
един” – каза Феймър.
Усилията на екипа се отплатиха с уни-
кална анимация, която показва как 
изследването на астероиди може да 
покаже откъде идваме.
Анимацията бе финансирана от про-
екта OSIRIS_Rex. Goddard Space Flight 
Center на НАСА, в Грийнбелт, Мерил-
енд, ще осигури управление, системно 
инженерство и сигурност за OSIRIS_
Rex. Дан Лорета е главният изследова-
тел на мисията, в Аризонския Универ-
ситет. Lockheed Martin Space Systems 
в Денвър ще направи летателния апа-
рат. OSIRIS_Rex е третата мисия от 
програмата на НАСА – New Frontiers. 
Marshall Space Flight Center на НАСА в 
Хънтсвил, Алабама, ръководи програ-
мата за Дирекцията “Научни Изслед-
вания” (Science Mission Directory), във 
Вашингтон.

Източник: http://www.nasa.gov

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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Астрофизикът Браян Мей, глав-
ният китарист и един от осно-
вателите на рок групата Queen, 

се присъедини към лорд Мартин Рийс, 
кралският астроном на Великобрита-
ния, в Лондонския Научен Музей днес, 
за да води пресконференция, на която 
да се обяви Денят на астероида. Това 
е глобална осведомителна кампания, 
целяща да предаде знание за астеро-
идите на света. Събитието бе свързано 
с Калифорнийската Научна Академия 

в Сан Франциско, където Раян Уайът, 
директор на планетариума Morrison, 
беше с астронавтите Том Джоунс, Ед 
Лу и астронавтът от мисията Apollo 9 
Ръсти Швейкарт. С видео от Ню Йорк 
се включи Бил Най, главен изпълни-
телен директор на Planetary Society. 

Главната цел на събитието бе 100x Де-
кларацията, призоваваща стократно 
увеличение на засичането и наблюде-
нието на астероиди. Лорд Рийс проче-

Ден на астероида: Междуна-
роден ден за осведоменост, на-
срочен за 30 юни 2015 г.

Превод: Стефан Михов
Източник: http://www.astronomy.com

Повече от 100 от водещите учени, астронавти и бизнес лидери по света подписаха 
декларация, свикваща стократно увеличение в засичането и наблюдаването на астероиди. 
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те декларацията, която цели “преодо-
ляването на най-големите препятсвия 
пред човечеството и да предпази се-
мействата ни и качеството ни на жи-
вот на Земята в бъдеще. 
Декларацията призовава за три клю-
чови действия:
• Употребата на наличните техно-
логии за засичане и проследяване на 
обекти, които летят близо до земята и 
застрашават човечеството
• Стократно увеличени на ско-
ростта на откриване и проследяване 
на обекти, близо до земята.
• Международното честване на 
Ден на астероида на 30ти юни, 2015, за 
разпространението на информация за 
опасността от астероиди и опитите за 
предотвратяване на бъдещи сблъсъци.
Декларацията бе подписана от над 100 
от най-известните учени, физици, ху-
дожници и бизнес лидери от 30 дър-
жави, включително Ричард Доукинс, 
Браян Кокс, Анушех Ансари, Кип Торн, 
Стюарт Бранд, инвеститорите Шервин 
Пишевар и Стийв Юрветсън, Алан Юс-
тас и Питър Норвиг от Гугъл, Питър 

Габриел, Джейн Луу, Хелън Шърман, 
Джилл Тартър и над 38 астронавти и 
космонавти. За списък с всички, които 
се подписаха, посетете: 

www.asteroidday.org/signatorieslist. 

“Колкото повече научаваме за астеро-
идни сблъсъци, токова по-ясно става, 
че животът на човечеството не е ве-
чен. В момента знаем за по-малко от 
1% от обектите, сравними с Тунгуския 
метероит и никой не знае, кога ще уда-
ри следващият. Един е достатъчен” – 
каза Браян Мей. 

“Предците ни с право са вярвали, че 
движението на астрономически обек-
ти влияе на живота на Земята. Прос-
то не по начина, по който те си го 
представяли. Понякога тези обекти се 
сблъскват със Земята. Затова трябва да 
си поставим като задача да намерим 
астероидите, преди те да го направят” 
– каза лорд Мартин Рийс.
 

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.

      admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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Събитията за Деня на астероида ще 
бъдат организирани от хора и неза-
висими организации от целия свят на 
30ти юни, годишнината от сблъсъкът 
в Тунгуска, Сибир, който разруши над  
2000 , достатъчно за унищожението на 
който и да е град. Събитията ще насо-
чат вниманието на хората не само към 
природата на астероидите, но главно 
ще се водят дискусии с цел намиране 
на решение, които ще предпазят цяло-
то човечество, от евентуални сблъсъци 
в бъдеще. Всеки човек може да се ре-
гистрира на asteroidday.org и да стане 
един от основателите на Деня на асте-
роида. 

Основателите на Деня на астероида 
включват The Planetary Society, спи-
сание Astronomy, Асоциацията на 
Космическите Изследователи, Кали-
форнийската Академия на Науките, 
Museum of Flight в Сиатъл, мисията 
Sentinel и Starmus. 

“Имаме технологията за отклоняване 
на опасни астероиди, чрез кинетични 
сблъсъци и гравитационни влекачи,но 
можем да ги използваме, само ако на-
учим за астероидите и траекторията 
им две години преди да се превърнат в 
опасност. Сега трябва да намерим ре-
шения, за да продължим напред. Това 
е единственото природно бедствие, 
което знаем как да предодвратим” – 
отбеляза д-р Ед Лу, астронавт, три 
пъти летял в космоса, и съосновател 
на мисията Sentinel.

“Един ден човечеството ще трябва 
да предотврати сблъсък с астероид. 

Ще трябва да работим заедно, за да 
го направим възможно. Ще изигра-
ем значителна роля в промотирането 
на Деня на астероид. Първата стъпка, 
към предпазването на планетата е на-
мирането и проследяването на рояка 
от астероиди, които пресичат орбита-
та си с тази на земята. Да започваме!” 
– каза Бил Най, главен изпълнителен 
директор на the Planetary Society, не-
правителствена организация, която 
помага на гражданите да допринесът 
за развитието на космическите науки 
и изследвания, финансира аматьори и 
нископлатените астрономи, търсещи 
астероиди близо до земята. 

“Намирането на опасни астероиди от-
рано, чрез ускорена програма за осъ-
ществяването му, е начинът  за предо-
твратяване на бъдещи унищожителни 
сблъсъци. Декларацията 100x ще на-
сочи хората, които се занимават с това, 
към тази важна цел. ASE призова ми-
налата година за големи международ-
ни усилия за намирането на астероиди. 
Това може да доведе до международна 
демонстрационна мисия, която показ-
ва отклонението на астероид, доказ-
ваща, че знаем как да го правим. Щом 
разберем какво ни очаква, можем да 
създадем ефективна кампания срещи 
опасните обекти, които ще намерим” 
– каза Том Джоунс, ветеран, бил в кос-
моса, планетарен учен и председател 
на комитета, занимаващ се с обекти 
близо до Земята на Асоциацията на 
Космическите Изследователи (ASE). 

“Астероидите и кометите приютяват 
физическо доказателство, което може 
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да разкрие откъде сме дошли – произ-
хода и еволюцията на планетата ни и 
водата, която прави живота възможен. 
Разбира се, рези обекти буквално може 
да засегнат и бъдещето на живота на 
нашият вид на Земята” – Раян Уайът 
подчерта възможностите за изследва-
не и потенциалната заплаха. 

“Поради всички тези причини, ние 
се надяваме да култивираме по-голя-
ма осведоменост, относно нуждата за 
идентифицирането и разбирането на 
астероидите и техните подобни” – до-
бави Уайът. 

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.

Ако БГ Наука Ви харесва, дарете и помогнете!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11317
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Конструкцията на Огромния те-
лескоп на Европейската южна 
обсерватория, който ще може 

да се похвали с огромна 39-метрова 
апаратура, вече е в действие. Строи-
телството му, в пустинята Атакама, в 
Чили, най-накрая започна, две годи-
ни след като проекта бе обявен. Това 
се случи, благодарение на присъеди-
няването на Полша към организация-
та. Държавата инвестира достатъчно 
пари и сега телескопът е обезпечен на 
90 %- цифрата, която ESO изискваше, 
за да даде зелена светлина на първа-
та фаза на конструкцията. “Първата 

фаза” се състои в построяването на ку-
пола и самата структура. Това ще отне-
ме 10 години и 1 милиард евро. 
Изследователи ще могат да използ-
ват  телескопа, дори ако не е завършен 
на 100%, за да могат безпроблемно да 
наблюдават небето, след като първата 
фаза е завършена през 2024. ESO само 
ще добавя липсващите компоненти 
през втората фаза, включително час-
ти от главното огледало и оптичната 
система, което ще намали неяснотата, 
причинена от атмосферата. Не е ясно 
кога втората фаза ще започне, но еки-
път очаква повече финансиране, след 

Огромен телескоп, готов да 
изучи вселената до 2024

Превод: Стефан Михов
Източник: http://www.engadget.com
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като Бразилия се присъедини. Както 
може би се досетихте, Огромният Те-
лескоп е много мощен и ще позволи 
на учените да се вгледат и да изучават 
близки галактики, звезди и, подобни 
на Земята, екзопланети и много други 
обекти в дълбокия космос.
Сега, когато конструкцията е започна-
ла, това значи, че може да очакваме 
поне три огромни обсерватории в след-
ващите години. Гигантският телескоп 
Магелан, с 24-метровата си апaрaтура, 
е насрочен да започне работа около 

2021г  в обсерваторията Лас Кампанас 
на института Carnegie. 30-метровият 
телескоп, от своя страна, се готви да 
отвори врати през 2022, близо до вър-
ха на вулкана Мауна Кеа, в Хавай.

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.

Ако БГ Наука Ви харесва, дарете и помогнете!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11317
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заторският екип на британ-
ския асет мениджмънт лидер 

– Schroders – представят пред меди-
ите своите прогнози за развитието на 
световната икономика за следваща-
та година. На тазгодишната медийна 
конференция бяха засегнати основно 
темите за темпа на световното възста-
новяване от икономическата криза, 

влиянието, което силния долар може 
да окаже върху световната икономика 
през следващата година, представяне-
то на развиващите се пазари и перс-
пективите пред азиатските пазари. На 
откриването на конференцията глав-
ният икономист на Schroders Кийт 
Уейд представи перспективите пред 
световната икономика, според анали-
заторския екип на британското упра-
вляващо дружество.

През 2014 г. всички очаквахме 
възстановяване на световната 
икономика, но какво реално се 
случи?

Като цяло пазарите на акции и об-
лигации по света бяха повлияни от 
дефлацията и в резултат на това се 

ИКОНОМИКА
Перспективи пред 
световната икономика 
през 2015 г.

Автори: Колектив Karoll

Подемът в САЩ продължава, икономиката на Еврозоната е мудна, а Япония очаква 
плодовете на Абеномиката, са част от акцентите за следващата година според ана-

лизаторите на Schroders

http://www.karollblog.bg/author/karoll/
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наблюдаваше висока волатилност. 
Постепенното поскъпване на долара, 
което наблюдавахме през настоящата 
година вече е тенденция, която може 
да повлияе сериозно на развитието на 
глобалните пазари за напред. Карти-
ната на възстановяването на държа-
вите след кризата според реалния им 
БВП е доста интересна, според Кийт 
Уейд. Докато БВП на САЩ расте устой-
чиво, при Германия и Япония се на-
блюдава забавяне, което се дължи на 
провала им през второто тримесечие 
на 2014 г. Както се вижда от графиката 
Великобритания е в период на възход. 
Стойността на БВП е близо до пика си 
за последните 2 десетилетия. Цена-
та на недвижимите имоти на острова 
също се доближава до най-високите 
си стойности отпреди кризата. Според 
прогнозите на Schroders през 2015 г. 
растежа на икономиката на Обедине-
ното кралство ще достигне своя връх. 
Кийт Уейд определя перспективите 
пред Италия като недобри. БВП на 
Италия продъжава да спада, като при-
чина за лошото й представяне британ-

