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

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

БГ Наука е електронно

издание, за да може всеки
българин навсякъде по света
да има достъп до него.
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Интервю на Васил Николов
от Националния археологически
институт и музей на БАН

По време на разкопките на праисторическия
солодобивен и градски център ПровадияСолницата

1. Моля, представете се.

Ч

лен-кореспондент Васил Николов – археолог-праисторик.
Доктор на науките съм от 1998
г., а професор станах през 1999 г. През
периода 1989-1999 г. бях ръководител
на Секция за праистория, през 19992003 г. бях заместник директор, а от
2003 до 2007 г. – директор на Националния археологически институт с му-

Роден съм на 31.12.1951 г. в Бяла Слатина. Завърших специалност История с
профил Археология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през
1976 г. През 1982 г. защитих първата
си докторска дисертация („кандидат
на ист. науки“). Като стипендиант на
фондация Александър фон Хумболт в
Института за пра- и ранна история и
предноазиатска археология – Университет на Саарланд, Саарбрюкен, Германия, през 1991-1993 г. работих върху
късния неолит в Тракия, което по-късно стана и тема на втората ми докторска дисертация („доктор на историческите науки“, 1998 г.). Със стипендия
от същата фондация многократно
съм продължавал изследванията си в
немски университети. Изследователски стипендии съм получавал също от
фондациите ДААД (Германия), Фриц
Тисен (Германия), Мелон (САЩ).

http://nauka.bg
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зей на БАН. От 2003 г. съм председател
на Научния съвет на НАИМ. През 1991
г. по съвместителство бях и директор
на Дирекция “Музеи и художествени
галерии” в Министерство на културата. Бях член на Общото събрание на
БАН (2001-2008 г.), понастоящем съм
член на Управителния съвет на БАН
(от 2012 г.).
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дейността на всички археологически
екипи в страната. В последните две десетилетия извършва широкомащабни
спасителни разкопки, които задължително предшестват изпълнението на
големите инфраструктурни проекти –
напр. автомагистрали и газопроводи.
Националният археологически музей
като част от нашата институция има
богата постоянна експозиция, а често
предлага и атрактивни временни изложби. Аз принадлежа към секцията
за праистория, учените в която се занимават предимно с късната праистория на днешните български земи, т.е.
с първата европейска цивилизация,
развивала се в нашия регион през VІ и
V хилядолетие пр. Хр.

сп. Българска Наука брой 76

В Националния археологически музей на БАН
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2. Коя научна институция представлявате и с какво се занимава
тя?
Преминал съм целия си досегашен
професионален път в Националния
археологически институт с музей на
БАН – от 1984 до днес. Това е най-стария музеен и научно-изследователски център в България, създаден през
1892 г. Това е и най-голямата институция за археологически изследвания в
Югоизточна Европа. Осъществява голямата част от теренните археологически проучвания в България, както
и научно-методически контрол върху

http://nauka.bg

3. Кое Ви запали към науката и
кога се случи това?
Учителката ми в началното училище
Донка Тодорова твърди, че в някаква
писмена работа в ІІІ клас съм писал,
че искам да стана археолог. Всъщност,
интересът ми към историята идва от
дядо ми Илия Гешев, който е бил учител по история в Бяла Слатина. Разказите му за древната история на Месопотамия и Египет, за историята на
България разпалваха въображението
ми. Съвсем определено желанието ми
за научни занимания съществуваше
в мен вече в гимназиалните класове,
но се оформи окончателно в първи
курс в Софийския университет, където завърших специалност история. В
университета написах и първите си
научни и научно-популярни статии,
организирах студентска археологическа експедиция.

НАУКА

сира върху два от най-перспективните
от геологическа и културно-историческа гледна точка рудни райони с цел
откриване, документиране и изследване на следите от древен рудодобив и
добив на метали.
Проектът е насочен към изучаване
на древния рудодобив и металургична дейност и предвижда локализиране, описване и изследване на повърхностни и затрупани древни минни
изработки. Планирани са също така
издирване, локализиране и описване на металодобивни обекти, древни
миньорски селища и др. съоръжения
в обхвата и непосредствена близост
на рудните полета чрез анализ на географски данни (топографски карти,
сателитни снимки, LiDAR изображе-

С президентите на САЩ Джордж Буш и на Република България Георги Първанов - представяне
на праисторически находки в Националния археологически музей на БАН
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4. Имате одобрен проект в последната сесия на Фонд научни
изследвания, как се казва той и
какви ползи ще има проекта в
науката?
Проектът носи дългото заглавие „Ранен рудодобив и металургия в източната част на
Средногорската металогенна зона (V
хил. пр. Хр. – І хил. сл. Хр.). Археологически, геологически и геофизични
изследвания на следи от древен рудодобив и металургия в Бургаския и Ямболския руден район“. Досегашните
изследвания показват, че източната
част на Балканския полуостров и поспециално територията на България, е
зоната на най-ранен добив на метали в
Европа. Предлаганият проект се фоку-
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ния и др.), теренни археологически
обходи, геолого-минераложки и недеструктивни съвременни геофизични
методи. При изпълнението на проекта
ще се направи сравнителен анализ на
вида и хронологията на древните добивни и металургични дейности в двата рудни района като се акцентира на
връзката между геологически условия
и свидетелствата за древен рудодобив.
Детайлните археометалургични, геолого-минераложки и геофизични изследвания на местата на древен рудодобив и металодобив, както и на руди,
оръдия на труда, метални изделия и
отпадни продукти (шлака и др.) ще
позволят реконструкция на рудодобива, първичната преработка на рудата
и металургичните процеси през периода на ранната металургия (V хил. пр.
Хр. – І хил. сл. Хр.). Резултатите ще
бъдат популяризирани чрез доклади
на регионални и международни конференции, научни публикации в български и международни списания, организиране на изложба, интернет сайт
на проекта и издаване на двуезична
научно-популярна книга.
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аргументите си за превръщането на
най-древния в Европа солодобивен
център Провадия – Солницата в първия праисторически градски център
на нашия континент.

6. Има ли бъдеще науката в България и как го виждате Вие?
Ако говорим за човешки потенциал,
науката в България може да има бъдеще. Макар че, голяма част от този
потенциал изтече навън, все пак съм
оптимист в този аспект на предпоставките за развитие на науката. Но този
потенциал би заработил тук само ако
му бъдат създадени условия за това,
иначе изтичането на тези хора навън
ще продължи. Въпреки всичко което
се пише и говори, въпреки ангажиментите на страната като член на Европейския съюз т.нар. държава по-скоро
пречи, отколкото да подпомага науката. Пример е и отношението към Българската академия на науките, която и
в ролята си на национален експертен
център едва свързва двата края. Без да
влизам в подробности, не съм оптимист за развитието на истинската наука в България поне през следващото
5. С какво заглавие беше послед- десетилетие.
ната Ви публикация?
Това е статия – „Провадия-Солница- 7. Как оценявате работата на екита: «город» V тыс. до н. э. в Западном па си?
Причерноморье“, която беше пуб- Блазня се от мисълта, че създадох голикувана в Москва, в издадения от лям и много добър археологически
Археологическия институт сборник екип. Първите в него бяха още студен„Древние культуры юго-восточной Ев- ти, когато започнахме, сега вече няропы и западной Азии“. Посветен е на кои от тях ръководят свои екипи. Не
паметта на един от най-изтъкнатите всички издържаха критериите, някои
руски археолози в следвоенния пери- отпаднаха през годините. Сега почти
од Н. Я. Мерперт. В статията излагам всички в моя екип са вече завършили

http://nauka.bg
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8. Има ли млади хора, които искат да се занимават с наука?
Очевадно е, че престижът на науката рязко падна. Както вървят нещата, скоро ще започнат да гледат на
желаещите да се занимават с наука с
насмешка или съжаление. Може би
затова приеха закон за академичния
състав, според който всеки малко поамбициозен човек може да стане професор. Непрестижен, ама професор!
Никому неизвестен зад граница, но
професор! Все пак е по-коректно да говоря за моята област. Да, все още има
такива млади хора, студенти и докторанти, които искат да се занимават с
наука, но не съм сигурен докога ще
запазят мотивацията си за истинската
наука. Със сигурност ще има такива,
но се страхувам, че броят им намалява, губи се конкурентната среда, която
води до високи критерии. Забелязвам
го вече в нашата гилдия, нивото като
че ли пада, вместо да расте.
9. Какво бихте казали на хората,
които все още се колебаят дали
да се занимават с наука в България?
Не бих се ангажирал с реклама на
научната работа. Желанието за това
трябва да идва „отвътре“. За истинската наука се иска силна вътрешна мотивация, много душевни и физически

сили, готовност за самоограничаване
от много аспекти на живота. Добрият
учен е малко или повече самотник. А в
България трябва да се добави недостатъчна или остаряла материална база,
мизерно заплащане на труда, неглижиране на научните изследвания и резултати, че дори и подигравки (спомнете си непремерените приказки на
един бивш финансов министър). Колкото до моята изследователска сфера
– още по-трудно е. Археологът, който
иска да навлезе дълбоко в знанието за
древността, първо се сблъсква силно с
реалността, в която трябва да бъде мениджър на провизорна „фирма“, т.е.
да организира финансирането, организирането и изпълнението на теренната работа, и едва след това да бъде
учен – на терена и в кабинета. Не мога
да препоръчам, но и не искам да откажа някого от научно-изследователската сфера като житейски избор. Но този,
който успее да прогледне в истинската
наука, се чувства свободен и щастлив.
Свободен и щастлив самотник.
10. Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България
спрямо науката?
Какво ли не! Зависи каква наука искаме да правим. Каква роля отрежда на науката обществото, съответно
държавата. При сегашните нагласи
за неглижиране на науката и предвид
катастрофално падналите критерии в
образованието, особено във висшето,
всякакви изразени тук виждания за
системата на науката в България ще
изглеждат като фантазии. Затова не
искам да рискувам. Достатъчно неосъ-
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археолози. Условията в една археологическа експедиция са трудни, понякога екстремни, но успяваме. Заедно
сме в теренните изследвания, заедно
сме в кабинетната работа, заедно публикуваме.
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ществени държавни концепции в тази
област имаме. Непрекъснато ни се
препоръчва да участваме в конкурси
за европейско финансиране на научни
проекти, за европейски или други стипендии. Добре, правим го, но това далече не е достатъчно. Държавата гледа
отстрани и смята, че с това си е свършила работа. Наистина няма стратегия! Политическата класа не иска или
не може да осъзнае, че няма модерна и
силна държава без собствени научноизследователски центрове и собствен
научен потенциал, без истинска наука.

11. Занимавали ли сте се с нещо
извън научната работа?
Както казах, работата на археолога изисква комплексни умения извън това,
което бих определил като „чиста“ наука. В този смисъл, работата ми винаги е
била „интердисциплинна“. И особено
през периода, когато бях директор на
Националния археологически институт и музей – по-скоро бях мениджър,
отколкото учен. Но все пак научната
ми работа винаги е била водеща.

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

БГ Наука

продуцира документалният филм „На Нож!“ посветен на 100 годишнината от Балканската война.
www.1912.nauka.bg

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
сп. Българска Наука брой 76

достъп до него.
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admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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Интервю на Мария НишеваПавлова от ФМИ на СУ
1. Моля, представете се.
азвам се Мария Нишева-Павлова и съм професор в катедра
„Компютърна информатика“ на
Факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ „Св. Климент Охридски“. Ръководя магистърска програма
„Изкуствен интелект“ и понастоящем
съм зам.-декан на ФМИ.

К

сп. Българска Наука брой 76

2. Коя научна институция представлявате и с какво се занимава
тя?
Принадлежа към академичната общност на Софийския университет – институция, която не се нуждае от специално представяне.
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3. Кое Ви запали към науката и
кога се случи това?
Семейната среда, а също и някои от
учителите ми в тогавашното 22-ро
СПУ в София. Родителите ми са химици. По-голямата част от трудовия път
на моя баща премина в Централния
институт по химическа промишленост, а майка ми работи близо 35 години като гимназиален учител. Имах
възможност да ползвам събираната
с години домашна библлиотека и да
чета за историята на много от големите открития на XIX и XX век. И до днес
моите родители следят с внимание и
насърчават развитието ми в научно
отношение, въпреки че избрах специалност, различна от тяхната. Имах и

НАУКА

сп. Българска Наука брой 76

прекрасни учители в гимназията, от вличане на знания от анализираните
които получих допълнителни импул- масиви от данни (откриване на струкси за изследователска дейност.
турни варианти, автоматизирано анотиране, предсказване на функции на
4. Имате одобрен проект в по- гени и др.). Очакваме получените рпеследната сесия на Фонд научни зултати да бъдат приложими в широк
изследвания, как се казва той и спектър от биомедицински изследвакакви ползи ще има проекта в ния и практики.
науката?
5. С какво заглавие беше последПроектът е на тема “Методи за ана- ната Ви публикация?
лиз на данни и извличане на зако- Последната ми публикация е със
номерности от големи масиви от заглавие „Application of Semantic
секвенционни данни”. Областта на из- Technologies in Building Digital Library
следванията е интердисциплинарна Systems“ („Приложение на семантич– биоинформатика. Целта ни е като ни технологии при създаването на цирезултат на изпълнението на проекта фрови библиотеки“).
да бъдат разработени нови и(ли) усъвършенствани съществуващи мето- 6. Има ли бъдеще науката в Бълди за анализ на данни от паралелно гария и как го виждате Вие?
секвениране на де ново секвенирани Има, но по-далеч във времето. Преди
сложни полиплоидни геноми, както това е необходим продължителен пеи да бъдат предложени подходи за из- риод на постепенна промяна на из-

http://nauka.bg
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кривената ни ценностна система. Необходимо е също така националната
индустрия да достигне ниво, при което да почувства необходимост от съвместни проекти с научни институции.
7. Как оценявате работата на екипа си?
Екипът ни включва преподаватели,
докторанти и един студент от ФМИ,
както и докторанти и млади учени от
АгроБиоИнститут към Селскостопанска академия – група „Биоинформатика“, ръководени от доц. Димитър
Василев, с когото ни свързва повече от
5-годишна съвместна дейност. Стартът на работата на екипа беше много
добър, надявам се и на силен финал.

сп. Българска Наука брой 76

8. Има ли млади хора, които искат да се занимават с наука?
Определено има, макар че част от тях
нямат ясна представа какво означава
и какво изисква заниманието с наука,
не са свикнали задълбочено да четат и
да особено да пишат. Но съм окуражена от вкуса към иновации у много от
студентите от ФМИ.
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9. Какво бихте казали на хората,
които все още се колебаят дали
да се занимават с наука в България?

Да се опитат да следват мечтите си.
10. Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България
спрямо науката?
Това е обширна и многоаспектна тема,
която не може да бъде обхваната в такова интервю. Може би най-важно е
да се промени коренно разбирането за
значението на науката в съвременното
общество и като следствие – и отношението към ролята на учените и университетските преподаватели в България.
11. Занимавали ли сте се с нещо
извън научната работа?
С изключение на първите шест месеца след дипломирането целият ми понататъшен трудов стаж е преминал в
академични институции – Института
по математика и информатика (тогава
Институт по математика с изчислителен център) при БАН вече повече от 25
години СУ „Св. Климент Охридски“. В
Университета основна е учебната дейност – разработване на учебни планове и програми, подготовка и четене на
лекционни курсове, провеждане на
изпити, работа с дипломанти и др., но
тя може да се осъществява на необходимото ниво само ако преподавателят
се занимава и със сериозни научни изследвания.

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

http://nauka.bg
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Превръща ли се Китай в научна
супер сила?
Източник: http://www.bloomberg.com

Значително нарастват и публикациите в различни научни списания от
китайски учени. В момента има над
8000 академични издания, които около 5000 са точни науки. Много са и
публикациите в чуждестранни издания, като те също се увеличават всяка
година.
Докато в България учените взимат наистина малко пари (от 450 до 900 лв.
– за БАН), то в Китай и Америка има
сравнение на приходите на един учен.
В Китай учените печелят 13% повече
от лекарите и 5% повече от адвокатите, а в Америка 50% по-малко от лекарите и 34% по-малко от адвокатите.

сп. Българска Наука брой 76

К

итай значително увеличи студентите си за последните три
десетилетия. През 1982 г. помалко от 1% от младите китайци са
посещавали университет, докато през
2010 г. броят им рязко се е качил до
20% от всички млади жители на страната.
Броят на китайските студенти, които
завършват научни и инженерни специалности също расте. Също така стават и все повече тези студенти, които
избират да учат в по-престижни висши учебни заведения в Америка. Китай е изпратил над 43 000 студента в
САЩ за последните три десетилетия
години.

http://nauka.bg
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Самолет с изцяло автономно захранване обикаля Земята

С

сп. Българска Наука брой 76

амолетът Solar Impulse 2, разработен от френската компания „Дасо системс“ (Dassault
Systеmes http://www.3ds.com/), излетя на 9-ти март от летището Ал Батин
в Абу-Даби, Обединени арабски емирства в 07:12 ч. местно време (05:12 ч.
българско време) и се отправи на околосветски полет, който ще трае около
пет месеца. През целият полет самолетът няма да използва никакво гориво и
ще се движи само със слънчева енергия,
преобразувана в електрическа чрез
слънчеви батерии и електромотори за
витловите двигатели. Първото кацане
е в Оман, около 12 часа след излитането, като вероятно след това самолетът
ще се отправи за Идния, Китай и ще
прелети Тихия океан. Предвиждат се
около 12 кацания. По време на полета самолетът ще се управлява от пилотите Андре Боршберг https://www.
youtube.com/watch?v=awpJgpikFPU и
Бертран Пикар http://bertrandpiccard.
com/home?width=1013#1 от Швейцария.
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Самолетът е с конструкция тип „монокрило“, на което са вградени 17 200
слънчеви батерии, позволяващи достигане на максимална скорост от 140
км/час. Първият полет на самолета е
през 2010 г., когато той се задържа във
въздуха около 75 минути. Всеки от че-

http://nauka.bg

тирите електромотора на самолета е с
мощност само 10 конски сили. Излитането става при скорост 35 км. в час,
таванът на полета е 9500 м. Площта
на крилото е около 200 кв.м. Част от
енергията се съхранява в акумулаторни батерии, за да се осигури полет в
тъмните части на денонощието. КПД
на батериите е около 20-30%.

НАУКА

Конверсия на летящата пепел от
ТЕЦ в синтетични зеолити и приложението им в очистването на
димни газове от парникови компоненти
един дамски екип, който единствен в
света е успял да стигне до технология,
която може да бъде решение за цялата
индустрия. Корпоративен университет Карол представя своя докторант,
като кани в лабораторията му всички,
които се интересуват как се прави българската наука.
Вижте и чуйте за амбициозния проект, зад който стои много труд и пред
който стоят различни решения.

сп. Българска Наука брой 76
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окторантът на Технически
университет – София, Катедра
„Топло- и ядрена енергетика”,
Дениця Згурева, е носител на стипендията на Карол за 2015 г. Тя спечели
в конкурентна надпревара и изключително силен финал, като представи убедително своята научна работа
и концепцията за приложението й.
Защо и как би било възможно топлоцентралите да имат нулеви емисии?
Отговорът дава с научната си работа

http://nauka.bg
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Белите хроники на Витанов
Хроника 3: Георги Василев и
Иван Иванов
Автор: Николай К. Витанов
Институт по механика, БАН

сп. Българска Наука брой 76
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нес ще ви върна далеч-далеч
назад във времето – в края на
70-те и началото на 80-те години на миналия век. Поводът да
направя това, бе вниманието което
най-после и заслужено бе обърнато
на Теодоси Теодосиев – един 70-годишен учител по физика от град Казанлък, подготвящ десетилетия наред
ученици олимпийци по физика, които се представят прекрасно на национални и международни олимпиади и
след това отлитат да учат в развитите
западни държави. Няма да се отклонявам сега в приказки за качеството
на националния елит или пък защо
този елит чак сега се сети да почете
Теодоси. Повярвайте ми – интересни
неща мога да ви разкажа тук, защото
познавам както елита, така и Теодоси.
Откъде го познавам ли? Ами през лятото на 1980 г. в Мъглиж, където той
организираше школи по физика за
ученици, един осмокласник му даде
книга със задачи по механика, писана
от учителя по физика на този осмокласник. Откъде знам ли? Просто е –
осмокласникът бях аз. А днешния ми
разказ е за човека, написал онази книга и за още един човек, който ме научи
на основите на математиката. И поне-
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же българския елит няма да се сети да
почете тези хора, които тихо работиха
за да има България днес (все още) качествени учени, нека да ги почета аз с
долните няколко реда. А разказът ще
бъде интересен – ще разберете какво
общо имат физиката и математиката
с Мане Гаринча и счупените керемиди на един покрив и как един младеж
трябваше да избира между пианото и
курсовете по немски, пък той избра…
математиката и физиката. И така, да
започваме.
Щастливото десетилетие
70-те години на миналия век бяха
щастливо време – може би защото тогава бях дете. Играехме си спокойно
до мрак по улиците, по които не се
виждаха бедняци, ровещи по кофите
за боклук или пък гангстери с огромни черни мерцедеси и бе-ем-вета.
То и мерцедеси и бе-ем-вета много
нямаше. В Съветския съюз другарят
Косигин прилагаше принципите на
стопанската сметка в икономиката и
икономиката растеше. Но му видяха сметката другарите Суслов, който
считаше стопанската сметка за предателство към идеите на социализма
и комунизма и другарят Байбаков –

шеф на държавния планов комитет,
чието тегло намаляваше, тъй като стопанската сметка намаляваше нуждата от централизирано държавно планиране. Та подхванаха те подмолна
борба и подмолната борба завърши с
това, че другарят Брежнев махна Косигин от министър-председателския
пост. И реформите в Съветския съюз
замряха. По същото време – по на юг,
другарят Мао тъкмо бе починал и изгряваше звездата на другарят Дън,
който подхождаше към икономиката
прагматично, а не толкова идеологически ориентирано. Като го нямаше
Мао, на другаря Дън горе долу нямаше кой да му пречи. И реформите в
Китай тръгнаха.
Това ви го разправям днес, но тогава бях 10-годишен хлапак и понятие
си нямах от тези неща. Е, гледах по
телевизията Брежнев и Никсън, после Брежнев и Форд, но понятие си
нямах, защо тези дядовци са тъй важни, че да ги показват по телевизията. То и телевизия много нямаше. Та
време имахме много за игри, че и за
други неща. Аз обичах да чета книги. И ги заобичах по следния начин.
Бяхме в първи клас и тъкмо се бяхме
научили да четем. Учителката ни заведе в най-близката до училището
обществена библиотека, която беше
до градската баня (става дума за град
Велико Търново, където пишещият
тези редове господин Витанов се бе
родил не много години преди описваните събития). Та записахме се ние за
читатели и тръгнахме да си избираме
книжки. Аз се спрях на … комиксите
и си взех един комикс за прабългари-

те и за хан Аспарух. Картинките бяха
интересни и бързо усвоих четенето, за
да разбирам и текста под тъй интересните картинки. И оттогава редовно
посещавах тази библиотека (докато
я закриха 5-6 години след това). След
като привърших с комиксите, минах
на другите книги с картинки. Имаше
едни за планетите, които ми бяха много интересни. Понеже бяха на руски,
а ние учехме руски в училище, много
бързо усвоих и този език. И така, днес
с носталгия си спомням онези лета, в
които си седях на дървената тераса на
къщата и си четях книжките и нямах
грижа за нищо. Имахме етаж от къща
в старата част на Велико Търново и
той имаше чардак, толкова голям, че с
приятелите играехме футбол на него.
Щастливи времена….
Ставаха и неща, които и днес ме карат да се смея с пълен глас. Тогава пишехме с писалки. Представа си нямате съвременни младежи, какви петна
може да произведе една писалка върху
един не особено качествено направен
лист от тогавашна тетрадка! Но не затова се смея, въпреки, че моите петна
хич не отстъпваха на петната на другите малчугани, а девойчетата ужасно
ни се присмиваха. Един ден баща ми
донесе в къщи една химикалка и ми я
подари. Химикалка като химикалка –
съвсем обикновена. Но тогава – в началото на 70-те години на миналия век
химикалките бяха ново американско
изобретение, свързано с космическите
полети до Луната (нали знаете – тогава американците похарчили 14 милиона долара да изобретят нещо, с което
да се пише в космоса и изобретили хи-
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микалката. Руснаците пък похарчили
0 долара, защото се сетили, че в космоса може да се пише и с молив). Та ето
ме в училище – пиша с химикалката и
няма петна. Девойчетата се чудят какво става. Учителката и тя се чуди и се
нервира. Дойде при мене и попита:
– Какво е това?
– Химикалка – отговарям аз – американско изобретение. Баща ми я подари и каза, че мога да пиша без да правя петна от мастило.
Леле, мале – американско изобретение
в началото на 70-те години. Класовият
враг протяга хищните си ръце към невинната детска душа, а! Тази забежка
веднага трябваше да се излекува!
– Дай си бележника – намръщено
казва учителката. И пише забележка –
„Пише с химикалка в клас”. И ми казва:
– А с баща ти ще си поговорим на родителската среща.
Та така, вдигна ли ви се настроението.
Бележника си го пазя и ще го предавам на следващите поколения, за да се
знае как от техническия прогрес човек
може и да пострада, ако вземе да го каращиса с идеология.
Тъй, лека-полека стигнах до 4-ти клас
(има много какво да разказвам, но друг
път). И вкъщи започна да се обсъжда
бъдещото ми развитие. Майка ми искаше да уча езици и да свиря на пиано
и на … виолончело. Баща ми искаше
да ставам инженер, тоест трябваше да
съм добре с математиката. Мене никой не ме питаше какво искам, а аз исках да стана… футболист. И минаваме
към следващата глава на нашата история.
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Финтът на Гаринча, външният фалц
на Пушкаш и обединените армии на
баща ми и майка ми срещу футболните ми мераци.
И тъй, реших аз да ставам футболист.
В спортното училище във Велико Търново щеше да има футболна паралелка и всички момчета се подготвяха да
се явяват на изпитите, къде със съгласието на родителите си, къде без него.
Нали помните прочутия отбор от световното в САЩ през 1994 г. е половината от този отбор беше от тази паралелка. Но аз нямаше да съм там.
А нещата не вървяха зле. Понеже бях
слабичко дете, реших, че трябва да
имам предимства в опита и мисленето, за да се справя с конкуренцията.
Най-напред се научих да ритам с левия крак. До хотел „Етър” имаше едно
игрище с червени кортове – играеше
се хандбал и тенис, а дечурлигата всеки ден (освен през зимата) играехме
футбол. Ама всеки ден поне по 1 час
преди училище (ако сме втора смяна) или след училище (ако сме първа
смяна). Нямаше мобилни телефони и
никой не та търси. Играеш си, докато
другарят Глад не вземе връх и те насочи към къщи. Та, способността да ритам с двата крака ми даде предимства
пред местните малчугани. Но с тревога наблюдавах, че имаше и по-добри
от мене. Тогава световен шампион бе
още Бразилия и всичките малчугани
бяха Пелета – имитираха този велик
бразилски футболист, който беше як
в краката и тичаше много бързо. Е, аз
не бях як в краката и не тичах много
бързо. Това, че можеш да ритам топка-