ските анализатори посочват забавяне-
то на реформите в страната. „Добрите 
новини“ на стария континент идват от 
Пиренеите, където Испания показва 
признаци на възстановяване. Испа-
ния се върна към растеж през 2014 г., 
макар и в момента да е минимален. От 
Мадрид тепърва ще идват добри нови-
ни, според Кийт Уейд.
Световната търговия все още не се е 
възстановила от кризата според ико-
номисти на Schroders, като търговско-
ориентираните развиващи се пазари 
ще губят позиции през следващата го-
дина. Спадът в цените на суровините, 
който Schroders очакват, ще води до 
ниска инфлация.
Големият победител в световното въз-
становяване е САЩ. Индикаторът рас-
теж на БВП показва възходящ тренд 
на американската икономика, а пове-
чето анализатори са свръхоптимисти 
за развитието на страната. Задлъжня-
лостта на американските домакинства 
продължава да намалява, а за сметка 
на това публичния дълг и дълговете 
на бизнеса растат. Безработищата в 
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Щатите намалява с по-бързи темпо-
ве от предвидените от ФЕД и според 
анализаторите на Schroders тя ще дос-
тигне нива от 5% до края на 2016г. В 
резултат на повишеното търсене на 
пазара на труда, растат и нивата на 
заплатите. Всички тези фактори са в 
основата на оптимистичната прогноза 
на Schroders за американската иконо-
мика и фондов пазар за 2015г.
В противовес на САЩ, възстановява-
нето в Еврозоната показва признаци 
на умора, според анализаторите на 
британското асет мениджмънт друже-
ство. Основната разлика между двете 
супер сили е в ръста на кредитиране-
то, което е в подем в Щатите, а в Евро-
па едва сега набира скорост. Основни-
ят проблем пред Еврозоната през 2015 
г. ще бъде дефлацията. Според Рори 
Бейтман, анализатор на европейски 
и британски акции, слабото евро ще 
помогне за справянето с дефлацията 
и ще подпомогне растежа на компа-
ниите. Той очаква растеж между 3% 
и 5% през следващата година. Пада-
щите цени на петрола също би тряб-
вало да изиграят положителна роля 
за растежа. Азад Зангана, анализатор 
на европейската икономика в екипът 
на Schroders, смята че високата безра-
ботица в много държави от ЕС, може 

да доведе до политически сътресения. 
Той не очаква големи промени, но на-
личието на напрежение е достатъчно, 
за да разтревожи инвеститорите. Като 
цяло през следващата година европей-
ската икономика ще е мудна, според 
британските анализатори. Въпреки 
това те смятат че европейските акции 
ще се представят добре. Основната им 
оценка за Европа е неутрална.
Schroders са позитивни в предвижда-
нията си за Японската икономика и 
акции. Според тях през следващата го-
дина Абеномиката ще спечели от сла-
бата йена. Това обаче може да навреди 
на останалите азиатски икономики. 
Кийт Уейд, изтъкна, че е загрижен за 
развитието на китайската икономика, 
въпреки че не очаква катаклизми. Раз-
виващите се пазари, обаче се влияят 
от забавянето в китайската икономи-
ка. Неблагоприятно върху тях влияе и 
силния долар. Като цяло прогнозата 
на британците за развиващите се па-
зари е неутрална.

Източник: Финансова Група Karoll 

Image source: https://www.flickr.
c o m / p h o t o s / 1 2 8 5 3 5 7 9 0 @ N 0 5 /
with/15786520661

БГ Наука взе участие в проекта „Различните лица на европейската култура” 
в Полша

БГ Наука  взе участие в проекта „Citizenship can be fun!“ в Унгария 
www.ngo.nauka.bg 
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Половото поведение се определя 
като съвкупността от действия на 
индивида, които позволяват да бъде 
оценена принадлежността му към 
определен пол. В основата си, това е 
еволюционно знаково поведение, кое-
то съдържа в себе си различни мар-
кери на външността, определяни от 
биологично-детерминираните свой-
ства на пола, като съвкупност от 
белези. Прилагането на знаковите 
различия, се основава на половото 
съзнание, което дава възможност 
на индивидите да проявяват своята 
полова принадлежност. В доклада са 
разгледани различните биологични, 
социални и психични предпоставки 
при разглеждането на пола.

Пол и сексуалност

Във всички култури има един ва-
жен биологичен фактор, който 
изглежда е свързан със сексу-

алния нагон – полът. Изследователи-
те на животните често установяват, 
че мъжките и женските при много 
животински видове, се различават в 
сексуалната си мотивация. В частност, 
по-вероятно е мъжките да започнат 

първи сексуалния контакт и те са по-
заинтересувани да търсят нови парт-
ньорки. Например, мъжки плъхове, 
които са се сношавали до изтощение с 
една женска, отново са готови за секс, 
ако в клетката се пусне друга женска. 
Женските обаче, които току-що са се 
чифтосали, не са толкова заинтересу-
вани от нови партньори и като цяло 
предпочитат вече познатите. 
   Полови различия в сексуалността 
често се установяват както в масови 
проучвания чрез въпросници, така и 
в експериментални изследвания. В 
сравнение с жените, мъжете съобща-
ват за повече предбрачни, извънбрач-
ни и хомосексуални връзки, както и за 
по-разнообразни преживявания, на-
пример секс с животни. Мъжете пре-
обладават във всички категории сек-
суални отклонения. По-съвременните 
изследвания установяват, че от нача-
лото на сексуалната революция през 
60-те и 70-те години на века, жените 
и мъжете започват да се доближават 
в предбрачното си сексуално поведе-
ние, но те все още запазват много раз-
лични нагласи към сексуалността.
   Много привърженици на биоло-
гичния възглед на сексуалността са 

Хормони и полово поведение
           Автор: Петя Илиева 
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убедени, че тези полови различия са 
свързани с еволюционното минало. Те 
твърдят, че нашите предци от женски 
пол, които износват, кърмят и отглеж-
дат детето, естествено са инвестирали 
много повече от своите ресурси в по-
томството и съответно имат много по-
вече за губене, ако погрешно изберат 
партньора си. Поради това жените, 
както и женските бозайници изобщо, 
са преминали през по-сериозен естест-
вен подбор спрямо начина, по който 
решават кога и с кого да имат сексу-
ални контакти. Вероятно тези минали 
еволюционни процеси са свързани с 
генетично обусловените хормонал-
ни различия между мъжете и жените 
(Сиймън, Джон Д. и Кенрик, Дъглас Т., 
1994).

Хормони и сексуалност
   През целия си живот, и по-точно 
след пубертета, мъжете произвеждат 
много повече тестостерон в сравнение 
с жените, а те от своя страна – повече 
естроген. Хормоните се състоят пре-
димно от белтъчини с различни моле-
кулни структури. Те се произвеждат от 
жлезите с вътрешна секреция, подават 
се в кръвта и по този начин стигат до 
всички органи. Според химическите 
си свойства те предизвикват промени 
в активността на чувствителните към 
тяхното действие органи и стимули-
рат или потискат клетъчните функ-
ции. Съществуват дванадесет жлези с 
вътрешна секреция. Те отделят мно-
гобройни хормони, посредством кои-
то си влияят и дори могат буквално 
да се настройват една друга. Това вече 
показва, че те са подчинени и на цен-

трална регулация.
   Някои жлези с вътрешна секреция 
са от голямо значение за половия жи-
вот за формирането на женските и на 
мъжките полови белези и за половото 
влечение. Когато се говори за полови 
хормони, ние мислим преди всичко 
за половите жлези (гонади): тестику-
лите у мъжа и яйчниците у жената. Те 
задоволяват по-голямата част от по-
требността от мъжки (андрогенни) и 
женски (естрогенни) полови хормони. 
Извън това яйчниците произвеждат и 
хормони на бременността (гестагени) 
във втората половина на всеки месе-
чен цикъл и по време на бременност-
та.
   В яйчниците и в други жлези с въ-
трешна секреция у жената се образу-
ват не само женски, но и мъжки поло-
ви хормони, а в тестикулите – не само 
мъжки, но и женски полови хормони. 
Освен това естрогените и андрогени-
те са близки по химически строеж. От 
биологична гледна точка никой човек 
не е изключително жена или мъж – 
както физически, така и душевно. 
    Загубата на гонадите не прави от чо-
века безполово същество. Тя води до 
поява на някои външни белези на дру-
гия пол (до “мъжественост” на жената 
и до “женственост” на мъжа), които 
са друго доказателство за това, че ан-
дрогените и естрогените циркулират 
в кръвта на всеки човек и че те се об-
разуват и извън половите жлези. Това 
става преди всичко в надбъбречната 
кора, която при загуба или атрофия на 
гонадите увеличава производството 
на хормони и особено на андрогени.
   Взаимодействието на хормоните би 
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довело до хаос, ако една от жлезите с 
вътрешна секреция, хипофизата, не 
регулира обмяната им. Като стиму-
лира на определено място и задържа 
на друго, тя настройва цялата система 
към потребностите на организма. Тази 
жлеза, която тежи само 0,6г., изпълня-
ва регулиращата си функция с помо-
щта на голям брой активни вещества 
(хормони), които произвежда и изли-
ва в кръвта в по-големи или по-малки 
количества. По такъв начин тя дава 
необходимите импулси на други жле-
зи с вътрешна секреция. За половите 
функции имат значение преди всич-
ко гонадотропните хормони (специ-
фичните хормони, които стимулират 
секрецията на гонадите у двата пола 
и ускоряват узряването на семенните 
клетки и яйцеклетките), и хормонът, 
който стимулира надбъбречната кора. 
Когато хипофизата престане да функ-
ционира, половите жлези атрофират, 
ако компенсационният им капацитет 
бъде надхвърлен. Докато обаче хипо-
физата функционира добре, тя час-
тично може да замества недостигащи-
те хормони на половите жлези.
   Гонадите и хипофизата си взаимо-
действат според “закона за обратната 
връзка”. До определена степен те могат 
взаимно да балансират смущенията и 
колебанията в секрецията, като вклю-
чат още една система, принадлежаща 
към този функционален кръг. Без нея 
цикълът, който управлява сексуалнос-
тта, все още не е затворен. Хормоните 
са един вид сляпо действащо “гориво” 
за половия живот. Неговата регулация 
се осъществява от нервната система 
(Шнабл, З. 1981).

  Естрогенът и тестостеронът въздейст-
ват по различни начини върху пове-
дението. В процеса на развитието те 
влияят върху строежа на тялото и на 
някои части от мозъка, включени в 
сексуалния нагон. При жените естро-
генът обуславя оформянето на закръг-
лени бедра и гърди, а на тестостерона 
при мъжете се дължи допълнително-
то окосмяване по лицето и развитието 
на мускулатурата. Тези хормони оба-
че имат и някои по-невидими ефекти. 
Женско животно, което още в утро-
бата е получило повишени дози тес-
тостерон, след това ще се държи като 
мъжко. Момичетата, които случайно 
са били изложени на високи дози тес-
тостерон преди раждането, могат да се 
оформят като хермафродити, индиви-
ди с гениталии, които са отчасти мъж-
ки и отчасти женски. Като деца херма-
фродитите изглеждат като момичета, 
но някои имат все пак поведенчески 
особености, които са резултат от ран-
ното хормонално въздействие. Те се 
занимават повече с “мъжки” спортове 
и имат равнище на активност, което е 
по-типично за момчетата и се дължи 
на компенсиране на липсата на дехи-
дротестостерон в ранното развитие. 
   Естрогенът и тестостеронът оказват 
въздействие и върху сексуалността. 
При животните естрогенът влияе вър-
ху женската податливост на сексуални 
предложения. Освен в тестисите, тес-
тостеронът се произвежда и в жлези-
те, отделящи адреналин, както при 
мъжете, така и при жените, и влияе на 
сексуалните предложения, които пра-
вят представителите и на двата пола 
Мъжете с отстранени тестиси (кастра-
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ция) показват драстично снижаване 
на сексуалното поведение. При мъже 
с увредени функции на тестисите за-
честяват сексуалните мисли и жела-
ния, ако им се инжектира тестосте-
рон. Щом инжекциите спрат, мислите 
и желанието за секс отново изчезват. 
Освен това сексуалните фантазии при 
юношите са пряко свързани с повиша-
ване равнището на тестостерона, а не с 
измененията в тялото или социалното 
обкръжение.
   Резултатите при жените обаче изглеж-
да поставят повече проблеми пред би-
ологичното становище. Изваждането 
на яйчниците не влияе върху честота-
та на половите сношения, макар това 
да снижава вагиналното овлажняване 
при сексуална възбуда. Това като че ли 
показва, че хормоните са по-малова-
жен фактор в сексуалното поведение 
на жените. Отстраняването на жле-
зите, произвеждащи адреналин оба-
че, снижава интереса им към половия 
акт. Изглежда, че тестостеронът, а не 
естрогенът е по-тясно свързан с пре-
дприемането на сексуално поведение 
и при двата пола. Отстраняването на 
женските яйчници не влияе върху сек-
суалното желание, защото естрогенът, 
който те произвеждат, не е релевант-
ното вещество. Отстраняването обаче 
на жлезата, отделяща адреналин, има 
ефект, защото тя произвежда тестосте-
рон. По-новите изследвания показват, 
че високите равнища на тестостерон са 
показателни за ранния сексуален опит 
и при момчетата, и при момичетата. 
Жени, на които е инжектиран тестос-
терон, също съобщават за увеличение 
на сексуалните желания и фантазии.

   Идентифицирането на тестостерона 
като хормон, отговорен за възниква-
не на сексуално желание, помага да 
се обяснят редица резултати, които 
показват, че като цяло мъжете, в чи-
ето тяло той се произвежда повече, е 
по-вероятно да предприемат сексуал-
ни действия във всичките им открити 
форми. Да се каже, че естрогенът не 
играе роля при възникване на сексуал-
ното желание, не е същото, както да се 
каже, че той няма роля в сексуалната 
активност. Как жената реагира на сек-
суалното преживяване – дали получа-
ва оргазъм и дали изпитва висока сте-
пен на сексуална възбуда по време на 
сношението – е свързано с равнището 
на естрогена.   Различията между два-
та пола са в тясна връзка с различното 
съдържание на тестостерон, а клинич-
ните проблеми, които водят до пре-
кратяване на секрецията му, наистина 
отслабват сексуалния нагон. Разлики-
те в сексуалния нагон при здрави хора 
от един пол обаче не са пряко свърза-
ни с вариациите в равнището на тес-
тостерона. В повечето случаи хората, 
които страдат от сексуални смущения, 
имат достатъчно високи равнища на 
полови хормони. При тях сексуалните 
проблеми често се дължат на психич-
но потискане, което идва от страха от 
неуспех, от проблеми във взаимоотно-
шенията или от асоциирането на секса 
с отвращение и безпокойство. 
   Колкото погрешно се допуска, че 
биологичните фактори нямат нищо 
общо с човешката сексуалност, толко-
ва погрешно е представените данни 
да се интерпретират и като свидетел-
ство, че хората са просто играчка на 
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хормоните в кръвта им и че средата е 
без значение. Както при глада и дру-
ги естествено-природни нужди, ин-
тензивността на сексуалния нагон е 
резултат от взаимодействието между 
биологичния организъм и социо-кул-
турните влияния.
   Ако тестостеронът може да обясни 
разликите в силата на сексуалния на-
гон при мъжете и жените, някои из-
следователи си задават въпроса дали 
този хормон не е свързан с различи-
ята в насоката на нагона. Например 
хомосексуалните и хетеросексуалните 
може би се различават поради неед-
наквото съдържание на тестостерон в 
организмите им. Изследванията оба-
че показват, че тестостеронът е свър-
зан с интензитета на сексуалния нагон 
и при двата пола, но не е еднозначно 
свързан с посоката му. Според съвре-
менните проучвания възможно е хо-
мосексуалността при мъжете да има 
отношение към определена зона на 
хипоталамуса, която не е свързана със 
сексуалния нагон, а със склонността за 
предприемане на типично мъжко сек-
суално поведение. Доказано е още пре-
ди това, че тази зона, наречена INAH-
3 (Interstitial Nuclei of the Anterior
Hypothalamus), контролира мъжкото 
хетеросексуално поведение при май-
муни. При хетеросексуалните мъже 
тя е два пъти по-голяма, отколкото 
при жените, но при мъжете хомосек-
суалисти е с размер почти както при 
жените. Този резултат е получен при 
корелационно изследване и не доказ-
ва, че тази зона е отговорна за възник-
ването на хомосексуалност (възможно 
е промяната в мозъка да е следствие 

от хомосексуалното поведение). Въ-
преки това, като се имат предвид из-
следванията върху животни, може да 
се приеме, че тя е от критично значе-
ние за сексуалното предпочитание. 
Това откритие дава един потенциално 
важен ключ за по-ясното разбиране на 
загадъчния феномен – “сексуално по-
ведение” (Сиймън, Джон Д. и Кенрик, 
Дъглас Т., 1994).

Полова диференциация на мозъ-
ка
   Невробиологията на половата дифе-
ренциация на мозъка включва изслед-
вания върху  морфологични, функ-
ционални и поведенчески различия. 
При наблюденията на хора
възможностите са ограничени, а въз-
никват и допълнителни затруднения 
от  емоционален и субективен харак-
тер при самоопределяне на половата 
идентичност и поведение. При хора 
липсват и възможности за контро-
лиране на хормоналната секреция 
и включване на генетични фактори, 
така както това е възможно в експери-
ментални условия, вкл. и с трансгенни 
животни. Експериментите с животни 
позволяват при контролиране на оп-
ределени параметри да се дефинират 
конкретни хипотези. Поведенческа 
ендокринология в експериментални 
условия дава възможност чрез автора-
диография или имуноцитохимия да се 
локализират мозъчни области с по-го-
ляма гъстота на хормонални рецепто-
ри. При организъм с мъжки генетичен 
пол
процесите на половата диференциац-
ия протичат по следния начин: специ-
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фична зона от Y хромозомата опреде-
ля развитието на мъжкия гонаден пол 
с наличие на семенници.
Семенниците са оформени през осма-
та седмица и от 12 –та започва секре-
цията на
мъжкия полов хормон тестостерон и 
Мюлеров канал-инхибираща субстан-
ция (МКИС). Те определят мъжкия 
фенотип. Мюлеров канал-инхиби-
ращата субстанция (МКИС) предиз-
виква резорбция на тъканта, от която 
се развиват матката и влагалището. 
Рецептори за тестостерон определят 
прицелните структури. Под влияние 
на тестостерона се оформят мъжките 
полови органи − надсеменници, семе-
отводни канали,
простатна жлеза, полов член, скротум. 

При организъм с женски генетичен 
пол
процесите на половата диференциац-
ия протичат по следния начин:  при 
липса на специфичната зона от Y хро-
мозома се развиват яйчници като ха-
рактеристика на женския гонаден пол. 
В яйчниците не се секретират тестос-
терон и Мюлеров канал-инхибираща 
субстанция (МКИС). Тяхната липса 
определя развитието на женския фе-
нотип. При липсата на тестостерон и 
МКИС се оформят женските полови 
органи − матка с маточни тръби, вла-
галище, големи и малки срамни устни 
и клитор.
Половите хормони имат “организи-
ращ ефект”, определящ структурни 
характеристики:

ХУМАНИТАРИСТИКА

Фиг. 1: Авторадиография на рецептори за окситоцин в областта на 
хипоталамуса. Окситоцинът е хормон свързан със женското полово поведение
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женският мозък има по-голямо мазо-
лесто тяло, което свързва двете хемис-
фери;
женската честотата на дислексия е 
по-малка; мъжкият мозък е средно с 
по-големи размери при една и съща 
телесна маса. (същото важи и за други 
органи, но не предпоставя по-високо 
IQ).
 Половите хормони имат “организи-
ращ ефект”, определящ функционал-
ни характеристики. Някои от тях при 
жените са: по-слабо изразена латера-

лизация на мозъчните функции; по-
развити езикови функции (развиват 
се по-рано, имат по-голяма флуент-
ност); по-висока неврофизиологична 
активност в предната дъговидна гън-
ка, която е част от лимбичната систе-
ма – в психологичен план организи-
ра емоционално поведение на страх 
и дистрес от изолация и раздяла. При 
мъжете някои от тях са: по-високи спо-
собности за зрително-пространствени 
перцепции; по-висока неврофизиоло-
гична активност в амигдалата – в пси-

Фиг. 2: Имуноцитохимично локализиране на вазопресин при интактни (ляво) и
кастрирани (дясно) плъхове. Вазопресинът е свързан с мъжкото полово 

поведение
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хологичен план амигдалата органи-
зира емоционално поведение на гняв, 
ярост и агресивност.
   Половите хормони имат “активиращ 
ефект” изразяващ се в: повишаване 
възбудимостта на гръбначно-мозъч-
ните центрове, инервиращи половите 
органи;
временно повишаване на половата ак-
тивност.
  Критични периоди за действието на
половите хормони: ранна маскулини-
зация на мозъка от секретирания по 
време на
ембрионалното развитие тестостерон; 
организиращ ефект по отношение по-
ведението по време на перинатален 
критичен период от развитието, наре-
чен още “прозорец”. Съществуват екс-
периментални доказателства с кастра-
ции (Пирьова, Боряна, 2009-2010).

  Ролята на психолога:
   Хората с полови смущения рядко 
знаят причините за несполуките си 
– повечето от пациентите са убедени, 
че притежават телесни недостатъци, 

мислят, че хормоните им са малко, че 
половият им орган е малък, че яйчни-
ците им функционират лошо, че нер-
вите им са “разсипани”, имат някакво 
вътрешно заболяване или са преумо-
рени. Ако те потърсят лекарска помощ, 
най-често е възможно с помощта на 
научни методи да открият истинските 
причини. Понякога е необходимо да 
бъдат привлечени лекари от различни 
специалности, които работят в брач-
ната консултация. 
   Убеждението, че страда от телесно за-
боляване, често е дълбоко вкоренено у 
пациента. От психологическа гледна 
точка това е разбираемо. По-лесно е 
да считаш, че някой телесен орган е 
причина за неприятния недостатък, 
отколкото да потърсиш причините за 
това в собственото Аз и в погрешното 
си поведение. 
   Нервно-психичните фактори (някои 
особености на характера, възпитател-
ните влияния, лошото настроение в 
момента, страховете, комплексите за 
малоценност и т.н.) обуславят преди 
всичко функционалните полови сму-

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.

      admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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щения. Причините включват  вме-
шателства отвън, изострени отноше-
ния между партньорите, нарушения 
в развитието на личността; причина 
може да бъдат даже неудобното легло, 
страхът, че някой може да види акта, 
отблъскващият или нелюбим парт-
ньор, несръчното му поведение или 
неподходящи изрази, отвличането на 
вниманието от други мисли и т.н. Тъй 
като сексуалните смущения са най-
често психически обусловени, преоб-
ладават психотерапевтичните методи, 
респективно съветите. Често искани-
те от пациента медикаменти в най-
добрия случай играят спомагателна 
роля. Обикновено те нямат ефект, а 
могат и да вредят, когато приложе-
нието им не е медицински обосновано 
или подхранва погрешното убеждение 
на пациента, че е органично болен. 
Пациенти, които се надяват, че само 
лекарствата ще им помогнат, често се 

нуждаят от по-дълготрайно събесед-
ване, за да се убедят, че задръжките и 
чувството за малоценност, неправил-
ното поведение и някои други психи-
чески фактори преграждат пътя към 
сексуалната хармония. Това убежде-
ние е предпоставка за успеха (Шнабл, 
З. 1981).

Използвана литература:
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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.

DONATE
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Не мога да опиша колко мно-
го очаквах датата 15.07.2014 
(вторник), денят на тръгване-

то ни на балканско пътешествие изця-
ло на автостоп. Имахме задачи, които 
свършихме по-рано през същия месец 
и последните няколко дни ги прека-
рах в подготовка и очакване на това 
ново и вълнуващо приключение. Не 
може да се каже, че подобно пътуване 
е изцяло непознато за мен, тъй като 
през 2011 г. август месец заедно с брат 
ми и двама приятели (Боян и Недял-
ка) обиколихме половин западна Ев-
ропа на стоп. (линк)

Този път обаче беше различно, тръг-
вам с настоящата ми приятелка Саша 
(Слаѓана), а стопът ще е из Балкани-
те, нещо толкова познато, а и толкова 
чуждо за България. Ще се постарая да 
покажа в този текст приликите и раз-
ликите на останалите държави от по-
луострова. Да се чуди човек, защо пъ-
туваме до Италия и Франция, а тук до 
нас има невероятни красоти, които не 
познаваме.
Няколко думи ще кажа и как започ-
на всичко. Тези, които познават мен и 
брат ми, знаят, че голяма наша страст 
е да пътуваме и опознаваме нови мес-
та и култури, въпреки че звучи като 
клише, ние това го правим активно от 
началото на 2011 г. Почти няма дър-
жава от Европа, в която да не сме били 
и със сигурност сме срещали хора от 
почти всички държави от Европа и 
по-голямата част от света. Въпреки че 
сме се запознавали с представители на 
всички балкански държави, бяхме хо-
дили в малка част от тях. Многоброй-
ните покани за Сплит, Загреб, Тира-
на, Охрид  от приятелите ни по тези 
места също провокира в нас интерес 
към Балканите. Така решихме отново 
да оставим летищата, уредения транс-
порт и хотелите покрай европейски 

ХУМАНИТАРИСТИКА

На стоп из Балканите 
(Македония и Албания)     
       

Автор: Петър Теодосиев
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проекти, а да се впуснем в нещо много 
по-вълнуващо – пътешествие из Бал-
каните на автостоп.

Македония
Ден 1. (15.07)

Точно 6:30 сутринта бяхме на спирка-
та на трамвай 5 зад Съдебната палата. 
Пътувахме аз (Петър), Саша , брат ми 
(Росен) и Анастасия. Всички се качи-
хме в трамвая, като през цялото пъту-
ване до последната му спирка в Кня-
жево. Почти никой не говореше, всеки 
усещаше вълнението от това, което ни 
предстоеше. Едно голямо приключе-
ние беше пред нас, оставяхме София, 
дори България, като целта ни беше да 

пренощуваме в Охрид. Това са малко 
над 400 км. 7:40 вече бяхме на отбивка-
та и стопирахме. Така и започна пър-
вото вдигане на палеца – раниците ос-
тавени на земята, ние с усмивка, вече 
разделени по двойки сме се насочили 
към първата крайна точка. Още тук ще 
кажа, че когато стопът ни вървеше, не 
сме чакали повече от 15-20 мин., което 
за подобно пътуване си е направо не-
вероятно. Около 8:00 ч. спря и нашата 
първа кола. Беше човек на средна въз-
раст с джип, като през повечето време 
си мълчахме, дори не се впечатли от 
нашите планове. Остави ни на около-
връстното на Перник, мисля че доста 
добре се придвижихме. След малко 
вървене и смяна на мястото за стопи-

Карта на маршрута, който направихме за 30 дни.
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ране почти веднага спря младо момче 
с Пасат (вероятно по-млад и от нас), 
който ни закара до Радомир. Нямаше 
много  време да си говорим с него, въ-
преки интереса му към нас и начина-
нието ни. Така рано сутрин прекоси-
хме цял Радомир, за да стигнем края 
на града и отново да вдигнем палец, за 
наше учудване веднага спря кола, но 
не каква да е, а доста странен джип без 
седалки и с шофьор, който изглежда-
ше като избягал престъпник, отколко-
то ловджия, за какъвто се представи. 
Ние, разбира се, се качихме веднага, 
той ни хвърли само на няколко кило-
метра на по-добра отбивка, която как-
то той ни увери веднага ще ни вземат 
за Кюстендил. Не ни излъга, от кръч-
мата наблизо веднага ни видяха стро-
ителни работници, които ни махнаха 
да се качим в колата им – те ни закара-
ха до спирка на село по пътя до Кюс-
тендил. Добре се движихме, но все още 
имахме много път, започна да се сто-
пля времето. Часът беше около 10:00. 
Намирахме се на главен път пресичащ 
село – от едната страна на пътя малки 
къщички, от които се чуваха различ-
ни животни, а от другата блестящо от 
слънцето безкрайно житно поле.