та добре и с двата крака не ми даваше
особено предимство пред по-яките и
по-бързи от мен Пелета. Трябваше да
им противопоставя нещо. И се зарових в книгите. А в една от тях открих,
каквото ми трябваше – Мане Гаринча.
Аз не помня Гаринча. Сега, след 40-на
години, вече съм гледал брилянтните
изпълнения на този велик футболист.
Някога обаче имах само една книга, в
която бе описан прочутият му финт.
Научих го и започнах да го прилагам.
Отначало не ми се получаваше. После
прочетох, че краката на Гаринча не
били еднакво дълги и затова правел
финта толкова добре. И по време на
мач и аз започнах да си представям,
че краката ми не са еднакво дълги. И
финтът започна да се получава! Пелетата започнаха да имат проблеми. Докато се усетеха да реагират, аз вече бях
минал покрай тях. Топката също. Но
те започнаха да ме ритат отзад (това
българинът е интересно същество,
особено ако успееш да го финтираш
както трябва). Но пък това ме научи
да подавам топката. Имах и още един
проблем – завършващият удар. Отначало бях много неточен и нямаше никаква полза, че владеех финта на Гаринча (и не казвах на никого за това,
защото всички ми бяха конкуренция).
За да реша проблема, пак се зарових в
книгите за футбола. И прочетох за Ференц Пушкаш и знаменитите му удари с външен фалц, които изненадвали
вратарите. Така си беше. Пелетата се
мъчеха да докарат бразилския падащ
лист при изпълнението на пряк свободни удари и по други поводи и все
не им се получаваше. Плътният вън-

шен фалц обаче, особено с левия крак,
вършеше прекрасна работа. Скоро нямах проблеми с точността на удара. И
бях готов за приемните изпити.
Питате се къде са Георги Василев и
Иван Иванов? Спокойно, ще стигнем
и до тях. Нека видим, как съдбата ме
запрати към математиката и физиката.
И тъй денят на изпита дойде. Събрахме се малчуганите кандидати на
стадион „Ивайло”. В началото бе изпитът по физическа подготовка. Стиснах зъби. Пелетата бяха по-яки от
мене, но и моите резултати не бяха за
изхвърляне. И тъй, не изпаднах при
това пресяване. Следваше мачлето.
Разделиха ни на групи от по 22 човека и тези 2 отбора играеха мачле на
стадиона за 20 минути (за да ни видят
какво можем). Дълго време не можах
да пипна топката – Пелетата се лъжеха един друг безобразно с цел да се
покажат пред изпитващите и на терена беше пълен хаос. По едно време
обаче топката дойде при мен. Поех
дълбоко въздух и пуснах в действие
финта на Гаринча. След 20 секунди
три Пелета лежаха на земята и се чудеха къде съм (тревата беше хлъзгава,
а ние си бяхме с гуменки. Цяло чудо
е, че и аз не се хлъзнах). Отидох много вляво от вратата и понеже половината противников отбор тръгна да ме
гони (дисциплина никаква, но какво
да искаш от десетгодишни хлапаци)
аз подадох на чиста позиция на един
съотборник. И той … би покрай вратата. Точната мисъл, която ми дойде
в главата по този повод, беше: „Къде
си тръгнал бе, тъпанар, седем метра
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врата не можеш да улучиш от дузпата!” Момчешки истории. Към края на
мачлето нашият отбор получи право
да бие пряк свободен удар. Поисках си
и аз да го изпълня. Къде ще се вредя
обаче от Пелета! Съдията (който беше
и треньор), обаче ме беше забелязал.
Вероятно бе разбрал и чий финт прилагам. Затова даде топката на най-якото Пеле и му каза, че ако пропусне и
аз ще бия един пряк свободен удар,
но ако вкарам гол, няма да се брои.
Нафуканото Пеле опита падащ лист,
който беше толкова жалък, че топката май нямаше да стигне и до вратата.
И тъй, вратарят я върна на съдията, а
той ми я даде, а пък аз си я заложих.
Позицията беше идеална и ударите от
там ги бях доста отработвал. Топката
беше почти на границата на наказателното поле, на около 2 метра по-вляво от лявата греда, гледано откъм мен.
Топката беше и тежка и вратарят си
мислеше вероятно, че и аз ще я ритна толкова, колкото и предното Пеле.
Нареди си момчето стената да му пази
левия ъгъл (от моя гледна точка), а то
застана малко към десния ъгъл. Фатална грешка. Изстрелях топката с
външен фалц с левия крак към десния
ъгъл, както бях тренирал десетки пъти
и на червената настилка и на игрището на старото военно училище, където
също играехме. Вратарят не мръдна
– каза си, че топката излиза в аут. Е,
тука е прелестта на външния фалц –
топката уж излиза в аут, но всъщност
се забива в горния десен ъгъл. Треньорът ме погледна, а противниковите играчи го наобиколиха – „Другарю
съдия, другарю съдия, ама вие казахте,
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че този гол няма да се брои….” Хвана
ги шубето. А аз бях доволен. Май, май
щях да стана футболист. Какъв наивник съм бил! Имаше още медицински
прегледи да минавам.
А родителите ми имаха връзки в медицинските среди – майка ми работеше
в болницата. Резултатът – изведнъж се
оказах болен и дефектен, че няма да
порасна, ако тичам и не знам какво
още. Така ми говореха жално и прискърбно баща и ми и майка ми, като
ми обясняваха как съм пропаднал на
медицинския преглед. Аз се уплаших
– нима съм толкова болен? Ами, ами –
семейството беше решило, че аз пройдоха -футболист няма да ставам, а
ще имам хубава професия. И бе взело
мерки.
И тъй други станаха футболисти, а аз
трябваше да продължа да уча в общообразователното училище „Димитър
Благоев”, което беше срещу пощата.
Понякога си мисля, какво ли щеше да
бъде през 1994 г., ако в онзи отбор имаше един централен защитник който
владееше финта на Гаринча и външния фалц на Пушкаш и освен това
имаше доказано известно количество
интелект в главата. Дали италианската защита щеше да удържи на полуфинала? Но минало – заминало.
И тъй, моя милост започна пети клас, а
в къщи се разгоря тиха война относно
моето бъдеще.Та, да повторим – майка ми искаше да уча езици и да свиря на пиано и .. на виолончело. Баща
ми искаше да стана инженер, за което
трябвало да се учи математика. А аз
седях по средата и си четях книжките
от библиотека – „Тримата мускетари”,

„20 години по-късно”, „Граф Монте
Кристо” и много книжки за астрономията – за далечните звезди и планети, сред които един ден ще пътуваме.
В началото на войната надделяваше
майка ми. И тъй аз бях записан на
немски и виолончелото беше на път
да бъде купено. Тогава учителката ни
по математика прати целия клас на
олимпиада по математика. Аз (за голямо учудване) спечелих трета награда. Гордо донесох в къщи наградата –
един комплект прибори за храна от
търновската ножарска фабрика, както й казвахме. Изведнъж позициите на
баща ми се усилиха. И бе изработен
следният компромис – ще продължа
с курсовете по немски (доста полезно ми беше) и ще ставам инженер. А
по-малката ми сестра ще учи езици и
ще свири на виолончело и пиано. Уф,
отдъхнах си. Музикант от мене нямаше да стане – пеенето не ми вървеше.
Свиренето – ами съвсем никак не ми
вървеше.
Оттам нататък се явявах на всякакви
олимпиади и напълних къщата с комплекти с прибори за хранене. Живеех
си почти безгрижно през онези светли
детски години. И ето ме в 7-ми клас.
Беше започнал вторият срок и една вечер бях извикан на масата в хола преди вечеря (което беше свързано обикновено с това, че родителите ми бяха
разбрали за някоя беля и ми четяха
конско. Но за тези неща ще ви разкажа
друг път). Та, стоя аз прав, а там седнали баща ми и майка ми и прабаба ми,
която живееше у нас. И баща ми ми
заявява със сериозен тон, че е време да
се замисля за бъдещето си. И докато аз

се мъча да схвана за какво иде реч, той
ми обяснява, че имало едно елитно
училище – Математическа гимназия
и че ако искам да стана инженер (а аз
след футболния провал не исках вече
никакъв да ставам) трябва да кандидатствам там. Пък ако не успея, ще видим какво ще правим. Почесах се зад
врата и рекох „Ами добре” – радостен,
че някои бели ще останат неразкрити.
Баща ми даде някакъв сборник със задачи (за олимпиади по математика!) и
започнах да ги решавам. Не ми бяха
никак лесни, нямаше обяснения на
решенията, а имаше само отговорите
на задачите. Нямаше кой да ми показва, а и на курсове не ходех. С две думи
– всички предпоставки за провал. И се
явих на изпита.
Помня, че доста се потих. Задачите ми
бяха трудни, а и аз нито бях достатъчно подготвен, нито пък бях правилно
подготвен. Писах каквото писах и излязох. В къщи казах, че май нищо не
съм направил. Това не беше посрещнато особено радостно. Зачакахме обявяването на резултатите. И след няколко дни отидох да ги видя. Какво да
гледам – мислех си, под чертата ще да
съм. Гледам, гледам приетите – мен ме
няма в началото на списъка, няма ме
в средата, че и към края ме няма. Аха,
чакай – този третият отзад напред не
съм ли аз? Аз съм, бе! Ха-хааааа, приет
съм!!! Най-накрая и на нашата улица
да изгрее слънце! Нашите не повярваха. На другия ден отидоха лично да се
убедят. След това една седмица никой
не ме закачаше. Май щеше да излезе
инженер от мене.
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И оттук-нататък – накъде?
Лятото след 7-ми клас беше много
щастливо. Аз не осъзнавах, че скоро
животът ми щеше да се промени значително. Но родителите ми осъзнаваха
и не ми се месеха във ваканционните
занимания. Даже ми купиха ученически костюм и избраха по-голям номер.
Очакваше се значи да порасна, което и
стана в следващите години. Та, дойде
15 септември и ето ме в гимназията (тя
беше в сградата, където е сега езиковата гимназия). Половин час по-рано и
първи на двора. А покрай мене няма
никой. Е, посъбрахме се и ни разпределиха по класове. Хем по език, хем по
успех. Значи най-добрите на изпитите
– в А клас, те ще учат английски и ще
практикуват информатика (училището имаше голям компютър, работещ с
перфокарти). Средните по успех – в Б
клас. Те ще практикуват електроника
(в Търново имаше електронна промишленост тогава) и половината ще
учат английски, а другата половина –
немски. Слабаците като мене – във В
клас, учат немски и практикуват стругаро-фрезистки дейности. Тоест учени
от тях няма да станат, ама инженери
ще излязат. Аз бях недоволен – искаше
ми се и аз да програмирам или схеми
да сглобявам – а то стругаро-фрезист.
Да де, но днес съм доволен. „Майстор”
в дома ми почти не влиза. И жена ми
е доволна. Но кой да знае, че ще дойдат времена, когато най-полезни ще
са уменията, получени като шлосер,
а не тези, получени като програмист
на компютри с перфокарти или като
производител на електронни схеми от
епохата преди интегралните схеми.
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Тъй – та казах си аз: щом някога се
оправих с Пелетата, ще се оправя и с
тези, дето учат английски, програмират и лепят транзистори по интегралните схеми. Ще ги победя на полето
на науката. Да-а-а, ама на полето на
коя наука. Всичко ми беше интересно.
Учителите бяха подбрани, а Математическата гимназия бе наистина елитно училище. Химията ми беше интересна, историята ми беше интересна.
Биологията ми беше интересна, а и
учителката по биология ни беше класна. Но най-интересни ми бяха математиката и физиката. И тук стигнахме
до Георги Василев и Иван Иванов.
Георги Василев бе учителят ми по
физика. Един слабичък, вече възрастен човек, син на бежанци от Тракия,
както той ми разказа по-късно. Иван
Иванов, или както му казвахме бай
Иван, беше учителят ми по математика. Пълна противоположност на Василев – як импулсивен мъжага с къдрава
коса (и доста по-млад). Тези двамата
бяха нещо като Брадистилов и Тагамлицки, но без неявното съперничество, защото Василев и Иванов бяха от
различни области на знанието, а и
бяха учители, тоест нямаха щения да
правят нещо за развитие на науката.
Задачата им беше да ни учат на физика и математика и те прекрасно си я
изпълняваха.
В допълнение стилът на преподаване
на двамата бе много различен. Георги Василев обясняваше подробно и за
никъде не бързаше. Важното при него
беше съответното явление да се разбере, а това, което се случва при решаването на задачата или при преподава-
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ва задача за пумпал и възхищавайки
се на хитрия начин, по който бях достигнал до решението, той ми каза, че
велик олимпиец от мене няма да излезе, защото нямам навика да решавам
бързо задачи. Но, каза ми той, един
ден ще ги надминеш по постижения
тези всичките от тоя випуск, а може
би и някои от тези – и посочи портретите на учениците, спечелили медали на международни олимпиади. Да,
младежи, не само Теодоси произвеждаше успешни олимпийци. И Василев
в Търново правеше същото. Къде ли са
сега тези даровити деца? Как ли се е
развил животът им?
Но да не се отплесвам. Като видя, че
ми е интересно, Георги Василев започна да ми дава да чета книжки за механиката. А аз забелязах нещо странно в
тия книжки – а бе, всички големи специалисти по механика бай Иван ни ги
разправяше като големи математици.
Нютон, Ойлер, Бернули, Лагранж и
други такива. Странно, помислих си
тогава. Сега вече ми е ясно – механиката е доста свързана с математиката.
Полека-лека се насочвах към математиката и физиката. Май нямаше да
ставам инженер. Но тогава не се замислях по въпроса. Бях в 8-ми клас и
животът беше пред мене.
Школата в Мъглиж
И тъй, кроткият нрав и спокойните
обяснения на Георги Василев надделяха над по-доминантния характер на
бай Иван и кабинетът по физика стана най-любимото ми място в гимназията. Не защото математиката не ме
интересуваше. Напротив – алгебрата
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нето на урока, да ти влезе в съзнанието
и да остане там задълго. И докато Георги Василев залагаше на качеството
бай Иван залагаше на диалектическия
закон за преминаването на количествените изменения в качествени. Иначе казано – караше ни да решаваме
колкото се може повече задачи, за да
се научим да ги решаваме бързо. При
бай Иван (поне в началото, докато му
свикнем) бяхме в постоянен стрес.
На мене ми беше много интересно.
Аксиомите на математиката и законите на Нютон в механиката ме привличаха, защото ми позволяваха с малко
знания да решавам много различни
задачи. Бях учуден от себе си. Механиката ми се удаваше и скоро станах
най-добрият решавач на задачи. Това
бе забелязано от Георги Василев и
той ме покани в кръжока по физика
(имахме допълнителни занимания
през седмицата, да научим нещо повече и тези от по-горните класове да
се подготвят за олимпиади). Бай Иван
закъсня с кръжока, а и имаше ученици, които решаваха задачите по математика по-бързо от мене. Аз не бързах
доста ги обмислях и се възхищавах на
самите решения, когато ги намирах.
Това отнемаше време, а решавачите
на задачи прагматично ги решават,
без да разсъждават за хитрия трик или
сложното хрумване, което довеждаше
да решението. Количествените изменения трябваше да преминават в качествени и то бързо. Та докато аз си
се възхищавах, те си бичеха задачите.
Бай Иван ценеше скоростта. Георги
Василев ценеше мисленето. Един ден,
докато си се мотах, решавайки някак-
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и тригонометрията много ми вървяха. Двумерната геометрията някак не
ми се удаваше, но когато измеренията
ставаха три, си представях добре нещата и решавах трудните задачи. И
до днес се чудя защо е така – геометрията в равнината много ме мъчеше.
Бай Иван ни поддържаше формата с
непрекъснати контролни, а класните
при него бяха върха на неприятните
емоции. Може да напиша как се оправяхме с това, но някой друг път. Бай
Иван искаше да сме добри в математиката и ни се караше. Ние като младежи
му отговаряхме, като от време на време бягахме от час. При Георги Василев
нямаше такива неща. Пък и той ни показваше експерименти – кабинетът по
физика бе много добре екипиран и на
нас ни беше интересно да наблюдаваме едно или друго интересно явление.
В края на 8-ми клас дойде ваканцията.
Аз бях щастлив в новото училище. А
Георги Василев ни прати няколко човека на школа в Мъглиж – в механотехникума или както се казваше тогава
това училище, забравих вече. На изпроводяк ми даде една книга със задачи по физика, която бе писал той и ми
каза да я предам на Теодоси Теодосиев, който водеше школата.
И тъй пристигнахме в Мъглиж. Училището изглеждаше доста ново, а на
покрива му Иван и Марио – участници в школата от Стара Загора, бяха
разположили един телескоп (стандартен училищен) и денем наблюдаваха
слънчевите петна, а нощем – звездите.
Понеже и на мен ми беше интересно,
те ме взимаха със себе си на покрива и
така по обедните горещини рисувахме
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слънчевите петна върху лист хартия, а
вечер гледахме звездите и галактиките. Подариха ми и една звезда карта.
И днес – 35 години по-късно още си
я пазя в къщата на село и когато отида там, винаги я разгръщам. Имам си
програма на компютъра, която е много информативна от този карта, но
картата връща спомени от моето детство и затова я пазя нависоко и далеч
от мишоците, които от време на време успяват да влезнат в къщата и подгризват старите книги на родителите
ми по долните рафтове на библиотеката. Да, в тази селска къща главното
имане е библиотеката с книги, които с
интерес четях през летните ваканции,
част от времето на които когато прекарвах там. Но да не се отплесвам.
Теодоси водеше занятията на високо
ниво. За мен обаче материалът течеше
бързо и от време на време изпусках
нишката. Както вече казах, не бях от
типа бързи решавачи на задачи, обичах да обмислям нещата. Към края на
първия ден му дадох книгата и той ми
благодари. След школата повече не го
видях, но се радвам, че поне той получава малка благодарност за големия
труд, който е положил.
Две седмици се изтърколиха бързо и
школата свърши. Понаучих нещо от
Теодоси и се върнах със звездната
карта в къщи, твърдо решен да науча
имената на звездите по небето. Имаше
две места откъдето можеше да наблюдавам – съседския покрив, на който
спокойно можех да се качвам от нашия
чардак и градината на къщата (да, въпреки, че живеехме в центъра на Велико Търново – на улица Иван Панов

16, къщата си имаше градина, където
прабаба ми садеше цветя и домати и
до градината беше нашето мазе, до
което аз си гледах един гълъб. По едно
време ми дожаля да го държа в кафез
и го пуснах. Той се връщаше два – три
дни, защото го хранех с трошички, но
след това изчезна нейде по белия свят.
Докривя ми, но оттогава обичам животинките и днес докторантите ми се
оплакват, че хамстерът ми се радва на
много по-голямо внимание от тях. Е,
хамстерът ми не ми дава акъл, когато
го карам да свърши работа някаква
хамстерска работа (например да гризне някоя ядка), а пък и нощно време
с него си правим срещи пред хладилника, където той тъпче бузите с фъстъци, а аз си пийвам бира и му разказвам какво се е случило през деня. А
той стои и слуша – стига да му подаваш поредния фъстък. И гледа весело
с черните очички, все едно, че казва –
„не се ядосваш шефе и дай тука още
един фъстък”.
Пак се отплеснах. И тъй – покривът на
комшиите беше по-удобното място,
защото от него се виждаше повече от
небето – в ъглите на градината имаше дървета, които закриваха някои
съзвездия. За 2 седмици вече се ориентирах в съзвездията и вече кроях
планове да наблюдавам и метеорните
потоци през есента. Купих си астрономически справочник, а баща ми намери и бинокъл отнякъде. Взех си от
библиотеката книга за телескопите и
реших да си направя сам телескоп. И
понеже нямах опита да си полирам
огледало, отидох и си купих две лещи
от магазина за очила и по книжка-

та си направих телескоп от тях и от
две парчета картон, които боядисах в
черно от тази страна, която щеше да
е вътре в телескопа. Телескопът стана
дълъг към метър и половина и имаше
всички паразитни оптически ефекти,
които могат да се появят при един телескоп. Луната и кратерите и обаче
се виждаха доста добре и бях горд, че
със собствените си ръце съм направил
нещо, което да ми върши работа при
изследването на звездното небе.
Наблюдателните комшийски бабички обаче сравнително бързо откриха
нощните ми похождения на комшийския покрив. Ей, опасно нещо са тия
бабички – денем и нощем дебнеха
младежта. Както се казва, бях наковладен на родителите ми и те се принудиха да ми забранят да ходя по комшийския покрив, за да не счупя някоя
керемида. И тъй гледането на звездите се пренесе в градината и така през
тази и през следващата година. След
което спря, защото къщата ни бе съборена, за да се появи бетонното чудовище, което сега е до паметника на обесените в Търново. Ако щете вярвайте
– някога там имаше гора, в която си
губехме топките – казвахме и Патерника и беше прекрасно място човек
да си играе на криеница там. И след
като ни събориха къщата ни пратиха в
една панелка в квартал Бузлуджа или
както народът го нарича – Пишмана.
Но до това време имаше още година и
нещо и в 9-ти клас почти всяка вечер
се прибирахме пеш заедно с Георги
Василев, тъй като той живееше да паметника на Васил Левски, а аз – малко
по-нататък до паметника на обесени-
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те. И докато ходехме, си говорехме.
Тогава той пак ми каза, че велик олимпиец от мене няма да излезе и че не
трябва да се притеснявам, че другите
решават задачите по-бързо от мен. Важното, казваше ми той – е да можеш
да мислиш правилно. Рано или късно,
всеки проблем ще бъде решен. И ми
даваше книги, които развиваха мисленето. Книгите тогава бяха руски, на
други езици научна литература почти нямаше и руските ми изглеждаха
по-добре написани от нашенските.
Най ми хареса едни книга на Маковецкий – ”Смотри в корень” (Гледай в
корена), чийто стил съвпадаше с моя
начин на работа. И до днес си я пазя
и друга такава книга не съм виждал. А
от тази книга най-голямо впечатление
ми направи задачата, в която с помощта на теорията на вероятностите се
показваше, че доста голям процент от
живите същества на извънземна планета трябва да приличат по форма на
съответните земни аналози. Гледай
ти, гледай ти – казах си. Теория на вероятностите. Оттогава я заобичах тази
теория и до днес редовно я прилагам.
След механиката учихме термодинамика. И там имаше малко на брой
принципи, познаването на които помагаше на човек да се оправя в нещата. Георги Василев ги преподаваше
майсторски. След това дойдоха електричеството и магнетизма, които не
ми бяха толкова интересни тогава.
Нито пък атомната и ядрената физика. Друго си беше механиката и термодинамиката – око да види, ръка
да пипне. След неуспеха с телескопа
елекромагнетизмът и оптиката не ми
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бяха по душа.
С течение на времето нещата и при
бай Иван се успокоиха. По точна свикнахме му на лютия нрав. През лятото
между 9-ти и 10-ти клас покрай задачите па физика изчетох една книжка по интегрално и диференциално
смятане и се научих сам да интегрирам и диференцирам. Помня как се
радвах като малко дете, когато успях
да издиференцирам функцията три
пъти хикс на квадрат (ама както си
му е реда по дефиницията на производна с граници). От време на време
си купувах по някоя специализирана
книга. Веднъж си купих българския
превод на хидродинамиката на Ландау и Лифшиц. Ама само си я купих.
Погледнах вътре и нищо не разбрах.
Реших, че механиката на фруидите и
сложно нещо и не я четох повече. Не я
четох и по-късно в университета, даже
по едно време споделях със състудентите, че съм чел всичко от Ландау и
Лифшиц (щото в катедрата по теоретичната физика тогава имаше преподаватели, за които светът се въртеше
около томовете на Ландау и Лифшиц,
писани 40 години преди това. Въпрос
на чест беше и горките студенти да ги
четат. Четох ги и аз. Не казвам, че не
ми беше полезна без хидродинамиката. Тя никога няма да ми потрябва
– казвах им аз. А днес ви казвам пък
на вас – никога не казвайте никога. Не
знаете какво ви е нагласил за живота
големият шеф в небесата.
Продължавах да се явявам на олимпиади, както по математика, така и
по физика. Комплектите с прибори
за хранене в къщи станаха доста мно-