Може би това е моментът, в който на-
истина осъзнах какво правим. Бяхме 
на пътя, нямаше вече връщане назад. 
На мястото където стопирахме, има-
ше спирка, на която една възрастна 
жена чакаше рейс. За да я заговоря, я 
попитах дали това е пътят за Кюстен-
дил, така и започна нашият разговор 
за стопирането. Нейните впечатления 
бяха най-вече върху стопа в „Съюза” 
преди повече от 30 г. – там никой не 
чакал и винаги качвали. Докато ние си 
говорихме, Саша правеше вече  пър-
вите снимки, едно начало на огромен 
архив от кадри. Отново времето в това 
село не беше повече от 15 мин. Кола, 
движеща се по посока София, обърна 
към Кюстендил и ни попита  дали и 
ние отиваме натам – при положите-
лен от нас отговор се озовахме вътре. 
Движихме се към нашата цел този път 
чрез помощта на семейство от мъж и 
жена на около 40 г.  Поговорихме си 
за добри места в Европа, където може 
човек да си почине, да види нещо ин-
тересно и да не е толкова скъпо, ми-
сля че им помогнахме да си изберат 
следващата почивка. Доволни те зао-
биколиха и ни спряха точно на пътя 
за границата с Македония. Интересно 
беше, че точно когато слизахме и из-
карвахме раниците от колата на 20-30 
м. от нас спря друга кола, от която из-
лязоха мъж и жена (цигани) и започ-
наха да оправят нещо в самата кола 
и багажника. Докато ние се придви-
жим до тях, тъй като ни бяха по път 
за мястото за стопиране директно ни 
питаха дали сме за границата, защото 
така изглеждаме и ако искаме може да 
ни закарат директно до там безплат-
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но. След като бяха блокирали пътя, за 
да ни изчакат и качат ние с интерес 
се качихме при тях. Оказаха се доста 
приказливи и доста ни поразпитаха за 
нас самите – дали сме женени, за къде 
пътуваме, защо и др. неангажиращи 
въпроси, като те самите споделиха не 
малко лични неща и за техния живот. 
Спряха точно на границата и си про-
дължиха към своята дестинация.
Ние имахме малко забавяне там, тъй 
като точно тогава се получи малък 
проблем с хостинга на сайта nauka.
bg и трябваше да се помъча да опра-
вя всичко по телефона. За всеобща ра-
дост проблема се реши бързо, за което 
и благодаря на Суперхостинг, за бър-
зата и добра реакция. 
На границата видях за първи, но не и 
за последен път паниката, която Саша 
изпитва на подобни места.  Вече беше 
обяд, някъде около 12:00, но този път 
предприехме друг трик – директно 
питане на спрените коли на самата 
граница за къде пътуват и дали ще 
ни вземат до тяхната дестинация. За 
наш късмет още първата кола с регис-
трация от Скопие пътуваше за вкъщи 
и без колебание ни качи. Така без да 
се бавим вече пътувахме за Скопие. В 
колата бяхме шофьора с майка си, аз, 
Саша и друг стопаджия който се качи с 
нас от границата, но слезе в Куманово. 
Минахме не през най-честия маршрут 
избиран от повечето пътуващи до Ма-
кедонската столица, а през градчетата 
и селата претърпели най-големи щети 
по време на конфликта 2001 г. Виж-
даха се изоставени къщи с надупчени 
от куршуми стени, както и такива без 
покрив и стени, но и нови постройки. 

За мен това беше нещо наистина ново, 
дори да бях чувал за конфликта преди 
малко повече от 10 г., то да се види с 
очите си е съвсем друго усещане. 
Слязохме на магистралата малко пре-
ди Скопие по пътя за Охрид, докато 
вървяхме още по самия излаз към ма-
гистралата вече ни беше спряла кола. 
Качи ни албанец, който пътуваше към 
Тетово, с него не говорихме много, но 
пък човека беше мил и бързо се озова-
хме в мол в началото на Тетово. Всичко 
вътре като табели и реклами беше на-
писано на албански, а не на македон-
ски както очаквах. Решихме да спрем 
за малко и да си починем, да хапнем 
нещо и да поснимаме.

Бързо се ориентирахме къде е пътя за 

ХУМАНИТАРИСТИКА



 http://nauka.bg 158

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

73

Охрид и не след дълго отново бяхме на 
отбивка и стопирахме. Чакахме точно 
на магистралата и повечето коли ми-
наваха покрай нас доста бързо и да-
леч, а времето се влошаваше и дори 
започна леко да вали. Цял ден вече на 
пътя започвахме да усещаме умора, но 
чувството, че вече сме много близо до 
главната ни цел ни даваше енергия да 
продължаваме. Точно когато започ-
на дъжда да се усилва спря малък ка-
мион. Доволни се качихме, дори и за 
няколко километра, тъй като човека 
пътуваше от Тетово до Гостивар, но 
достатъчно да минем дъжда и едно-
временно да се придвижим напред. 
Когато слязохме от камиона дъжда 
беше спрял и трябваше само да повър-
вим няколко десетки метра до следва-
щото място за стопиране. Тъкмо вди-
гнахме палец и спря малка количка с 
двама младежи вътре.  Това беше по-
следната кола за деня – Гостивар – Ох-
рид. Когато разбраха какво правим и 
откъде идваме искаха да си разменим 
контакти (Facebook) и да си направим 
селфи. 

П а р к и р а х а 
колата в цен-
търа и се раз-
делихме с тях, 
като ние вече 
п р и с т и г н а -
ли в Охрид 
(около 16:00 
ч.) трябваше 
да намерим 
място, къде-
то ще може 
да поспим, да 

се изкъпем на спокойствие. Късмета 
продължаваше да ни следва и докато 
вървяхме по главната улица ни спря 
човек, който дава квартири. За доста 
добра цена успяхме да се договорим 
за стая в стария град точно до езерото. 
Оставихме си багажа и веднага започ-
нахме да обикаляме. За Саша Охрид 
беше добре познат имайки предвид и 
това, че е родом от Македония, но за 
мен беше изцяло нов. Така и двамата 
с горди, че сме стигнали толкова бър-
зо до целта искахме деня да бъде още 
по-ползотворен, като видим едни от 
най-големите забележителности на 
града. Въпреки изтощението, което 
усещахме ние закрачихме по камен-
ните улици на стария град.
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Обикаляйки уличките, църквите, 
различни магазинчета, и крепостта 
ние се озовахме седнали в заведение 
с гледка към езерото сервиращо ху-
бава македонска храна. Това беше и 
мястото, което трябваше да изчакаме 
Росен и Анастасия идващи от Ско-
пие в Охрид. Пристигнаха около 20:00 
часа и се присъединиха на по бира. 
Не след дълго всички бяхме в една и 
съща къща, но в различни стаи. Хаза-
ина ни радостен от тази изненадваща 
активност в къщата му ни разказваше 
истории за това как преди години Ох-
рид бил пълен с туристи от България 
и най-вече от Банско. Сезона още не 
беше започнал и нямаше много турис-
ти по това време в Охрид, местните ка-
заха, че това се дължи на лошото вре-
ме и дъждовете, които не спират. За 
нас това беше добре, тъй като цените 
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за нощувка бяха наистина много ни-
ски. След кратка почивка излязохме 
да почувстваме как е Охрид през но-
щта. Дългата алея, старите къщички, 
светлината отразяваща се във водата, 
небето покрито със звезди, малките 
клатещи се корабчета и лодки могат 
да придадат една романтична и при-
казна обстановка. Не се задържахме 
много време навън, но достатъчно, за 
да видим колко стар и уникален е този 
град. 

Ден 2. (16.07)

Събудихме се рано, като първото нещо 
което видяхме е езерото, красиво отра-
зяващо сутрешното слънце. 

Четиримата закусихме с някои от 
предварителните запаси, които си 
взехме от вкъщи. Горещо кафе с пре-
говаряне на маршрута. Така започна 
втория ден от пътешествието ни. Ре-
шихме аз и Саша да прекараме най-
горещите часове от деня в почивка, 
плуване и препичане на слънце, а Ро-
сен и Анастасия щяха да наваксат с 
разглеждането на стария град. 

След добре прекараното време в раз-
говори, приятно освежаване със Скоп-
ско и плуване в Охридското езеро ре-
шихме да се разходим из стария град 
и да поснимаме. Не бяхме и яли цял 
ден, за това щеше да ни се отрази до-
бре връщането в стаята ни.
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След приятната разходка решихме да 
се приберем и четиримата да си на-
правим заедно вечеря. Времето беше 
леко прохладно, но много приятно, а 
част от стаята ни имаше и тераса, от 
където гледката към езерото заслужа-
ва отделно описание, но няма да се 
спирам на това, всеки трябва сам да 

изпита това уникално преживяване.

Така Росен и Анастасия започнаха ве-
черта.

След дълги разговори за преживяно-
то до сега и това какво ни очаква при-
ключи и втория ден. 
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Ден 3. (17.07)

Така сутринта рано започнахме да 
си приготвяме багажа и да се насо-
чим към следващата цел – Албанско-
то крайбрежие. Тук беше и мястото, 
където се разделихме с Росен и Ана-
стасия. Не ни се тръгваше от Охрид, 
но ни чакаха още не малко уникални 
места и с не скрита тъга си тръгнах-
ме от този езерен град. Задължително 
всеки от нас е взел нещо със себе си от 
това приказно място и знае, че отново 
ще се върне тук. 
Стопирането отново започна, този 
път в една малка междуградска улич-
ка. Трябваше да вървим няколко ки-
лометра с тежките си раници, но пък 
стигнахме до по-удобно място, където 
ни спря и първия за деня човек. С него 
можеше да се разбере само Саша, тъй 
като той говореше албански и малко 
италиански, така италианския влезе в 
употреба. Албанеца ни остави в Стру-
га, като ни увери, че след два часа ще 
ни вземе и закара до Тирана. Така ние 
доволни, че ще видим следващият по 
големина град на Охридското езеро и 
ще стигнем бързо до Тирана обико-
лихме малкото градче и се озовахме на 
плажа където наблюдавахме как деца 
се учат да плават.

Малко преди уречения час с уредения 
ни транспорт решихме да се разходим 
още в Струга за последно и да тръгнем 
към Албания.

Часът беше 13:30, албанеца закъснява-
ше с 30 мин., но за нас не беше про-
блем – знаехме, че ще ни закара и това 
ни успокояваше. Когато се появи ние 
радостни се приготвихме да се сло-
жим раниците в багажника и да се 
качваме в колата. Тогава разбрахме, че 
това май няма да стане, той започна да 
обяснява някакви неща на италиано-
албански, че му дължим пари за пре-
воза до тук и по още 50 € до Тирана. 
Без много излишни приказки разоча-
ровани тръгнахме да търсим улицата, 
която ще ни отведе до края на града. 
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След около час отново бяхме със сва-
лени раници и вдигнат палец. Може 
би сме чакали около 20 мин. и спря 
кола с двама албанци, които отиваха 
към границата. През повечето време 
ни разказваха как не обичат рода си, 
предупреждаваха да внимаваме в Ал-
бания. С не малка изненада беше за 
тях, че ще ходим в Албания на море. 
Така и от дума на дума стигнахме 
Шиптария. Границата минахме бър-
зо, въпреки голямото притеснение на 
Саша. Температурата на въздуха беше 
над 40 градуса и ние решихме, че ще 
си починем малко преди да стопираме 
отново. Така се озовахме в единствено-
то заведение до границата. 

Беше и първият ми сблъсък с албан-
ска бира. Албания беше и единствена-
та държава на балканите, която освен 
английски и ръкомахане нямаше друг 
начин да се разберем. Италианския 
влезе в употреба, но не толкова колко-
то ни се искаше. Тук вече се разбра, че 
не сме си вкъщи. Хората, порядките, 
инфраструктурата, дори стоките в ма-
газина – всичко беше различно. Така 
докато се охлаждахме си говорихме за 
това как и откъде ще стопираме към 
Тирана. Както народа е казал – всяко 

зло за добро, така и случайно седнала-
та двойка момче и момиче до нас чуха 
нашия разговор. Момичето беше маке-
донка, а приятеля й от Албания, така 
ни предложи да ни закара до Тирана 
и да му правим компания по пътя. Без 
да сме на пътя, докато си седим и на-
слаждаваме на студените албански на-
питки вече имахме уреден транспорт. 