го. С добрата тренировъчна дейност в
кръжока на Георги Василев достигнах
два пъти и до 4-ти кръг на олимпиадата по физика. Без особен успех обаче – силата не беше в това да решавам
задачи за време. Както казваше Георги Василев – аз бях от маратонците, а
не от бегачите на 100 метра. И докато
времето си вървеше, а ние приближавахме към края на средното си образование, започнахме да се замисляме
какво ще правим оттук нататък с живота. Към края на 10-те клас и в началото на 11-клас (ние бяхме от последните, които учиха до 11-ти клас – след
нас смениха системата на средното
образование) учителите започнаха да
говорят с нас по тези въпроси. И всеки
учител говореше по своему. Георги Василев обясняваше надълго и нашироко какви са перспективите, ако човек
се занимава с физика и по-нататък в
живота. Освен, че може да се занимава
с наука, човек можеше и да се занимава с доста интересни други професии,
като да работи в ядрената енергетика
например (тогава Чернобил още не се
беше случил). И тъй нататък и тъй нататък. Бай Иван бе по войнишки кратък и ясен – според него човек можеше да се занимава и с други неща, но
най-добре беше да стане математик.
Аз не виждах особени перспективи
да ставам математик. Общо взето за
мен това се свеждаше до няколко професии. Или да стана професор и да
обучавам студенти ( за което си нямах
вяра, че може да стане тогава) или да
стана учител като бай Иван (което не
ме влечеше) или да стана програмист в
някой изчислителен център (от което

не отбирах много, тъй като ако още не
сте забравили, се обучавах за стругаро-фрезист, че накрая и разряди взех
и за стругар и за фрезист). Та, както
усещате, при мен везните бавно започнаха да се наклоняват към физиката,
още повече че там два пъти ходих на
подборните кръгове на олимпиадата.
Може да не бях суперолимпиец, но все
пак бях доста добър и още нещо – бях
доста трениран от бай Иван и добре
се оправях с математическите методи
във физиката и особено с диференциалното и интегралното смятане и с
теорията на вероятностите (която изучавах по време на ваканцията между
10-ти и 11-ти клас). И тъй един ден количествените натрупвания преминаха в качествено изменение и казах на
нашите, че искам да кандидатствам
физика. Баща ми беше доволен, тъй
като имаше и специалност инженерна
физика (той не беше оставил надеждата да ме види инженер и упоритостта
му до известна степен бе възнаградена
– видя ме професор по… математика,
тоест много умен човек, макар и не в
областта, в която си бе представял).
Сестра ми имаше успехи с пианото и
майка ми не се занимаваше с мен. 24ти май дойде бързо, за абитурентския
си бал ще ви разкажа друг път, а след
него се затворих за 54 дни на село, за
да се подготвям за приемните изпити
за Софийския университет. Прабаба ми бе командирована с мен за да
поддържа логистиката покрай моята
подготовка. Помня, че ставах много
рано сутрин и ходех за гъби в горите
покрай селото (имаше толкова много
гъби, че раздавах и на съседските ба-

http://nauka.bg
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бички), а бабичките се грижеха за това
да съм добре нахранен. Подготвих се
добре – изкарах 5.50 на изпита по физика, 5.75 по математика (тренировките на бай Иван дадоха резултат, а
и за 54 дни изреших един сборник от
задачи за кандидат – студенти – пазя
си го още на село). На обществознанието също се представих добре, макар и да не помня вече какво се падна
тогава през далечната 1983 година. И
тъй, резултатът бе логичен – доброто
ми образование в елитната Търновска
математическа гимназия и усилията
на Георги Василев и Иван Иванов да
ме научат на физика и математика се
увенчаха с успех. Август 1983 г. беше
време за почивка, септември също и
на 29-ти септември влязох в казармата
за 2 години – така беше ситуацията тогава. Студената война беше в разгара
си. Но това е друга история, за която
може да ви разкажа друг път.
Така приключи интензивното ми общувани с Георги Василев и с бай Иван.
Видяхте как стъпка по стъпка малчуганът, който много искаше да стане

футболист и влезе случайно в елитното училище, се превърна в младеж,
който реши да посвети живота си на
естествените науки и на който най му
се удаваше механиката – тази интересна плетеница от физика и математика. Ден след ден и стъпка по стъпка,
учителите ми по физика и математика започнаха да залагат основите на
това, което съм днес. Днес от далечината на десетилетията мога да кажа,
че те и двамата бяха прекрасни учители. Много съм им благодарен. Те ми
дадоха знания, които помогнаха на
моето развитие в един тежък момент
на дългогодишни социални промени.
Те ми посочиха пътя, по който тръгнах и по който вървя и днес. Затова с
удоволствие им издигам неръкотворен паметник с този разказ. Нека този
паметник да стои неподвластен на
бурите и разрухата и да напомня за
тези скромни хора, които показа пътя
в живота на много такива като мен.
Учители мои, благодаря ви!

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
сп. Българска Наука брой 76

достъп до него.
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От Искър до Огоста
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Богдан Николов
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Н

а 27 януари от 17.30 часа Клуб
„История“ към АЕЦ „Козлодуй“
ЕАД и „Дом на енергетика“ организираха представяне на книгата „От Искър до Огоста“ с автор Богдан Николов.
Гости на събитието бяха Георги Ганецовски - археолог и автор на предговора към
книгата и Елена Николова дъщеря на Ав-

http://nauka.bg

тора, които оказаха пълно съдействие за
преиздаването на ценните страници, съхранили късчета история не само от региона, а от цялата Врачанска околия. “ От
Искър до Огоста“ е книга, която има само
едно издание в ограничен тираж от 1996
година. Авторът е известен археолог, историк и краевед, който е описал 151 населени места от Врачанския край. Уникалната книга вече има второ издание след
18 години, като инициатор на идеята е
Клуб „История“ към АЕЦ „Козлодуй“,
а проектът е финансиран от Атомната
електроцентрала и е реализиран с огромната подкрепа на Елена Николова – дъщеря на автора и единствен наследник
на безценния труд. Издателство „Мост
медиа“ работи над преиздаването на книгата, запазвайки страниците в оригинал
от първото издание, като са преработени само някои стари диалектни форми
на езика и са заменени с по-съвременни такива за улеснение на читателите.
Книгата е с ограничен тираж, с твърда и
мека подвързия и не е преиздадена с търговска цел. На кориците няма продажна
цена, защото трудът на автора е безценен
и дава много важни сведения не само за
населените места като топография и събития, а и за хората и родовете, обитавали
съответните местности, както и техните
наименования, запазени или променени
във времето.

Балканите и Балканската война
Лев Троцки

Т

роцки е автор на множество статии и книги, сред които е и изданието „Балканите и Балканската
война“, чийто превод от руски е дело
на Владимир Игнатовски. Книгата условно може да бъде разделена на две
части. Първата включва статии на автора, писани в периода 1908–1912 г.,
и дава на читателите обща представа

Купи:
http://iztok-zapad.eu
http://nauka.bg
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за Балканския въпрос. Втората част
обхваща периода на двете Балкански войни, 1912–1913 г., когато Троцки е военен кореспондент на няколко
руски вестника.
„Балканите и Балканската война“ от
Лев Троцки представя на читателите автентичен и непредубеден поглед
към историята на полуострова. Троцки
безпристрастно представя политическата обстановка в отделните балкански държави, мрежата от национални
и териториални противоречия, жестокостите на войната. Книгата представя трезв поглед върху сложната и
изпълнена с противоречия история на
Балканите в началото на миналия век.

35

Знаменити, забравени, забранени
Катя Зографова

малцинство е поставено в европейския
контекст“, допълва още известният литературовед и критик.
Някои от произведенията в книгата и техните автори са забравени, други са били
умишлено забранявани през годините,
но все пак народната памет е успяла да ги
съхрани и до днес, защото те безспорно са
знаменити.
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„Знаменити, забравени, забранени“ съдържа и богат снимков архив с фотографии на къщата на Ламартин в Стария
Пловдив, Кирил Христов с приятели,
Пенчо Славейков с трупата на Нарoдния
театър на турне в Македония през 1908
г., винетки с образите на Мара Белчева
и Пенчо Славейков, авторски рисунки и
стихове от „Микроскопична енциклопедия“ на Смирненски и др.
Изданието е спечелило конкурс по програмата „Помощ за книгата 2014“ на Министерството на културата.
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К

нигата съдържа множество непознати досега факти и документи,
които допълнително „уплътняват образите и прочитите на достойните
непречупени пера на България от времето на соца“, пише Йордан Ефтимов в
предговора към „Знаменити, забравени,
забранени“. „И отново талантливото им

http://nauka.bg
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Космос и душа
Ричард Тарнас

Р

ичард Тарнас е американски културен историк, философ и психолог, роден на 21 февруари 1951 г. в
Женева, Швейцария. Родителите му са
американци, а Тарнас е най-голямото от
осемте деца в семейството. Израства в
Детройт, Мичиган. През 1968 г. постъпва
в Харвард и завършва образованието си с
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отличие. Преподавател е в Калифорнийския университет за интегрални проучвания.
„Космос и душа“ предлага на читателите съвършено нов начин за възприемане
на света, като разкрива скрития порядък
във Вселената и участието на човека в
него. Разглеждайки събития и личности
от политическата и културната история,
на базата на разнообразни доказателства
Тарнас разкрива тяхната връзка с планетарните взаимодействия. С богатата си
ерудиция авторът обединява в едно разум и дух, потапя читателите в наистина
необикновено пътешествие в миналото
– и ни представя един нов поглед към бъдещето.

Купи:
http://iztok-zapad.eu
http://nauka.bg
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Европа и ислямът
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Проф. Франко Кардини

38

В

изследването си „Европа и ислямът“ (с подзаглавие „Историята на
едно недоразумение“) Кардини задълбочено проследява контактите между
исляма и Стария континент, продължаващи вече хиляда и петстотин години.
Авторът разглежда как тези контакти са
– или не са – се развивали през годините, и най-вече: как са се появили. Отделено е специално място на предразсъ-
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дъците, грешните представи или просто
недоразуменията, които са възниквали
в хода на тези отношения през вековете.
Неслучайно акцентът е върху страните
от Средиземноморието, в които се изповядва ислямът: европейците най-бързо
установяват и поддържат контакти именно с тях. И друг съществен акцент на Кардини: ислямът, както и християнството,
далеч не е еднороден; и в двете религии
съществува голямо разнообразие от разновидности, обусловени от исторически
специфики. Паралелно с възникването и
развитието на исляма, авторът проследява и историята на Европа. „Европа и ислямът“ изобилства от интересни факти,
като например как се появява навикът да
се пие кафе на Стария континент. Противоречията между самите християни,
кръстоносните походи, пиратските набези, мюсюлманските династии, историята на Йерусалим са само част от увлекателно описаните теми в изследването на
Франко Кардини. То се занимава с исторически теми, които са ключови за европейските политика и общество, и разглежда съвременната ситуация с поглед
към бъдещето. Характерно за наистина
големия автор е ясното изложение, което
прави книгата достъпна за широк читателски кръг.

Купи:
http://iztok-zapad.eu

Гавраил Гавраилов е психолог и
рекламист, запален по риболова със
спининг и поклоненията до свети места. Предишните му книги „Родопи - в
търсене на корените“ и „Североизточна България - гид за пътешественици“
са откровения. Тук той разкрива легендите на много непознати места.
Анна Пелова е писател и графичен
дизайнер, колекционира традиционни български носии. Предстои да публикува дебютния си роман, попаднал
сред десетте финалисти в конкурса
на „Сиела“ за Нов български роман.
Споделя за селата с неподправен чар
и фокус върху здравословната храна и
фолклора.
Михаил Михов е планински водач и
пътешественик, експерт по алтернативен туризъм. Публикувал е десетки
статии в пътеводители и списания. В
тази книга провокира интерес към
тайните на селата от Дунавската равсеки от нас е живял поне малко
нина, Пирин и Странджа.
на село. Припомнете си миризНяма как да не поемете на път, след
мата на печени чушки, примесекато прочетете тази книга.
на с магарешки рев и тихото бъбрене
на бабите пред читалището. А какво
ще кажете за селския казан за ракия?
Някои неща остават класика за нас
българите. Авторите ни ги разкриват с
чудесен ритъм и финес.