Не помня името на нашия албански 
приятел, но му измислихме пряко-
ра „Амстердам”… предполагам сами 
може да се досетите защо. Той не само 
ни закара до Тирана, но и ни заведе до 
мястото, където се събират незаконни-
те микробуси превозващи пътници от 
град в град. Транспорта в Албания си 
има собствени правила, които ако ис-
каш да пътуваш където и да е из сама-
та държава трябва да спазваш. Така се 
озовахме в Дурас (Драч) около 20 ч. 
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палатка и спален чувал, но решихме 
да обиколим плажа докато не ни се 
доспи. Така попаднахме и на военен 
палатков лагер, където войник ни 
предложи да спим в неговата палат-
ка (тримата), без да се колебаем про-
дължихме да проучваме плажа, който 

беше километри хотели и шезлонги. 
Така се и озовахме гушнати завити със 
спален чувал върху един шезлонг на 
първа линия на плажа. Само ще кажа, 
че колкото на мен ми хареса това инте-
ресно импровизирано спане, толкова 
на Саша й беше неприятно, най-вече 
глутниците улични кучета обикаля-
щи навсякъде, така и безброй хапещи 
комари. Вечерта беше една от най-
дългите в цялото пътуване. 

Ден 4. (18.07)

Сутринта за нас беше прекрасна – ве-
черта е отминала. Оправихме се още 
в 5:30 и около 7:00 решихме да пием 
кафе в  едно от множеството заведения 
в Дурас. Проверихме си съобщенията 
чрез безплатния Wi-fi, пуснахме ста-
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тус във Facebook като това беше един 
от начините да поддържаме връзка с 
множеството приятели и роднини, 
които се притесняваха за нас и нямаха 
представа къде сме и как се справяме. 
С нови сили тръгнахме към следваща-
та дестинация – Дерми, един уника-
лен плаж в южния край на Албания. 
Решихме, че ще пробваме да стопира-
ме до там, но първо трябваше да на-
мерим пътя. Така се озовахме до лока-
лен път до магистралата, който ни се 
стори добро място за стопиране, така 
и застанахме до една бензиностанция 
и започнахме да махаме палец. Коли 
не спряха, но пък срещнахме герма-
нец, който пътуваше пеш до Израел. 
Беше си заделил месеци за това пъту-
ване като единствено спира да спи и 
продължава.

След чакане на слънцето работника 
в бензиностанцията, до която стопи-
рахме на много развален албанско-ан-
глийски ни обясни, че от тук никой 
няма да ни вземе и, че има маршрут-
ки до Влора, където трябва да вземем 
друг транспорт до Дурас. Качи се на 
мантинелата и чакайки там няколко 
десетки минути спря бял микробус, 
ръкомахайки и викайки да се качим 

бързо ние се качихме и преди да раз-
берем вече се движихме с луда скорост 
по албанската магистрала. Няма да 
скрия, че минавайки покрай села с по 
пет къщи и пътища непознаващи ас-
фалт със Саша си припомнихме нови-
нарски емисии споменаващи трафика 
на органи от Албания. За наше щас-
тие стигнахме без проблем във Влора 
като заплатихме за нашето пътешест-
вие 10€. Около 10:30 вече бяхме в рей-
са пътуващ от Влора към Дерми, но за 
наша (неприятна) изненада рейса не 
помръдна следващите два часа. Вътре 
беше дори по-горещо и от темпера-
турата навън (около 40 градуса). Ние 
предпочетохме да не изоставяме бага-
жа и стояхме вътре. Извода, който си 
направихме е, че докато не се напълни 
рейса до последната седалка не тръгва, 
независимо колко време ще чака. Така 
малко след 12:00 потеглихме с над 50 
човека в рейса, без отворен прозорец 
и климатик.  Първо минахме покрай 
някои от плажовете на Влора, но след 
това започна да се изкачва в планина-
та и красотата, която се показваше зад 
всеки завой компенсира всичко нега-
тивно преди това.
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Така около 14:00 пристигнахме в Дер-
ми, едно наистина красиво място, пъ-
туването си струваше. Първото нещо, 
което направихме беше да седнем и 
да изпием нещо освежаващо, да про-
учим обстановката. Да се насладим на 
успеха си, че стигнахме дотук толко-
ва бързо. Дерми нямаше нищо общо 

с Дурас, много по-чист плаж, място за 
палатки, магазинчета имаше навсякъ-
де, да не говорим за красотата на вода-
та и планината. 

След почивката и фотосесията, коя-
то си направихме решихме да потър-
сим подходящо място за палатката. 
Не ни отне много време и вече бяхме 
си разпънали „къщата” за следващи-
те няколко дни. Веднага след това по-
бързахме да влезем във водата и да на-
правим първото плуване в албански 
води. 

Вечерта прекарахме на плажа където 
си говорихме и гледахме красивия за-
лез до късно.
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Ден 5. (19.07)

Колкото и да ни се 
искаше да си по-
спим в палатката 
след 8:00 часа вече 
става невъзможно 
да се седи повече 
от 2 минути вътре. 
Слънцето напича 
толкова силно, че 
трябваше да тър-
сим сянка някъде 
другаде. Темпера-
турата беше +40 
градуса дори и 
на сянка, а водата 
толкова солена, че 
не може да се седи 

вътре много време. За това решихме 
да седнем на кафе и нещо освежаващо 
в най-близкото заведение.
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Палатката си я опънахме точно до 
една стена от бивша сграда на плажа, 
като до нас имаше остатък от бетонно 
съоръжение, предвид историята на 
Албания вероятно беше бункер, като 
на него беше опряно ремарке за лод-
ка.
По цялото останало крайбрежие има-
ше множество шезлонги с чадъри, но 
струваха по 500 леки за ден. Ние ре-
шихме, че може просто да си напра-
вим наша си сянка. Близо два часа под 
най-горещото слънце търсехме мате-
риали и  майсторихме. Крайния ре-
зултат не беше това, което очаквахме, 
но и материалите не бяха много. 
Успяхме малко да си починем и скри-
ем от слънцето, но на каква цена? Къс-
ния след обяд решихме да обиколим 
градчето, за да се раздвижим и да пос-

нимаме някои от красотите на край-
брежна Албания.
След като се прибрахме около 20:00 
часа Саша реши да си полегне, тъй 
като й беше лошо почти цял ден. Аз 
си взех бира от близкото магазинче и 
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така час и половина наблюдавах мо-
рето, планината и се наслаждавах на 
цялата обстановка. След като Саша се 
събуди решихме, че ще е най-добре 
да си легнем и така около 22:00 часа 
вече бяхме в палатката. Малко след 
това се появиха и доста шумни нови 
посетители на нашия плаж, тъй като 
до сега след 20:00 на плажа оставахме 
само ние това ни изненада, но пла-
жа е за всички и ние с интерес ги на-
блюдавахме. Интереса ми се повиши 
още повече когато чух да си говорят 
на български. През това време Саша 
се влошаваше все повече. Около 1:30 
след полунощ толкова й прилоша, че 
трябваше да излиза на няколко пъти 
от палатката, като и двамата не знаех-
ме какво да направим. Имах няколко 
хапчета за различни симптоми, но тя 
категорично отказа да вземе каквото и 

да е освен вода. Водата си я купувахме, 
тъй като нямаше къде да си налеем, а 
в този случай и по-добре за нас беше 
този вариант. 

Ден 6. (20.07)

Това разболяване промени плановете 
ни, тъй като идеята ни беше на 6-тия 
ден да се отправим към Тирана и евен-
туално към Черна Гора. Както написах 
по-горе, а явно ще го повтарям често – 
всяко зло за добро.
Така сутринта почти не спали реши-
хме да заделим целия ден в почивка 
и глезене, за да се почувстваме по-до-
бре. Рано отидохме до съседния плаж, 
който беше пълен с шезлонги и ведна-
га си харесахме два под голям чадър. 
Хубаво е да спомена, че раниците с 
всичкия багаж го зарязвахме в палат-
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ката, взимахме си само документите 
и парите. Няколкото дни на плажа в 
Дерми нямахме никакъв проблем с 
това си решение. Единствено с едно 
въженце връзвах ципа на палатката. 
Не, за да спра евентуално крадци, а да 
разбера дали някой е влизал или не и 
винаги намирах вързаната панделка 
точно така както я оставях. 
Така си се бяхме изпънали на шезлон-
гите, още от сутринта и си почивахме. 
От магазина си взехме студен чай, 
плодове, зеленчуци и прясно изпечен 
хляб. 
По обяд дойде човек да събере парите 
за шезлонгите, така платихме по 500 
леки на човек (1000 леки = 15 лв.). 
Излежавахме се, плувахме в прекрас-
ната кристална вода, хапнахме, отново 
си се пекохме и така до 16:30 ч. Реши-
хме, че е време да се поразходим и да 
пийнем някъде нещо свежо и разхла-
дително. Така седнахме в заведението, 
което гледаме от няколко дни намира-
що се на края на една скала, буквално 
във водата с прекрасна гледка. 

Поседяхме доста време на това място 
наблюдавайки какво се случва из пла-
жовете на Дерми, говорейки си за това 
къде се намираме в момента и колко 
лесно стигнахме до тук. Тази тема се 
дискутираше през цялото пътуване, 
тъй като местата които посещавахме 
постоянно се сменяхме, транспорта 
също беше различен и все пак ние ви-
наги се озовавахме на точното място 
в точното време. Около 18:30 реши-
хме да си приберем не нещата от шез-
лонгите и да се разходим до края на 
плажа в Дерми. Така и направихме, 
прибрахме си нещата в палатката, 
хапнахме каквото имахме – няколко-
то зеленчука, малко хляб и тръгнахме 
да се разхождаме. Плажната ивица се 
оказа доста голяма, открихме няколко 
къмпинга, които бяха доста посещава-
ни с естествена сянка от палми и дър-
вета, пейки и охрана. Оказа се обаче, 
че на нас това не ни беше нужно, ние 
си имахме свободен плаж за палатка-
та. Така до късно събирахме впечат-
ления от това как протича туристи-
ческия живот в тази част на Албания. 
Не е много по-различно от останалата 
част на Света – хората са там да се за-
бавляват. Условията създава разлика-
та. Природата, която притежава Дер-
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ми е уникално красива, комбинацията 
между планина, кристално чисто море 
и силното слънце създават един рай за 
плажуване.

Ден 7. (21.07)

Сутринта станахме в 6:00 сутринта, 
сгънахме палатката, като разбрахме, 
че едната рейка се е счупила. На бързо 
прибрахме всичко в раниците и тръг-
нахме на горе към пътя за Влора. На 
кръстовището вече имаше няколко 
човека, които очевидно чакаха от тези 
незаконни маршрутки преминаващи 
по пътя и подобни на нашите в Со-
фия, само с едно вдигане на ръка спи-
рат и те взимат, като отпрашват бързо 
към следващия град.
Отново чакахме не повече от 20 мин. 
и спря един от последните модели на 
Jeep. Мъж и жена на около 30/35 г., 
видимо влюбена двойка ни взе. Хуба-
вото беше, че те пътуваха директно 
до Тирана, което за нас беше наисти-
на супер, тъй като щяхме да стигнем 
с една кола директно до столицата. 
Така заедно с тях ние се настанихме 
удобно на задната  седалка и потегли-
хме. Пътя криволичи из самата плани-
на и изкачването й до върха и слизане 
от другата страна. Спряхме някъде по 
средата на едно красиво прохладно 
заведение. Повечето пиха кафе, но аз 
предпочетох една бира. Потеглихме 
из криволичещите завои на горе и на 
долу в планината. Удобната седалка 
отзад предразполагаше към сън и със 
Саша се възползвахме. Времето когато 
не си разговаряхме с нашите спътни-
ци Сокол и годеницата му наблюдава-

хме странните неща случващи се по-
край пътищата в Албания или спахме. 
Отново спряхме да си починем и да 
хапнем по един сладолед. Така отно-
во се качихме в колата, но този път не 
Сокол караше, а годеницата му. Про-
дължихме към албанската столица, 
като минахме през нашето вече позна-
то градче – Дурас. Пристигнахме в Ти-
рана около 13:00 часа наблюдавайки 
добре пътя от който влязохме в града, 
тъй като трябваше да се ориентираме 
следващия стоп откъде да го хванем 
за границата с Черна Гора. Оставих-
ме годеницата на Сокол до тях, ние се 
сбогувахме с нея и продължихме вли-
зайки в малки улички в центъра, така 
паркирахме и приключихме с този 
транспорт. Взехме си раниците от ба-
гажника като мислихме, че ще се сбо-
гуваме със Сокол и ще хапнем нещо 
по пътя и ще вървим към края на гра-
да, за да стопираме, но съдбата имаше 
други планове за нас. 
Питахме Сокол на къде да поемем, за 
да сме сигурни в посоката. След като 
добре ни обясни ни попита дали ис-
каме да обядваме, като ни препоръча 
едно малко ресторантче. При положе-
ние, че ни докара толкова бързо и без-
проблемно, а и плати всичко няколко-
то пъти, в които спирахме за почивка 
и хапвахме и пийвахме нещо на бързо, 
не искахме да го разочароваме. Съгла-
сихме се да влезем в този ресторант. 
Беше малко, но много уютно място с 
6 маси, като всичките му клиенти бяха 
над 40 г. Оставихме си раниците до 
една от свободните маси и седнахме, 
като Сокол също седна с нас. Серви-
тьора дойде и донесе менютата, след 
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бърз преглед установихме, че всичко 
е на албански, а нито имат меню на 
английски, нито някой от персонала 
говори чужди езици. Така Сокол ни 
попита два три въпроса какво ядем 
и добре си поговори с обслужващия 
персонал. След няколко минути маса-
та ни се отрупа с храна. Той седна на 
съседната маса очевидно с негови при-
ятели и ни остави да се наслаждаваме 
на прекрасната храна. След няколко 
минути дойде и ни каза – „Това е от 
мен, преди много години бях като вас, 
успех” и си тръгна. Това е човек, кой-
то никога няма да забравим, един пре-
красен човек, никога не знаеш кого ще 
срещнеш по пътя.