В

Купи: www.ciela.bg
http://nauka.bg
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Селата в България – посоки за
туризъм и култура

39

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Управлението на проекти през
периода обхващащ средновековието и европейския ренесанс
Автор: доцент д-р Елица Петрова
Национален военен университет
Велико Търново

строители, но притежавали изумителни познания в областта на математирез 450 година в епохата на ката и астрономията.1
Ранното Средновековие (3501050 г.) Римската империя се
разпада, след което започва епохата
на Византийската империя, исляма и
западната култура. От гледна точка на
управлението на проекти в Източната
римска империя и в ислямската цивилизация продължава строителството
на религиозни храмове и сгради. Засилва се използването на естествени
материали като камък и дърво.
Величествените градове, построени
Пирамидата Кукулкан в Чичен Ица
от маите (I-IX век) били открити през
1836 г. от мексиканският полковник В един от най-големите градове – ЧиГарлиндо. Стилът и характерът на чен-Ица има обекти, за които съврескулптурите бил необикновен, а май- менната наука няма обяснение. Всяка
сторството и прецизността на изпъл- постройка се характеризира с особен
нение – поразителни. Открити били акустичен ефект, усилващ и най-тиостанките на неизвестна древна циви- хите звуци. Главна забележителност
лизация, населявана от могъщ народ, на Чичен-Ица е пирамидата “Кукулнадарен с невероятен творчески ге1
http://mitove-i-legendi.net/puteshestvia-vний. Маите били не само перфектни drevnostta/aztec-maya-incas/
Ранно Средновековие
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ска ера са характерни урбанизацията
на Европа, кръстоносните походи и
интелектуалния ренесанс. От гледна
точка на управлението на проекти в
Европа доминират проекти за изграждане на готически катедрали и градоустройствени проекти. Катедралите
са оказвали съществено икономическо и социално влияние върху града
в миналото. Те били използвани за
религиозни, обществени и граждански срещи, срещи на ръководители на
гилдии, търговски срещи. Готическата
катедрала позволявала на хора от различни социални класи да се срещнат.
Катедралата Шартр, Франция 11941260 г. се смята за една от най-величествените катедрали от този период.
„Света Богородица“ или „Нотър Дам
дьо Шартър” е римокатолическа катедрала, разположена югозападно от
Париж. Счита се за един от най-добрите примери на готическа архитектура във Франция. През 1221 година
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кан” с височина 25 метра. Към храма на върха й водят четири широки
стълби, всяка с по 91 стъпала. Общият
брой на стъпалата плюс платформата
на върха е 365 – броя на дните в годината.
Построяването на църквата Света София е поръчано от Император Юстиниан, според който църквата трябвало
да надмине по величие всички създадени до този момент. Това можело да
се постигне само от опитни архитекти
и с използването на многобройна работна ръка. Десет хиляди работници
били добре организирани и контролирани йерархично от майстори строители, които от своя страна били контролирани от архитекти. Графикът
на проекта предполагал петгодишен
период за приключването му, който
се удължил и достигнал шест години.
За периодът обхващащ Развитото
Средновековие от 1050 до 1300 година, известен още като ранна готиче-

Надлъжен разрез на Света София в оригиналния й вид като църква
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Катедралата Шартр, Франция
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завършва грубия строеж на катедралата. За период от петнадесет години от
1235 до 1240 година са поставени всички 176 прозорци в нея. В периода 1245
- 1250 година са построени три фронтони - Север, Юг и Запад. През 1260
г. катедралата се освещава.2 Висока е
113 метра, а витражите й разказват легенди в цветна светлина. По днешни
оценки проекта Шартр струва близо 1
млрд. долара.

42

Късно Средновековие
В периода на Късното Средновековие
продължава бума на строителството
на катедрали, поради тяхното икономическо въздействие върху градовете и търговията в тях. Пример за
това е проектът на Катедралата „Санта Мария дел Фиоре“ във Флоренция,
Италия. Проектът започва през 1296
година и завършва през 1436 година.
Известен е с най-големият купол за
времето си. Брунелески изгражда конструкцията без поддържащо скеле и
заимства от Пантеона в Рим идеята да
2
http://www.cathedrale-chartres.org/fr/reperes-chronologiques,122.html
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изгради два купола – един в друг, като
единият поддържа другия, а тухлите на вътрешния купол се подреждат
зигзагообразно при зидането, за да се
застъпват и крепят. Резултатът е върхово постижение на инженерната мисъл. За купола са използвани 4 милиона тухли, тежащи около 1500 тона.3
През XII век инките създават могъща
империя, възникнала в перуанските
Анди. Строителството в Южна Америка в древността е било в мегалитни

Катедралата „Санта Мария дел Фиоре“

мащаби. Технологията, използвана от
инките е целяла да направи масивните
стени устойчиви на земетресения. Домове и обществени здания са били изградени от мегалитни каменни блокове. Куско, древната столица на Перу, е
обитавана и днес след хиляди години.
Владенията на инките се простирали
от Колумбия до централната част на
Чили. Град Куско (VI век) бил един от
най-красивите градове на света, който
блестял с обсипани със злато, дворци
и храмове.4
3
http://operaduomo.firenze.it/
4
http://mitove-i-legendi.net/puteshestvia-vdrevnostta/aztec-maya-incas/
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Освен столицата Куско, друг голям
град на инките е Мачу-Пикчу (Перу).
Разположен е високо в Андите. Изгубеният град на инките е изграден около
1450 година и изоставен само сто години по-късно. Заобиколен от стръмни
скали на три страни и река градът е
бил изолиран от гъстата джунгла. Той
бил защитен от дебела стена, изградена от внушителни каменни блокове.

На всички околни върхове били изградени наблюдателни постове. Към града водела тясна пътека, позволяваща
на малка група войни да отблъскват
натиска на цяла армия. Възхищение
будят величествения храм на бога на
слънцето, намиращ се на самия връх
на платото, слънчевият часовник и акведуктите.
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Град Куско
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Град Мачу-Пикчу
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Ацтеките (XIV-XVI век), били последната от цивилизациите, процъфтяващи в доколумбова Централна Америка. Те населявали териториите на
днешно Мексико. Град Теночтитлан,
основан около 1325 година, се счита
за център на ацтекската цивилизация.5 Градът е разположен на остров
5
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Teotihuac%C3%A1n
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в езерото Текскоко. Теночтитлан бил
свързан с крайбрежието чрез 3 добре
поддържани високи пътища. През
дъждовния сезон, когато нивото на
езерото се покачвало, тези високи пътища служели като предпазни стени.
Водопроводите са се строяли от камък,
а за водоснабдяване са използвани източници от крайбрежието. Каналите
в Теночтитлан са служели като пътни

УПРАВЛЕНИЕ НА
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артерии. В центъра на Теночтитлан
бил построен церемониален площад
с каменна настилка. Там се намирали
дворецът на императора и няколко
големи държавни учреждения. Дворецът на императора бил на два етажа,
като всеки от тях е имал над 100 стаи.
Най-важната постройка на площада
била голямата стъпаловидна пирамида, на върха, на която били построени два каменни храма, посветени на
най-почитаните богове на ацтеките
– бога-слънце, който бил също бог на
войната и бога-дъжд. Жителите на Теночтитлан живеели в къщи с отворени
дворове. Къщите на богатите са били
от измазани тухли или камък, боядисани в бяло или яркочервено. Домовете на обикновените жители били малки, направени от преплетени клони,
кал и покрити със слама.6

Европейски Ренесанс (XV- XVI век)
Периода се характеризира с изобретяването и усъвършенстването на астролабия, каравелата, картографията.
Нараства използването на карти, глобуси, компаси и други помощни средства за навигация. Издаден е атлас на
света. Големите проекти са спонсорирани от короната и църквата и се
свързват с Великите географски открития, извършени от португалци и
испанци.
Христофор Колумб прекосява Атлантическия океан и достига Америка на
12 октомври 1492 г. Той планира пътуването си в продължение на 17 години
- време, през което търси хора и финансиране. Неговите четири трансатлантическите пътувания (1492-1493,
1493-1496, 1498-1500 и 1502-1504 г.)
поставят началото на проучването,
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Модел на част от град Теночтитлан

6
http://www.d.umn.edu/cla/faculty/troufs/
anth3618/maaztec.html
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Карта на експедициите на Колумб
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експлоатацията и колонизацията на
Северна и Южна Америка. „Откривателят“ на Новия свят, трансатлантическите си пътешествия благодарение
на спонсорството на Фердинанд II и
Изабела I, католически монарси на
Арагон, Кастилия и Леон в Испания.7
Колумб проявява всички необходими
умения на съвременен ръководител
на проект. Той обосновава проекта си
пред своите спонсори и на практика
продава идеята си на ключови заинтересовани страни. Внимателно управлява обхвата на проекта. Пътуването
на връщане е много по-трудно, тъй
като корабите могат да поберат запаси от храна и вода за ограничено вре7
http://www.britannica.com/EBchecked/
topic/127070/Christopher-Columbus
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ме. Колумб управлява риска в проекта, нямайки точни карти и незнаейки
точното разстояние до Индия.
Когато през 1498 г. Васко да Гама пристига в Индия, Испания започва спешно да търси нов търговски път към
Азия.
Фернандо Магелан представя пред
португалския крал идеята си за намиране на нов морски път към Островите на подправките. Целта на проекта
е търговска, а планът е да се отплава
на запад, да се заобиколи Южна Америка, да се пресече Тихия океан, да се
достигнат Островите на подправките,
а след това екипажът да се върне обикаляйки света. Кралят на Португалия
обаче не проявява желание да финансира подобно пътуване и отхвърля

УПРАВЛЕНИЕ НА
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идеята на Магелан. Фернандо Магелан се премества да живее в Испания
и става испански гражданин. Представя плана си пред испанския крал,
който се съгласява да го финансира и
отпуска на приключенците 20 % чиста печалба и губернаторството върху
всички острови, които открият. Експедицията на Магелан около света е
пълна с рискове, тъй като притежава
непълни карти на Северна и Южна
Америка, както и изготвя явно неточна оценка на обиколката на земята. В
крайна сметка обаче проекта на Магелан се осъществява. Той е първият
мореплавател, достигнал от Европа до
Азия в западна посока и първият европеец, плавал в Тихия океан. Въпреки
че самият той умира преди завръщането си, част от екипажа, организиран
и ръководен от него се завръща в Испания през 1522 година, реално успявайки да обиколи света.8

Използвани интернет ресурси
http://ebooks.library.cornell.edu/
cgi/t/text/text-idx?c=sea;idno=sea061
http://mitove-i-legendi.net/puteshestvia-v-drevnostta/aztec-maya-incas/
http://mitove-i-legendi.net/puteshestvia-v-drevnostta/aztec-maya-incas/
http://operaduomo.firenze.it/
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/127070/Christopher-Columbus
http://www.cathedrale-chartres.org/
fr/reperes-chronologiques,122.html
http://www.d.umn.edu/cla/faculty/
troufs/anth3618/maaztec.html
http://www.oxforddictionaries.com/
definition/english/Teotihuac%C3%A1n
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Околосветското плаване на Магелан и Елкано; „Виктория“ се завръща в
Португалия 16 месеца след смъртта на Магелан

8
Stanley, Henry Edward John Stanley,
Baron, The first voyage round the world, by Magellan, Ithaca, New York: Cornell University Library,
London: Printed for the Hakluyt society, 1874,
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/textidx?c=sea;idno=sea061.
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Бобрите – природните
инженери-конструктори

О

т древни времена е познато
на човека това животно с ценна кожа и строителен нрав.
Съпътствал човека хиляди години и
макар доведен до прага на изчезване
си остава част от културата, вярвания, митове, легенди на народите от
Евразия. Името „бобър” идва от праиндоевропейски език (нем. Biber) и от
непълното наименование на кафявия
цвят. Съгласно лингвистичен източник от 1961 г, думата „бобър” се използва по смисъл на животно, гризач
с ценна козина.
Появяват се като вид преди около 54
млн. години в Азия, където техни фосили датират от еоцена. Най-известните измрели видове бобри са гиганти от

времето на плейстоцена – сибирския
Trogontherium cuvieri и северноамериканския Castoroides ohioensis. Ръстът на северноамериканския, съдейки
по размерите на черепа, е достигал до
2,75 м и маса 350 кг.
Европейският бобър (обикновен, речен бобър, Eurasian beaver, Castor fiber ,
L. 1758) е голям (възрастните тежат повече от 20 кг), тревопасен, живеещ на
групи, полуводен гризач. Той е найголемият гризач в Старият свят и втори в света, след капибарата.
Бобрите са социално моногамни и
имат слаб полов диморфизъм. Възрастните на двата пола (с възраст на
3 г.) имат сходни дължини на главата
и опашката, макар женските да са с
1-1,5 кг по-тежки от мъжките. Средно
възрастните бобри са с дължина на тялото 75-100 см и на опашката 30-40 см.
Окраската на козината е обикновенно
кафява, но варира от златисто кафява в Скандинавия до черно кафява в
Полша. Опашката на бобъра е голяма,
дорзо – вентрално сплесната и покрита с финни люспи. Предните крайници и лапите са относително малки, но
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доста сръчни. С тяхна помощ захващат и подават към устата си различни предмети, също така носят кал и
влачат различни растителни материали. Бобрите имат малки уши, но чуват много добре. Зрението им е доста
слабо, като основно реагират на движение. Очите са малки, с малък очен
нерв и ретината няма светлинно рефлексния слой tapetum lucidum, който присъства при повечето бозайници
и спомага зрението при слабо осветление. Обонянието им е много добре
развито. Черепът е относително голям
и осигурява основа за мощната мускулатура, необходима за прегризване на
дърветата и тяхната обработка, с помощта на големите резци.