Колкото и прекрасно да беше всич-
ко ние трябваше да бързаме, тъй като 
искахме вечерта да бъдем в Подгори-
ца. Доволни благодарихме на персо-
нала и с приятел на Сокол, който ни 
чакаше да свършим, за да ни изпрати 
благополучно ние излязохме от заве-
дението. Той ни съветва, че има марш-
рутки, които евтино ще ни закарат до 
границата. Отидохме до една малка 
уличка, която беше и незаконна ав-
тогара, тъй като там се събираха една 
част от малките автобуси, за всевъз-

можни дестинации в Албания. Така се 
качихме на една от тези маршрутки и 
потеглихме.  Посоката ни беше - Тира-
на – Шкодер, а после към Хъни и Хоти, 
което е и самата граница. За по-любо-
питните ще споделя няколко неща за 
този странен за мене транспорт – неза-
конните маршрутки. В повечето слу-
чаи освен шофьора има и още един от 
„екипажа”, като функцията му е да съ-
бира парите и да привлича клиентела 
– крещейки дестинацията, към която 
се е насочил. Независимо колко седал-
ки има пътници и багажи се вкарват. 
Хора висят от вратата, слизат и се кач-
ват в движение и се крещи през цяло-
то време.
През цялото време, в което пътува-
хме към Шкодер жена на средна въз-
раст прекара цялото пътуване в това 
да гледа мен и Саша. Ние пък се заго-
ворихме с едно момче, което учи във 
Франция бакалавър и се е прибрал 
за лятото вкъщи. С подробности раз-
казваше истории за местностите, през 
които преминавахме. Дори той на-
прави забележка на тази жена, но тя 
продължи и му казала, че не ни раз-
бира какво говорим и това й е много 
странно и иска да разбере какво гово-
рим. Явно не беше виждала в живота 
си други хора освен албанци. 
Така стигнахме ние до Шкодер, там 
имаше нещо като почивка и продъл-
жихме към границата. За наше съжа-
ление обаче шофьора реши, че ще 
спре в магазин за автомобилни части 
и там ще прекара 40 мин. Всяка мину-
та за нас е важна, тъй като трябваше да 
стопираме след границата, за да стиг-
нем същия ден до Подгорица, а часа 
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минаваше 17:00. Пристигнахме на са-
мата граница около 18:00 ч. Там има-
хме малко проблем с шофьора, който 
искаше повече пари от това, което се 
бяхме разбрало. 

В крайна сметка благополучно бяхме 
отново в славянска страна, където без 
проблемно щяхме да се разберем с 

всеки местен.
Може би сме чакали около 25 мин и 
в 18:30 потеглихме към вътрешността 
на Черна Гора. Мъж на средна възраст 
заедно с майка си ни взеха по посока 
Подгорица. Доста ни поразпитаха, 
какви сме, какво учим, къде живеем, 
какво работим, какви са ни взаимоот-
ношенията помежду и т.н. Това малко 
ни издразни, но все пак те бяха така до-
бри да ни вземат. Спряха ни на около 
10 км. от столицата, като ни съветваха 
да си хванем автобус, а не да продъл-
жаваме да стопираме. Ние, разбира се 
не ги послушахме и вървейки по глав-
ния път към края на града започнах-
ме да стопираме докато крачим един 
зад друг. Веднага ни спря един черен 
голф с млад човек вътре. Качихме се 
като през цялото време не обелихме и 
дума, накрая той спря на един завой и 
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каза – „На 5 мин. сте от Подгорица” . 
Ние поехме към града пеш и наистина 
влязохме в столицата на Черна Гора за 
няколко минути. Разпитвайки хората 
накъде е центъра, ние се озовахме в 
кафе на главния площад. 

Използвайки Wi-Fi от телефона наме-
рихме и къде е хостела, който вече си 
бяхме набелязали. След няколко часа 
вече бяхме в Nice Place Hostel. Взехме 
си стая и за първи път от три дни щя-
хме да спим на легло и да използваме 
нормална баня. 
Деня беше дълъг и изморителен.

Очаквайте в брой 74 продължението!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=17207

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.

      admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174

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. 

www.nauka.bg 
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На 7 декември 2014 година се на-
вършват 105 години от рождението 
на патрона на Висшето военноморско 

училище в гр. Варна, България, поета 
– Никола Йонков Вапцаров, когото не-
говите съвипускници, преподаватели 
и командири наричат Моряка, а себе 
си наричат Вапразовци. и носят 
Вапцаровската вяра в душите си  
при плаванията в Световния оке-
ан!
Едва ли има български моряк, възпи-
таник на Морското училище, в което 
се е учил Никола Вапцаров, който да 
не знае емблематичното Вапцарово 
стихотворение „Вяра”:

Х
За него – Живота –

направил бих всичко. –
Летял бих

със пробна машина в небето,
бих влезнал във взривна

ракета, самичък,

ВОЕННО ДЕЛО
Нови идеи за културата на безопасност
в корабоплаването и потребността от 
учредяване на Вапцаровска 
международна морска премия

(По случай 105 годишнината от рождението на Поета и Моряка Никола Йонков 
Вапцаров (7.12.1909 - 23.7.1942) - патрон на Висшето военноморско училище в гр. 

Варна)

Професор д.пс.н. инж. Илия Пеев, капитан I ранг о.р.
ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна, България
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бих търсил
в простора

далечна
планета.

Може би искате
да я сразите
моята вяра

във дните честити,
моята вяра,

че утре ще бъде
живота по-хубав,

живота по-мъдър?

А как ще щурмувате, моля?
С куршуми?

Не! Неуместно!
Ресто! – Не струва! –

Тя е бронирана
здраво в гърдите

и бронебойни патрони
за нея

няма открити!
Няма открити!

Преди 5 години във Варна беше 
издадена от професор Илия Пеев 
монографията Никола Йонков 

Вапцаров – Моряка. 
ISBN: 9789544494506.

Също преди 5 години Органи-
зацията на Обединените нации 
по въпросите на образованието, 
науката и културата (ЮНЕСКО) 
обяви 2009 г. за година на Поета 
Моряк Никола Йонков Вапца-
ров, носителят на Межуднародна 
награда за мир.

Никола Йонков Вапцаров е роден на 
7 декември 1909 г. в гр. Банско. Моти-
виран от любовта към техниката и мо-
рето и по волята на своя баща Йонко 
Вапцаров, през 1926 г. той постъпва 
на обучение в най-старото техниче-
ско училище на България – Морското 
училище, основано през 1881 г.

ВОЕННО ДЕЛО
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В продължение на 6 години – до 1932 
г., Никола Вапцаров изучава теоре-
тическите основи на морското дело и 
овладява корабните машини и систе-
ми по време на плавателната практи-
ка на военните и търговски кораби.
Благодарение на голямата му любов 
към литературата, наследена от майка 
му Елена Вапцарова, и вродения пое-
тичен талант, Никола Вапцаров бързо 
спечелва любовта на своите другари, 
командири и преподаватели, които 
подкрепят развитието на неговата по-
етическа дарба.
Никола Вапцаров се влюбва в морето 
и машините, посвещава им първите 
свои литературни творби – стихотво-
рения, есета, пътеписи, разкази. По 
време на обучението си в Мор-
ско училище Никола Вапцаров 
написва над 150 художествени 
творби, които му отреждат мяс-
тото сред най-известните мари-
нисти в света. Като израз на призна-
ние за дарбата му на поет-маринист, 
неговите съвипускници от училището 
започват да го наричат ласкаво Моря-
ка, което най-добре отразява неговия 
харизматичен моряшки характер и 
дарование на знаменит млад талант.
Литературните произведения на Ни-
кола Вапцаров са не само един висок 
връх в световната поезия за морето и 
моряшкия живот. Никола Вапцаров 
внася нещо ново в световната литера-
тура – той сродява човешката душа с 
морето и машините!
Никола Вапцаров като личност и поет 
се отличава със смелост и борбен дух, 
воюва срещу социалната несправед-
ливост, със слово и дело се бори за сво-

бодата на своята родина и своя народ. 
Както много български и световни 
поети и писатели, борци за свобода и 
независимост, той е съден от офици-
алните власти за своите прогресивни 
идеи. Поетът е разстрелян на 23 юли 
1942 г. в гарнизонното военно стрел-
бище в София.
Десет години по-късно, Никола Йон-
ков Вапцаров получава най-високо 
национално и международно призна-
ние! През 1952 г. Световния съвет на 
мира му присъжда най-престижното 
отличие – Международната награда 
за мир, която през 1953 г. е връчена на 
неговата майка на многохилядно тър-
жество, на което участват поети и пи-
сатели от десетки държави.
Произведенията на Никола Йонков 
Вапцаров са преведени на 64 езика 
в 92 страни и се четат по всички кон-
тиненти на Земята.
На името на Никола Вапцаров са кръ-
щавани учебни и товарни кораби, учи-
лища, читалища и театри. Десетки па-
метници са издигнати в негова чест, 
улици и площади носят неговото име.
В памет на великия поет Моряк Ни-
кола Вапцаров на Антарктида е кръс-
тен връх на неговото име - Вапцаров 
Връх (410 м, координати 62°37‘15“ 
ю.ш., 59°54‘25“ з.д.) – разположен 
върху планинската верига Тангра, ос-
тров Ливингстън от архипелага Южни 
Шетлъндски острови [Указ на Прези-
дента на Република България № 243 
от 6 юли 2004 г., Държавен вестник, 
бр. 64, 23.7.2004 г.].
Особено популярни сред моряците са 
неговите произведения за морето и 
корабите, за моряшкия живот: есето 
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“Морето”, есето “Спомени от минонос-
ците”, импресии от параход „Бургас“ 
(Александрия, В открито море, Ми-
тилин (Лесбий) - островът на Сафо, 
О-в Марма, Черно море), пътеписите 
“Ключът на Суец” и “За силно впеча-
тлителните вход забранен”, стихотво-
ренията “Рибарски живот”, “В кубри-
ка”, “Жажда”, “Марш на 26 випуск на 
Морското училище”, “Моряци” и мн. 
др. Като ярко и изключително смело 
литературно произведение можем да 
оценим и неговата реч, произнесена 
при завършване на Морското учили-
ще през 1932 г.
Морското техническо образование на 
Никола Вапцаров и големите му по-
знания по литература го правят но-
ватор в световната поезия, успявайки 
да улови ритъма на новото време, на 
машините, на техническия прогрес. 
Вапцаров става носител на нова ро-
мантика – свързана с постиженията 
на техниката и технологиите.
Съчетанието на безспорната поети-
ческа дарба, огромните литературни 
познания и придобитото елитно тех-
ническо образование в Морско учи-
лище през първата половина на XX 
век, който светът определи като век на 
научно-техническия прогрес и век на 
информационното общество, са онази 
синергетична сплав, която позволи 
на Никола Вапцаров да прозре силата 
и бъдещето на машините, да одухо-
твори машините и да свърже човеш-
кия дух с духа на машините, а от там 
да прозре и новият етап в развитието 
на човешкото общество!
Това художествено творение и откри-
тие на Никола Вапцаров е нов връх в 

световната поезия и нова витка в спи-
ралата на познанието!
С приемането на Манилските 
поправки в Конвенцията STCW 
през 2010 г. настъпиха редица зна-
менателни събития във водния 
транспорт и морското образование 
в целия свят, които свидетелстват за 
ново мислене и нова визия към 
безопасността на корабоплава-
нето:
Първо: За ознаменуване историче-
ската роля на Манилските поправки 
та Конвенцията STCW, по идея на Ге-
нералния секретар на Международ-
ната морска организация (Secretary-
General) Mr. Koji Sekimizu беше обявен 
Международен моряка – 25 юни.  Глав-
ната цел на празника е да се повишава 
престижността на моряшката профе-
сия и да се отдаде световна благодар-
ност на моряшкия труд. За това има 
основание – над 90 % от всички това-
ри в света се превозват по море благо-
дарение на моряците.
Манилските поправки та Конвенция-
та STCW от 2010 година целят пови-
шаване културата на безопасност на 
корабоплаването чрез издигане роля-
та на човешкия фактор и ценностната 
система на моряците и корабните еки-
пажи.
За реализирането на тези стратеги-
чекки цели в корабопаването са нуж-
ни нови идеи в обучението на команд-
ни морските кадри, някои от които се 
предлагат в настоящата статия.
Второ: В Санкт Петербург от 19 до 21 
септември 2009 г. в Държавната мор-
ска академия „Адмирал Степан Оси-
пович Макаров“ се проведе Десетата 
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юбилейна асамблея на Международ-
ната асоциация на морските универ-
ситети (IAMU).
Асамблеята си постави достойни цели 
- да развива и поддържа високите 
стандарти в морското образование, 
да осигурява корабоплавателната ин-
дустрия с квалифицирани кадри на 
международно ниво, да съдейства за 
безопасността на корабоплаването. В 
рамките на Асамблеята за представи-
телите на морските администрации 
и корабоплавателната индустрия се 
проведе Международен форум - Кръг-
ла маса на тема: “Морските кадри: ка-
чество, количество и кариерен ръст. 
Формиране на единно образователно 
пространство за подготовката на мо-
ряците като ответна стъпка на проце-
сите на глобализацията на XXI век”.
Десетата юбилейна асамблея ще 
способства за по-успешното из-
пълнение на основните задачи 
на International Association of 
Maritime Universities(IAMU):
- Създаване и поддържане на високи 
стандарти на морското образование в 
света;
- Решаване на проблемите по практи-
ческата подготовка на курсантите и 
студентите на учебните, търговските и 
военните кораби;
- Осигуряване на световната корабо-
плавателна индустрия с квалифици-
рани кадри от международно ниво;
- Способстване за безопасно корабо-
плаване от екологическа, техническа 
и хуманитарна гледна точка.
Трето: В съответствие със своите ос-
новни цели и приоритети Междуна-
родната морска организация разрабо-

ти нова концепция за безопасността 
на корабоплаването, основаваща се на 
нова култура на морската безопасност. 
Този качествено нов възглед има реди-
ца аспекти: политически, географски, 
геополитически, научно-технически и 
технологически, социални, психоло-
гически, ценностни, морални, духов-
ни, икономически, кадрови, правни и 
др.
Новата концепция за морска безо-
пасност се базира на качествено нови 
принципи:
- Висока морска култура;
- Добра морска практика;
- Поддържане на кораба в изправност 
и чистота;
- Акуратност и висок професионали-
зъм;
- Култура на общуването;
- Психо-физическа устойчивост и из-
дръжливост на екипажа;
Новата култура на морска безопасност 
беше специално обсъждана през 2000 
г. по време на Третия международен 
семинар от поредицата семинари на 
тема: “Субстандартното корабоплава-
не: проблеми и пътища за решаване 
чрез сътрудничество”.
Основната идея на тази концепция се 
заключава в разбирането, че всички 
аварии в крайна сметка могат да бъдат 
преодолени!
Преодоляването на авариите чрез 
внедряването на културата на безо-
пасността е свързана и с осъзнаване-
то на “културата на оцеляването”, т.е. 
изпълнение на действия за опазване 
човешкия живот на море и огранича-
ване щетите от авариите, а също така и 
с управление на риска и кризите, кое-
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то лежи в основата на безаварийната 
работа на флота.
В изпълнение на тези цели е насочен 
и предстоящия XII Международен се-
минар, организиран от Руския морски 
регистър по корабоплаване (РС) на 21 
и 22 октомври 2009 г., също в Санкт 
Петербург, на тема: “Качественото ко-
рабоплаване: стандартите на XXI век. 
Безопасност и защита на морската 
среда – бъдещи предизвикателства”.
Четвърто: Парламентът на Евро-
пейския съюз на 11 март 2009 г. прие 
Пакет Erika III, предназначен да регу-
лира корабоплаването в европейски 
води, състоящ се от 8 предписания и 
директиви. Те са породени от това, че 
в международното и националното 
мореплаване се изпитва остър недос-
тиг от квалифицирани морски спе-
циалисти, което е свързано с редица 
негативни тенденции в глобалната и 
националните икономики.
Главната стратегическа задача на па-
кета е повишаване безопасността на 
мореплаването в европейски води, не-
допускане на катастрофи, подобни на 
гибелта на танкерите Erika и Prestige. 
Приемането на този пакет е голяма 
победа за Европарламента и за светов-
ното корабоплаване.
Тези три знаменателни събития бяха 
предшествани от приемане на два 
фундаментални документа от Евро-
пейския съюз за издигане ролята и 
безопасността на корабоплаването:
- На 10 октомври 2007 г. Европейската 
комисия прие Синята книга, предла-
гаща Интегрирана морска политика за 
Европейския съюз (ИМП) и подробен 
план за действие. На 14 декември 2007 

г. Европейският съвет одобри Интег-
рираната морска политика (ИМП) и 
плана за действие;
- На 7 юни 2006 г. Комисията на Ев-
ропейската общност прие Зелената 
книга “Към бъдещата морска полити-
ка на Евросъюза: Европейска визия за 
океаните и моретата”.
Целта на тези стратегически доку-
менти е:
- Издигане конкурентоспособността 
на морската индустрия;
- Оставане върху острието на позна-
нието, науката и технологията;
- Развиване на европейските морски 
умения и разширяване на трайната 
морска заетост;
- Издигане ролята на човешкия фак-
тор в корабоплаването.
Изброените знаменателни събития 
и новите предизвикателства пред ко-
рабоплаването в края на краищата се 
фокусират в човешкия фактор в 
мореплаването.
XXI век изисква нова визия за под-
готовката на морски управленски 
кадри с висше образование. Освен 
традиционното опиране на разума, 
съзнателността, дисциплината, от-
говорността и интелигентността на 
морските специалисти, вниманието 
се насочва и към формиране на нова 
ценностна система, нова духовност, 
висока емоционална интелигентност, 
социална компетентност и управлен-
ска култура на морските кадри.
За решаването на тази предизвикател-
на задача за морското образование на 
XXI век, освен науката, положителна 
роля ще изиграе литературата, поези-
ята, музиката и изкуството.
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В този смисъл поезията на мариниста 
Никола Йонков Вапцаров ще способ-
ства за формиране на нова духовност 
и нова професионална култура у мо-
ряците от всички страни.
Никола Вапцаров по един художест-
вен начин свърза морето и машини-
те с човешката душа, като придаде на 
машините духовна същност. Това е 
особено важно да се подчертае, защо-
то векове наред научно-техническата 
и художественотворческата интели-
генция твърде едностранчиво е раз-
глеждала проблема „Човек-Машина”, 
без да го види и като социален про-
блем, като отношение на Човек към 
Човека, като Духовен проблем!
Морето изисква духовни сили! 
Новата култура на безопасност е въз-
можна само при нова ценностна систе-
ма на моряците и корабните екипажи!
Сложният свят на моряците, на летци-
те и космонавтите настойчиво изис-
ква да привлече към себе си не само 
инженерите, конструкторите, проек-
тантите, технолозите, лекарите и пси-
холозите, но и писателите, поетите, 
драматурзите, живописците, скулпту-
рите, композиторите.
Мощният научно-технологичен и пси-
хологичен заряд, натрупан през XX 
век, даде нов тласък в развитието на 
човешката цивилизация в началото 
на XXI век, който стартира с разработ-
ването на нови, още по-сложни нрав-
ствено-психологически проблеми на 
моряците, летците и космонавтите.
В първото десетилетие на XXI век на-
уката достигна до психологическите 
основи на духовността и културата на 
безопасността на Човека летящ (Homo 

Volans), Човека космически (Homo 
cosmicus, Homo Cosmodromo) и Чо-
века мореплавател (Seaman), Човека-
амфибия (Homo aquaticus), Човека 
подводен - акванавт (Merman).
Никола Вапцаров е сред първите в све-
та поети, които възпяха и одухотвори-
ха машините. С литературното си 
творчество през първата половина 
на XX век той свърза духовно хора-
та, морето и машините, вдъхна на 
машината Душа. По този начин Ва-
пцаров с помощта на художестве-
ните методи изпревари с повече от 
половин век, онова, което модерните 
изследователи на XXI век разрабо-
тиха с научните методи - Теорията 
за духовността на професионалисти-
те с опасни професии (летци, моряци, 
космонавти) и разкриха същността 
на Душата на летеца, на моряка и на 
космонавта, откриха съдържанието на 
емоционалната и духовната интели-
гентност.
Това е един уникален принос на Нико-
ла Вапцаров в световната литература, 
който следва още по-пълно да се оце-
ни, популяризира и внедрява в учеб-
но-възпитателната дейност на мор-
ските университети!
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Отчитайки всички тези обстоятелства, 
знаменателни събития, мотиви и ар-
гументи, целесъобразно е Междуна-
родната морска организация на ООН 
(IMO) да учреди ежегодна индиви-
дуална и колективна Вапцаровска 
морска премия, която да се връчва 
на преподаватели и морски универси-
тети за най-високи резултати в подго-
товката на новите морски командни 
кадри с висше образование – светов-
ните лидери на моретата и океаните 
през XXI век!
Вапцаровската морска премия да 
съдържа грамота, медал (вимпел, ста-
туетка, плакет) и парична премия.
При оценката на номинираните кан-
дидати от морските университети, ак-
цент да се постави върху техния при-
нос за формирането на духовността и 
развитието на ценностната система на 
морските специалисти и тяхната ду-

ховна връзка с морето и машините!
Статутът на Вапцаровската морска 
премия, регламентът за връчването 
й, определяне на журито, степените и 
размерите на премията да бъдат опре-
делени допълнително.

Адрес за кореспонденция:

проф. д.пс.н. Илия Петров Пеев
ул. „Васил Друмев” № 73
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
Катедра „Социални, стопански и прав-
ни науки”
9026 Варна
сл. тел.: (052) 552236
централа: (052) 552222
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On the 7th of December, 2014, we 
will celebrate the 105th anniver-
sary of the birth of the patron of 

Naval Academy, Varna, Bulgaria – the 
poet – Nikola Yonkov Vaptsarov, who 
his classmates, teachers and command-
ers called The Seafarer and called them-
selves Vaptzarov’s and have Vaptzarov’s 
faith in their souls while sailing in World 
ocean. 
Every Bulgarian seafarer, graduate of 
Naval Academy “Nikola Vaptzarov” 
knows the emblematic Vaptzarov’s poem 
„FAITH”:

For Life there is nothing
I would not dare.

I would fly
a prototype plane in the sky,

NIEW IDEAS ABOUT THE FACTOR 
IN SHIPPING AND THE NECESSITY  
OF ESTABLISHING AN ANNUAL 
INTERNATIONAL MARITIME 
VAPTZAROV PRIZE

(On the occasion of the 105th anniversary of
Nikola Yonkov Vaptsarov’s birthday (7.12.1909 - 23.7.1942)

patron of  the Naval Academy, Varna)
ILIYA  PETROV  PEEV
Prof. Doctor of Psychological Science
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climb into a roaring
rocket, exploring

alone
in space
distant
planets.

Maybe you wish
you could erase

my faith
my faith

in happy days,
my faith

that tomorrow
life will be finer,

life will be wiser?

Pray, how will you smash it?
With bullets?

No! That is useless!
Stop! It’s not worth it!

My faith has strong armour
in my sturdy breast

and bullets able to shatter
my faith

do not exist,
do not exist!

The Monograph Nikola Yonkov Vapt-
zarov – The Seafarer written by professor 

Iliya Peev was issued 5 years ago, ISBN: 
9789544494506.

Also 5 years ago the United Nations Edu-
cational, Scientific and Cultural Organi-
zation (UNESCO) announced year 2009 
as Year of Nikola Yonkov Vaptsarov, the 
world-famous poet and winner of the In-
ternational Peace Award in 1953.