50

се затварят, когато влязат в контакт с
водата. Ушите също се прибират към
главата и космите вътре задържат въздух, така че да предпазят от навлизане
на вода. Епиглотиса (надгръглянника)
е локализиран вътре в назалната празнина, предпазвайки водата да навлезе
в ларинкса и трахеята, поради което
бобрите не могат да дишат през устата. Те могат да затворят оралната празнина, като повдигат основата на езика
и затваряйки устните зад резците се
предпазват от това нежелан материал във водата да бъде погълнат, докато търсят храна под водата. Бобрите
нямат външни репродуктивни органи. Предните крайници са големи и
с плавателна ципа, като имат основно
участие в плуването. Опашката се използва за кормило, като движенията
и са синхронизирани със движенията
на задните крайници. Когато извършват промяна в движенията си, предните крайници са свити под брадичката.

Малките бобърчета тежат приблизително 525 грама при раждането си. На
година около 11-12кг, а на две години
14-17 кг. Теглото варира, в зависимост
от климата през годината, като индивидите от всички възрастови групи губят част от теглото си през зимата.
Козината на бобрите е красива и е съставена от два различни типа косми
Бобрите прекарват основна част от – дълги предпазни и къси, плътни,
живота си във водата, хранейки се и меки, под дългите. Късите правят мноподдържайки своята територия. Те са го плътна космета покривка, така че
умели плувци, достигайки максимал- когато бобъра се гмурка, те задържайна скорост на плуване до 2,1 м/сек и ки въздух, създават въздушна възглавмогат да изминават големи дистанции. ница около тялото, която отблъсква
Очите, ушите и носа им са разположе- водата и осигурява изолация. Така кони по-високо на главата, така че когато зината му не прогизва и бързо изсъхва
плува да може да използва сетивата си. на сушата. Плътността на този долен
Очите им имат допълнителен клепач, къс слой е 23 000 косми/ cm2 при коремигателна мембрана, която покрива ма и 12000 косми/ cm2 на гърба. Два
окото и го предпазва когато животно- пъти в годината линеят, през пролето е под водата. Бобрите дишат през тта (април-май) и през есента (августноса и техните ноздри автоматично септември). Бобрите прекарват доста
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Бобрите могат да стоят под водата до
15 мин (повечето гмуркания са с про-

дължителност около 5-6 мин или помалко), което се дължи на физиологична адаптация, която им позволява
да обменят 75% от съдържанието на
въздуха в белите дробове, когато дишат. Адаптацията по време на гмуркане включва намаляване на сърдечния
ритъм (брадикардия) на половина от
нормалното, увеличаване на кръвопотока към мозъка с намаляване към
другите органи, с изключение на сърцето, белите дробове и надбъбречните жлези. Бобрите понасят висока концентрация на въглероден диоксид в
техните тъкани.
Гмуркащ се бобър

сп. Българска Наука брой 76

време в поддръжка на чистотата на
козината си и за целта имат специален
козметичен нокът. С помощта на този
козметичен нокът, те разресват козината си. Този нокът е разположен на
втория пръст на задния крак. Резците
също участват в тази поддръжка, като
колкото е по-честа и по-добра, толкова
по-добре козината служи за изолация
и плаваемост. Мустаците на бобъра са
като сензитивен инструмент, особено
в мътни и замърсени води, с тяхна помощ избягват обекти и усещат силата
на водните течения.
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Когато са на сушата, бобрите ходят
бавно и тромаво на четири лапи. Често се изправят на задните си крака, за
да прегризват дървета или откъсват
клонки, като опашката служи за опора. Предните им крайници основно
служат за ходене, копаене, носене и
обработка на земята и растителността, не ги използват за плуване, освен
когато са млади. Предните им лапи
са доста сръчни и могат да захващат
и обработват обекти. Бобрите са добри и умели копачи, правещи дупки,
камери и канали, а така също носещи
земя и кал за направата на различни
конструкции.
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Опашката на бобъра е съставена основно от дебела мастна тъкан, която
изпълнява важна функция на мастен
резерв. Опашката се използва за баланс на тялото, докато е изправено
при прегризване на дърветата, също
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така за сигнализиране на опасност с
удряне по водната повърхност с нея.
По време на междутериториални борби, опашките често пострадват, но
бързо се възстановяват. Белезите от
тези борби остават като индивидуален рисунък.
По наблюдения на интродуцираните популации бобри, средната продължителност на живота е средно 14
години. Има регистрирани случаи с
продължителност на живота и повече
от 20 години.
Географско разпространение на Европейския
бобър

Европейските бобри са разпространени в по-голямата част на северна Евразия между 35°N и 70°N. Те обитават
пресните води, като ги използват като
убежище от хищници и за транспорт
на големи парчета храна, както и за
съхранение на храна през зимата. За-
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Бобрите са най-активни от смрачаване до призори, като най-често излизат
от леговищата си около 8 часа вечерта
през лятото и обикновенно са активни около 12-14 часа на ден, макар това
да варира. Няма значителна разлика
в активността на отделните полове,
макар мъжките да показват по-дълъг
период на активност и изминават подълги разстояния, което е свързано
със защитата на територията. На нощ
бобрите могат да изминат от 1 до 9 км,
като разстоянието расте с увеличаване
на територията.

Бобрите живеят на фамилни групи
от 5 до 8 индивида, които представляват двойката възрастни, предишното и сегашното поколение.В групите
има доминантна йерархия, основана
на възрастта, като възрастните доминират над младите. В плен, женските
доминират над мъжките само по време на оформянето на двойките. За фамилната територия, чифтосването е
основно за двойката възрастни бобри.
Двойката бобри остава заедно докато
някой не е изместен от друг или докато някой от двамата не умре. Грижата
за поколението се поема и от двамата
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селват се по брегове на бавнотечаща
вода, езерца, водохранилища, напоителни системи. Избягват широки и
бързотечащи води, както и езерца,
които замръзват до дъното през зимата. За съществуването им е важно
наличието на дървесна, храстова и
тревиста растителност по брега на водоемите. За построяване на бентовете
им е необходима вода с дълбочина не
по-малко то 0,7-1м. Територията се
използва от фамилна група и може да
бъде с размер от 0,5 до 20 км (средно 3
км) дължина на крайбрежната ивица,
но това силно зависи от плътността на
популацията и от качеството на местообитанието. Начина на установяване на имигранти във вече заета територия също играе роля за размера
на територията. Разселването променя големината на територията и това
оказва влияние, продължаващо няколко години. Бобрите споделят своята територия с няколко вида бозайника: видрата (Lutra lutra), европейската
и съответно американската норката
(Mustela lutreola и Neovison vison), водния плъх (Arvicola amphibius); те, както
и редица видове безгръбначни, риби
и дори влечуги се възползват от активните или изоставени боброви местообитания.

53

БИОЛОГИЯ

родители. В установена вече популация големи фамилни групи, повече от
11 индивида, могат да се обособят, когато поколението остане филопатрично по време на сексуалната зрялост,
което най-често се дължи на липса на
свободна територия в близост.
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Описани са вариации на социално поведение. Те включват грижа един за
друг, контакт нос в нос, отдих и борби. Взаимната грижа е важен аспект
от социалния контакт, който засилва
близостта между индивидите, както и
да социализира малките и намали агресията. Когато се борят, обикновенно във водата, два бобъра се сграбчват
един друг или допират носовете си и
се бутат. Докато се борят могат да издават пищящи звуци. Борбата може
да е агресивно поведение, свързано с
доминирането сред фамилната група.
Като цяло, рядко се забелязва агресивно поведение, като то е в повечето случаи вокално, отколкото физическо.
Социалните отношения са характерни за младите бобри и с възрастта намаляват.
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Всички индивиди над 5 месечна възраст защитават територията си ос-
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новно с мирисно маркиране. Двата
основни източника на миризма са кастореума от бобровите торбички (препуциална жлеза) и анални секреции
от аналните жлези. Тези две основни
секретиращи структури са локализирани в две празнини между пелвиса и
основата на опашката. Двете анални
жлези са холокринни секреторни жлези, които се отварят в клоака, докато
бобровите торбички представляват
джобчета, постелени с не секретиращ
епителиум, които се отварят отделно
в клоаката. Мирисните секрети се отлагат в специално конструирани купчинки кал и растителност, наречени
мирисни могили, които се правят по
границите на територията, близо до
местата за хранене и отдих. Кастореума е отлагания секрет и е основното
мирисно вещество, използвано като
териториална защита. То представлява ароматно вещество, което се произвежда в препуциалните жлези, разположени в аналния отвор. Тези жлези
са спорни по въпроса дали се отнасят
като същински жлези, тъй като имат
съвсем различна вътрешна структура
от всички други. В чифт торбички са
разположени мехури съдържащи маслена течност. Цветът на тази течност
е различна при женските и мъжките
бобри.
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Ако в естествените условия, дълбочината на водата не отговаря на изискванията, бобрите строят язовири,
като запречват движението на водата
на реките и така повдигат нивото на
водата. Строенето на язовири е не тол-

кова често срещано при европийския
бобър, колкото при американския,
който при същите условия ще построи
повече от един язовир по протежение
на водите на реката. Язовирите могат
да бъдат повече от 100 м (до 1200 м) на
дължина и до 5 м високи височина на
стената (макс 3,25 м в Норвегия), макар повечето да са доста по-малки.
Язовирите се строят с наслагване на
клони и пръчки напречно на пътя на
водата, като така се образува поддържащата конструкция на бента и после
се запълва със утаечен материал от реката или езерното дъно за уплътняване на бента. Допълнително може да се
използва торф, корени и скални парчета от крайбрежието. Звука на течаща вода подсилва усърдното строене
и поддържката на бента. Това поведение на строител, бобрите започват да
проявават още в юношеска възраст.
Ако имат подходящи условия, бобрите могат да копаят дупки и да построят
леговища. Тези леговища са съставени
от предверие, тунел който започва под
водата, хранителна камера на ниво на
водата и камера за спане над водното
ниво, като камерите може да бъдат повече от една от всеки вид.
Там където бобрите редовно изминават пътя за хранене на сушата се оформят характерни пътеки. Те могат
да се запълнят с вода и бобъра може
да избута кал от дъното и да направи купчинки, оформяйки краищата,
като така се оформят канали. Каналите улесняват движението на бобъра от
водата до сушата, транспорта на дър-
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Мъжките европейски бобри прекарват повече време за териториална защита на границите на територията и
отлагат повече мирисни маркери, като
имат повишено маркиране през лятото, спрямо женските бобри. Маркирането е най-силно през април до юни,
когато подрастващите напускат родителската територия и търсят нова.
Следващият пик на маркиране е през
февруари, когато женските са в еструс
и започва обособяването на двойките. Бобрите се размножават веднъж на
година. Еструса е с продължителност
от 12-24 часа, между декември и май,
с пик през януари. За разлика от повечето гризачи бобъра е моногамен вид.
Двойките остават заедно за няколко
размножителни сезона. Бременността
продължава около 107 дни, след което
се раждат от две до шест малки. Повечето бобри не се размножават преди
да навършат три годишна възраст.
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вета и осигуряват бърз начин за спасе- миран. Веднъж съборени, дърветата
ние от преследвачи.
трябва да бъдат нацепени на по-малки парчета, преди да бъдат транспортирани към водата. По крайбрежието
има определени места, където се хранят.
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Бобрите са главно растителноядни
животни, които се хранят с кора, корени и листа на дървета, тревисти растения и водна растителност. Храносмилането на растителния материал е
подпомагано от ферментация в сляпото черво (caecum). През пролетта
и лятото бобрите се хранят с широк
диапазон от тревиста растителност,
включително наземни, полуводни и
водни растителни видове, като те съставляват над 90% от тяхната диета по
това време на годината. През зимните
месеци дървесният растителен материал доминира в диетата. В различните географски региони има различие
в менюто. Бобрите могат да прегризят
и повалят доста големи дървета (повече от 1 м в диаметър), като от тях те
изгризват кората и изяждат малките
клонки и листата. Въпреки възможностите си, бобрите предпочитат помалки дървета.
Хранителната активност е обичайна в
близост до водата или в нея. Дърветата се събарят и материала се транспортира във водата, където да бъде консу-
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Някога Европейския бобър е бил широко разпространен в Евразия. Ловуван е заради кожата, месото и кастореума и е доведен почти до изчезване
като вид. През 1900 г. са останали близо 1200 индивида в осем реликтни популации в Европа и Азия. Реинтродукцията на вида в по-голямата част
от географския му регион в продължение на години, възстановява до голяма степен състоянието на вида. Сега
се среща от Великобритания до Китай
и Монголия, въпреки че отсъства от
Италия, Португалия и Южните Балкани.
Исторически са описани 8 подвида,
съответстващи на 8-те реликтни популации от 19- 20 век. Те са определени
на морфологична основа, най вече на
малки краниални различия. Съвременни генетични изследвания, основани на анализ на мтДНК, показват,
че вида може да се подели на две ево-
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Въпреки, че европейския бобър прилича на външен вид на северноамериканския
(Castor canadensis), има
няколко важни различия между двата
вида. Двата вида еволюират от общ
предшественик преди около 7 млн.
години. Като северноамериканския

бобър се обособява след разселване
на предшественика му от Евразия към
Северна Америка.