Nikola Yonkov Vaptsarov was born on 
the 7th of December, 1909 in the town of 
Bansko. He entered in 1926 the oldest 
technical school in Bulgaria – the Ma-
chine School for the Navy, established 
in 1881 – motivated by his love of the te-
chincs and the sea, and complying with 
the will of his father, Yonko Vaptsarov.
For 6 years – until 1932, Nikola Vapt-
sarov had been learning the theoretical 
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basis of the seamanship and had been 
mastering the ships machines and sys-
tems during the sea practice at naval and 
merchant ships.
Due to his natural poetical talent and his 
big love of the literature, inherited from 
his mother Elena Vaptsarova, Nikola 
Vaptsarov had quickly gained the love of 
his classmates, commanders and teach-
ers, who had been supporting the devel-
opment of his poetical gift. 
Nikola Vaptsarov fall in love with the 
sea and the machines, and he dedicates 
to them his first literary works – poems, 
essays, travel notes and stories.  During 
his education in Machine School for the 
Navy he wrote over 150 literary works, 
which assign him a place among the most 
famous marine authors in the world. As 
recognition of his talent as a marine poet, 
his classmates started affectionately call-
ing him The Mariner, which shows the 
best his charming seaman’s character 
and his gift of an eminent talented young 
person.
Nikola Vaptsarov’s literary works are not 
only a zenith of the world poetry about 
the sea and the seaman’s life. Nikola 
Vaptsarov brings something new in the 
world literature – he relates the human 
soul with the sea and the machines!
Nikola Vaptsarov as a person and a poet 
is remarkable for bravery and militant 
spirit, he struggles against the social in-
justice, and he fights with words and 
deed for the freedom of his country and 
his nation. Same as many Bulgarian and 
world poets and writers, fighters for free-
dom and independence, he is being sen-
tenced from the authorities for his ad-
vanced ideas. He is being shot on the 23rd 

of July, 1942 at the garrison military fir-
ing ground, Sofia.
Ten years later, Nikola Yonkov Vaptsarov 
was given the highest national and inter-
national acknowledgment! In 1952 The 
World Peace Council awarded to him the 
top honours – The International Peace 
Prize, which was handed to his mother in 
1953 on a ceremony of many thousands, 
participated by poets and writers from 
dozens of countries. 
Nikola Yonkov Vaptsarov’s publications 
has being translated into over 64 lan-
guages in 92 countries and are being read 
all over the continents of the Earth. 
Training ships, cargo vessels, schools, 
community centres and theatres are be-
ing named after Nikola Vaptsarov. Doz-
ens of memorials are being erected in his 
honour and streets and squares are being 
named after his name. 
In honour of the great poet Mariner Nikola 
Vaptsarov a peak in Antarctica is named 
after his name - Vaptsarov Peak (410m, 
coordinates 62°37′15″S,  59°54′25″W) - 
the peak is located in Tangra Mountains, 
eastern Livingston Island in South Shet-
land Islands [Decree of the President of 
Republic of Bulgaria No 243/6th of July, 
2004, Official Gazette, issue 64/23rd of 
July, 2004].
Especially popular among the seamen 
are his works about the sea and the 
ships, about the seaman’s life: the essay 
“The Sea”, the essay “Memories about 
the mine-layers”, impressions from the 
steamboat “Burgas” (Alexandria, on the 
open sea, Mitilin (Lesbos) – Safo island, 
Marmaris island, Black Sea), the travel 
notes “A key of Suez” and “For people 
too sensitive - no entrance”, the poems 
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“Fisherman’s life”, “In the ship dormito-
ry”, “Thirst”, “March of the 26th alumni of 
Machine School”, “Seamen” etc. We can 
estimate as a bright and exceptionally 
courageous literary work his speech, held 
on his graduation from Machine School 
in 1932.  
The nautical technical education Nikola 
Vaptsarov had and his deep knowledge in 
literature make him an innovator in the 
world poetry; he succeeded to grasp the 
rhythm of the new days, of the machines, 
of the technical progress. Vaptsarov be-
came a herald of new romantic – related 
with the achievements of the technics 
and the technologies. 
The combination of indisputable poetic 
talent, deep literary knowledge and elite 
technical education obtained from the 
Machine School in the first half of the 
XX th century, which the world defined as 
a century of the scientific and technical 
progress and a century of the informa-
tion society, are that synergetic mix 
which allowed Vaptsarov to realize the 
strength and the future of the machines, 
to spiritualize the machines and to relate 
the human spirit with the machine spirit, 
and from there to perceive the new stage 
in the development of the human society!
This work of art and discovery of Nikola 
Vaptsarov is a new height in the world 
poetry and a new loop in the spiral of the 
knowledge!
With 2010 Manila Amendments to the 
STCW Convention a series of remarkable 
events happened in the water transport 
and the maritime education all over the 
world, which testify about the new way 
of thinking and the new vision about 
the safety in shipping:

First: In order to mark the historical 
role of the Manila Amendments to the 
STCW, The Secretary-General of Inter-
national Maritime Organization (IMO) 
Mr. Koji Sekimizu announced 25th of 
June as an International day of the Sea-
farer. The main purpose of the celebra-
tion The International day of the Seafarer 
is to increase the prestige of the maritime 
profession and to give respect to the mar-
itime labour. And there are grounds for 
that – over 90% of all freights are being 
shipped thanks to the mariners.
The Manila Amendments to the STCW in 
2010 aim to improve the safety in ship-
ping and to raise the role of the human 
factor. 
To accomplish these strategic goals in 
shipping new ideas in training maritime 
crews are needed and some of them are 
being presented in this article.
Second: From 19th until the 21st of Sep-
tember, 2009 in Admiral Makarov State 
Maritime Academy, St. Petersburg was 
held The 10th  jubilee assembly of the In-
ternational Association of Maritime Uni-
versities (IAMU).
The assembly sets noteworthy aims – to 
develop and maintain high standards in 
the maritime education, to provide the 
shipping industry with trained specialists 
on international level and to contribute to 
safety in shipping. During the assembly 
for the representatives of the maritime 
administrations and the shipping indus-
try was held an International Forum – 
Round-table with topic: “The maritime 
personnel: quality, quantity and career 
development. Creating an united edu-
cational space for training seamen as an 
answer to the globalization processes of 
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the XX th century”.
The 10th  jubilee assembly will contribute 
to the successful accomplishment of the 
main International Association of 
Maritime Universities IAMU tasks:
- Creating and maintaining high stand-
ards for the maritime education in the 
world;
- Solving problems from the cadets and 
students’ practical training at the train-
ing, merchant and military ships;
 - Providing the world shipping industry 
with trained specialists on international 
level;
- Contributing to safe shipping from eco-
logical, technical and humanitarian point 
of view.
Third: In conformity with its main aims 
and priorities IMO developed new con-
ception about the safety in shipping, 
based on new understanding of the safety 
at sea. This substantially new outlook has 
a number of aspects: political, geographi-
cal, geopolitical, scientific, technical and 
technological, social, psychological, val-
ues aspect, moral, spiritual, economical, 
personnel aspect, legal, etc.
The new conception about safety at sea 
is based on substantially new principles:
- Deep maritime knowledge;
- Good maritime practice;
- Maintaining the ship clean and in good 
working order;
- Accuracy and high professionalism; 
- Good communication;
- Psycho-physical resistance and endur-
ance of the crew.
The new conception in safety at sea was 
discussed in particular in year 2000 dur-
ing the 3rd international seminar from 
the series of seminars with topic: “Sub-

standard shipping: problems and ways of 
solving them through cooperation”.
The basic idea of this conception lies in 
the understanding that all accidents ulti-
mately could be overcome!
Overcoming the accidents through im-
plementing knowledge of safety relates 
to awareness and knowledge of survival 
as well, i.e. carrying out actions about 
preservation the human life at sea and 
limiting the damages from the accidents, 
as well as managing the risk and crisis, 
which lies as a base for work without ac-
cidents.  
The XII International Seminar, orga-
nized by the Russian Maritime Register 
of Shipping with topic: “Quality shipping: 
XXI century standards. Safety and Ma-
rine Environment Protection - Prospects 
We Face”, which took place in St. Peters-
burg on 21st – 22nd of October 2009 was 
dedicated to fulfillment of these aims.
Fourth: On the 11th of March, 2009, The 
European Parliament adopted the “Eri-
ka III” package, aimed at regulating the 
navigation in European waters, consisted 
of 8 regulations and directives. They are 
engendered by the fact, that the interna-
tional and national shipping experiences 
deficiency of trained maritime special-
ists, which is connected with the nega-
tive tendencies in the global and national 
economies.  
The main strategic aim of the package is 
to improve safety of navigating in Euro-
pean waters and prevent disasters such 
as the Erika and Prestige shipwrecks. 
Adopting this package is huge victory 
of The European Parliament and for the 
world shipping.
These three remarkable events were fore-
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gone by adopting two fundamental docu-
ments by The European Union about in-
creasing the role of maritime safety:
- On the 10th of October, 2007 The Eu-
ropean Commission adopted The Blue 
Book - a document presenting An Inte-
grated Maritime Policy for the European 
Union and accompanied by a detailed 
Action Plan. On the 14th of December, 
2007 The European Union approved The 
Integrated Maritime Policy and The Ac-
tion Plan;
- On the 7th of June, 2006, The Com-
mission of the European Communities 
adopted The Green Paper “Towards 
the future Maritime Policy for the Union: 
The European vision for the oceans and 
seas”.
The aim of these strategic documents is:
- Increasing the competitive power of the 
maritime industry;
- Remaining at the top of the knowledge, 
science and technology;
- Developing the European maritime 
abilities and broaden the full maritime 
employment;
- Increasing the role of the human factor 
in the shipping.
The listed remarkable events and the 
new challenges in the shipping are focus-
ing at the end at the human factor in 
the seafaring.
XXI century requires new vision about 
training maritime management person-
nel with higher education. Besides the tra-
ditional leaning on mind, consciousness, 
discipline, responsibility and intelligence 
of the maritime specialists, the attention 
is also drawn towards developing a new 
set of personal values, new spirituality, 
high emotional intelligence, social com-

petency and management knowledge of 
the maritime personnel.
A positive role about solving this chal-
lenging task for the maritime education 
of the XXI century, besides the science, 
will play the literature, the poetry, the 
music and the art.
The poetry of the marine poet Nikola 
Yonkov Vaptsarov will contribute to de-
veloping new spirituality and new pro-
fessional knowledge of the seamen from 
all the countries.
Nikola Vaptsarov related the sea and the 
machines with the human soul in an ar-
tistic way and gave the machines spirit-
ual essence. This is particularly impor-
tant to lay the stress on, because for ages 
and ages the scientific, technical and ar-
tistic intellectuals had been considering 
the problem “Human-Machine” too nar-
row-minded, without seeing it as a so-
cial problem, as a relationship between 
Human and Human, as a Spiritual 
problem!
The Sea requires spiritual powers! 
Developing new knowledge in safety is 
possible only if developing new set of 
personal values in the seamen and the 
ship crews!
The complex world of the seamen, pilots 
and cosmonauts persistently requires in-
volving not only the engineers, construc-
tors, designers, technologists, doctors 
and psychologists, but the writers, poets, 
play-writers, painters, artists, and com-
posers as well. 
The massive scientific, technological and 
psychological intensity, accumulated in 
XX century, gave new stimulus in the hu-
man civilisation development at the be-
ginning of the XXI century, which start-
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ed with elaborating new, more complex 
moral and psychological problems for 
the seamen, pilots and cosmonauts. 
In the first decade of XXI century the 
science reached the psychological bases 
of the spirituality and the knowledge in 
safety of the Flying Man (Home Volans), 
the Cosmic Man (Homo cosmicus, Homo 
Cosmodromo), the Man sea-farer (Sea-
man), the Man amphibian (Homo aquat-
icus), the Man under-water – aquanaut 
(Merman).
Nikola Vaptsarov is among the first poets 
in the world, who glorified and spiritual-
ised the machines. With his literary work 
in the first half of XX century he connect-
ed spiritually the humans, the sea and the 
machines, he gave the machine – Soul. 
Thus Vaptsarov using artistic methods 
got more than a half century ahead of 
that, which the modern explorers of the 
XXI century developed using scientific 
methods – The theory of the spirituality 
of the professionals with dangerous pro-
fessions (pilots, seamen, cosmonauts) 
and revealed the nature of the Soul of the 
pilot, seaman and the cosmonaut, dis-
covered the substance of the emotional 

and spiritual intelligence. 
This is a unique contribution of Nikola 
Vaptsarov to the world literature, which 
ought to be fully evaluated, popularized 
and implemented in the educative activi-
ties in the maritime universities!

Considering all these circumstances, 
remarkable events, motives and argu-
ments, it is expedient The International 
Maritime Organization of the United Na-
tions Organization to establish an an-
nual individual and team Vaptsarov 
Maritime Prize, which to be granted 
to lecturers from the maritime universi-
ties about great success in training the 
maritime commanders with higher edu-
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cation – the world leaders of the seas and 
oceans in XXI century!
The Vaptsarov Maritime Prize to 
consist of diploma, medal (pendant, stat-
ue) and financial premium. 
While evaluating the work of the nomi-
nated candidates from the maritime 
universities, to lay stress on their con-
tribution to forming the spirituality and 
developing the personal values of the 
maritime specialists and their spiritual 
relation with the sea and the machines!
The status of theVaptsarov Maritime 
Prize, the regulation about bestowing 
the prize, choosing members for the jury, 
the amount of the financial premium to 
be specified additionally.

Professor doctor of psychological 
sciences engineer Iliya Peev, 
captain naval reserve officer
e-mail: ippeev@abv.bg
GSM: 0898/359 647
Tel: ++359 52 757 472
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Сдружение „Форум Наука” 
бе одобрено за член на евро-
пейската организация Ecsite 
(www.ecsite.eu). За да потвър-
дим членството си, в начало-
то на януари 2015 г. трябва да 
внесем годишна такса в раз-
мер на 395 €. Това е огромна 
стъпка за БГ Наука, която ще 
даде много възможности за 
участие в международни на-
учни проекти на единственото 
списание, посветило дейност-
та си на популяризирането на 
науката в България.

В общата ни кауза, молим 
всички съмишленици, авто-
ри и читатели, които имат 
възможност и желание да по-
могнат за събирането на тази 
сума.
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IBAN: BG86UBBS80021047720930
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гарска Наука
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