Череп на бобър (Castor)
Европейския бобър има следните анатомични различия спрямо северноамериканския: има голяма, по-малко
закръглена глава, по-тясна муцуна, полеко овална опашка, по-къси пищялни
кости, което го прави по-слабо подвижен на сушата, спрямо северноамериканския бобър. Европейския бобър
има също така по-дълги назални кости, по-широки накрая на муцуната,
спрямо тези на северноамериканския,
чиито назални кости се резширяват
най- много по средата на муцуната. Европейския бобър има триъгълен назален отвор, докато този на северноамериканския бобър е квадратен. Foramen
magnum е кръгъл при европейския бобър, докато при северноамериканския
е триъгълен. Аналните жлези при европеския бобър са по-големи и потънкостенни, с голям вътрешен обем,
спрямо тези на северноамериканския
им родственик. Защитните косми на
европейския имат дълги медули с
празнина по краищата. Има разлика в
цвета на космената покривка – 66% от
Европейските бобри имат бежова или
бледо кафява козина, а 20% имат червеникава козина, 8% кафява и само 4%
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люционно значими единици – западна филогрупа (C. f. gallicus, C. f. albicus
and C. f. fiber) и източна филогрупа
(C.f. ssp., C. f. tuvinicus, C. f. pohlei, C.
f. birulai). Въпреки малката генетична
разлика между двете подгрупи, те са
под необходимото различие за отделянето им като подвидове. Генетичните изследвания показват ниска хетерезиготност и ясни филогрупи, което
е показател за стесняването (ботълнека), вследствие на човешката намеса и
довеждането на вида почти до ръба на
изчезване. Осемте популации при разпространяването си след реинтродукцията на вида, носят харектерния си
генетичен почерк. С цел консервацията и опазване на вида е необходимо да
се следи състоянието на популациите, дали те увеличават генетичните си
различия, което би било добър показател за приспособимостта и преживяемостта на вида като цяло.
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черна. При северноамериканските бобри – 50% имат бледо кафява козина,
25% са червено – кафяви, 20% кафяви
и 6% са черни. Двата вида не са генетично съвместими. Северноамериканския бобър има 40 хромозоми, докато
европейския има 48. Въпреки някои
изключения, като цяло двата вида не
хибридизират или при опит за хибриди дават летално поколение.
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Бобъра е ключов вид за поддържането
на равновесието на екосистемата, на
която той е част. Бобрите създават водни площти, които увеличават биоразнообразието и осигуряват хабитат на
много и редки видове, такива като Водните плъхове (Arvicola amphibius), видрата (Lutra lutra) и водните земеровки.
Хранейки се с близките до водата дървета и храсти, те отново прорастват и
то по-гъсти, като така осигуряват защита на редица птици и бозайници.
Бобровите язовири утаяват водните
примеси и така повишават нейното
качество. Пречиствайки водите осигуряват по-добър хабитат за пъстърви
и сьомги. По последни изследвания
в Полша е установена връзка между
бобрите и увеличената популация и
видово разнообразие на прилепи. Ве-
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роятна причина за това е, че бобрите
разреждат гората и с това спомагат навигацията на прилепите.
Бобровите язовири имат значителен
ефект върху популациите на пъстървата и сьомгата. Редица автори считат,
че намаляването на салмоновите риби
е свързан с намаляването на бобровите популации. Изследване на малки
поточета в Швеция показва, че пъстървата в бобровите езера е по-голяма
от тази в останалата част на реките.
Това се потвърждава и от редица наблюдения на влиянието на бобровите
язовири върху популацията на рибите в Северна Америка. Сивенът, кохо
сьомгата (кижуч) и нерката, са значително по-големи в бобровите язовири, от тези които обитават останалите
води на реките. Изследване в района
на речните системи в щат Вашингтон
показва, че намаляването на бобровите язовири води до спад на 89% от популацията на кохо сьомгата през лятото. Миграцията на възрастни форми
на Атлантическата сьомга (Salmo salar)
може да бъде ограничена от бобровите
язовири, но наличието на ювенилни
форми показва, че напротив, рибите
проникват в тях. Обратната миграция на атлантическата сьомга също не
е повлияна от наличието на боброви
язовири, освен когато има засушаване.
Две годишни форми на атлантическа
сьомга проследявани в боброви язовири показват бърз растеж на дължина и
маса. Бобровите язовири им посигуряват достатъчно храна и добри условия
за това.
През 1970 г американската преса измисля „боброва треска” след разпрос-

транението на Giardia lamblia, която
причинява ламблиоза. Видът също е
обвиняван за пренасянето и на бяс и
туларемия. Това е било причина в редица страни да се спира реинтродукцията на бобрите. Нови изследвания
показват, че напротив именно в бобровите язовири се пречистват водите,
защото бактериите се утаяват на дъното.

Днес популацията на бобъра в Европа
се разширява бързо и няма някакви
значителни заплахи за нея. Бързото
разширяване на бобровата популация
може да доведе до конфликт с човека в
някои региони, където носят щети на
посевите и горите. Тези щети в сравнение с такива нанасяни от други видове
са значително по-малки. В Монголия
е разпространено нелегалният лов на
животните за кожа, месо и кастореум.
Популацията страда също и от загуба
на хабитати и засушавания. Замърсяванията на речните системи също са
заплаха за популацията на бобрите. В
Червената книга на IUCN видът е описан като слабо засегнат.
От древността бобрите са били ловувани заради красивата си кожа, месо-

то и кастореума. Лъскавината на козината се дължи именно на кастореума,
който се използва в парфюмерията
и медицината. Месото на бобрите се
яде, макар да съществува опастност от
пренос на салмонелоза. Любопитно е,
че по католическите традиции, месото
на бобъра се счита за постно, понеже,
пак съгласно църковните канони, заради люспестата си опашка, бобъра е
бил считан за риба.
Преди около 1000 години в Източна
Европа (Русия, Полша и Латвия) се наложил организирания лов на бобри.
Ловците, бобровники, имали изключителни права за лов (боброви гонки)
в княжеските (по-късно и в други) владения. Бобрите тогава се намирали в
положението на полудомашни животни, като понякога са правени големи
боброви стопанства. Бракониерството
строго се е наказвало. По онова време бобрите са се ловили с мрежи, покъсно към 17 век количеството на бобрите вече чуствително се съкращава
и лова им се мести основно в Сибир.
През 1635 г. вече има забрана за лов
на бобри с капани. В Търговска книга
в Русия от 16 век, нормалната цена на
боброва кожа е била приета 2 рубли. В
следствие от увеличаването на таксите
за лов на бобри, цената постепенно се
увеличава и става по-висока от тази на
самура. От кожите на бобрите основно се шиели женски шапки и палта,
но очевидно не се използвали за направата на мъжки палта.
Кастореумът е ароматна масловидна секреция от жлезите на мъжките
и женски бобри от северноамериканския бобър (Castor canadensis) и евро-
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пейския бобър (Castor fiber), която те
използват за маркиране на територията си. Миризмата му е остра, с лютива нотка като на креозит, или брезова
смола. Разредена с алкохол, миризмата става по-мека, с мускусни и дори
плодови отсенки. В парфюмерията
термина „кастореум” обозначава смолист екстракт от изсушена и разтворена в алкохол боброва секреция. По
принцип преди употреба бобровите
жлези трябва да отлежат две или повече години, за да изчезне суровата неприятна миризма.
В парфюмите кастореума дава животинска нотка, основно с цел добавяне
на усещането за кожа в композицията, например на кожени шипри, ориенталски парфюми, в комбинация с
амбър и дървесни нотки. Парфюми с
кастореум са Emeraude на Coty, Cuir
de Russie на Chanel, Magie Noire на
Lancôme и други „кожени” парфюми.
Има сведения, че кастореума се е използвал от хората от древни времена.
Цената му в пъти е надвишавала цената на бобровата кожа. В Средновековието се е смятало, че кастореума
може да лекува главоболие, хистерия,
треска и епилепсия. Хипократ – бащата на медицината – препоръчвал боброва мас. През Средновековието европейците го ползвали за третиране на
ухапвания от змии и паяци, глухота,
загуба на зрение, тумори, дори лоша
памет. Случайно се открило, че кастореума съдържал малко количество
салицилова киселина, съдържаща се в
едно от любимите дървета на бобрите – върбата. Салициловата киселина
е и активна съставка на аспирина. До
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началото на деветнадесети век големи
количества кастореум били внесени в
Европа от Канада. Гъстото, мазно вещество абсорбирало миризмите и ги
изпускало след това бавно. Ето защо
парфюмните фабрики добавяли кастореум към парфюмите си. Тази практика остава и в съвремеността . В модерната медицина той не се използва,
но все още жлезите на бобъра могат да
струват повече от кожата му. Аромата на секрецията от бобър се споменава в различни източници като афродизиак, а общо 24 нейни съставки са
изследвани за феромонна активност,
основно феноли. В малки количества
кастореума се използва за ароматизиране на цигари.

За да се получи кастореум, обикновенно убивали бобрите. В днешно
време вече е разработена методика на
получаване на този секрет на живо,
а бобрите се отглеждат във ферми. С
помощта на специална методика, кастореума се добива няколко пъти на
ден, без да има контакт на човека с животното. Метода е основан на инстинктите на животното. Оператор събира
отложените купчинки и ги подава на
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В град Бобриуск през 2006 г е открита скулптура на бобър. Скулптура на
бобър има още в Алпийския зоопарк
AlpenZoo в град Инсбрук, Австрия.
На 1 юли 2008 Банк Росии емитира в
серията „Да съхраним нашия свят”,
златни и сребърни монети „Речен бобър”. Бобър е изобразен на герба на

Иркутск от 1880 г.
В легендата за Кастор и Полукс, също
основата е символ на бобър. Двамата братя дали името на зодиакалното
съзвездие Близнаци.
Северноамериканския бобър е символ
на Канада.
Бобърът присъства в герба на следните общини и градове в Европа:

Град Омли, Норвегия

Град Беверна, Германия

Град Биберщтайн, Швейцария

http://nauka.bg

сп. Българска Наука брой 76

следваща обработка с отстраняване
на излишните примеси и отделяне на
секрета.
Бобровата сексуалност била обект на
интерес още от древността, поради
това, че няма външни различия между
женските и мъжките бобри. Пенисът
и тестисите са скрити. Някои мъжки
имат дори нефункционираща матка.
Заради липсата на видими полови белези египтяните и европейците до седемнадесети век вярвали, че бобрите
се самокастрират, когато се почувстват заплашени. Някои християни
дори асоциирали бобъра с определени светци – гризачът им изглеждал
целомъдрен… Хората ловели бобри и
по други причини, освен кожи и мас.
Индианците се хранели с бобри много преди европейците да навлязат в
земите им. През средните векове в Европа бобровата опашка се считала за
деликатес на кралската трапеза. В канадските фурни се продават понички боброви опашки, постни пържени
печива с формата на боброва опашка.
Бобрите често присъстват в историята
на народите, в легенди и митове, в хералдиката. Бобърът е символ на строителството, инженерството, постоянството, дисциплината и енергията да
се завършат (построят нещата).
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Град Искитим, Русия

Град Тюмен, Русия

Град Веброн, Франция.
Бобрите са показателни за това, как
всеки вид е важен за равновесието в
природата и колко взаимосвързани
са видовете помежду си. Крехко е всяко създадено природно равновесие
и особенно силно то се влияе от дейността на човека. Изключително важно е за нашето общо бъдеще да се отнасяме с грижа и внимание към всяко
живо същество, защото ние сме част
от една обща взаимосвързана система.
Опазването и съхранението на бобрите като вид не носи само облаги на хората (получаване на кастореум), то е
изключително важно за екологичното
равновесие в регионите и местата, където той обитава.
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Град Ломж, Полша

http://www.karetta.pl/przyroda/tag/
fotografowanie-bobrow/
Видео:
Nature‘s Engineers The Dam Beaver
https://www.youtube.com/
watch?v=drKhx4RfwSQ
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МЕДИЦИНА
От Марианската падина до
Еверест
Автори: Алексей Митев

А

ко някой ми беше казал преди
време колко изумителна е работата на гмуркачите и подводничарите, щях да отговоря, че е като всяка друга. След случайните ми срещи с
хора, живеещи за белия шум на морските вълни и лъжливото спокойствие
на Mare Tenebrarum (морето на мрака), разбрах, че тази кипяща от живот
шир крие неподозирани тайни както
за обитателите си, така и за нас.
Още през древността хората са привлечени от тайнството на дълбоките
води. От асирийските войници, които
пресичали речните корита с агнешки
мехове, пълни с въздух, през японските русалки Ама – ловките ловци
на перли, и гмуркачите с камбани до
великия откривател Жак Кусто, който
популяризира индивидуалните подводни костюми – всички те с риск за

живота си са се борили с непривичните за човека условия. Изследването на
дълбините и все по-голямата нужда от
подводни операции хвърлят светлина
и върху разбирането на процесите в
човешкото тяло под високо налягане.
Наистина изумително е какво може
да причини тежестта на водния слой
и атмосферата по време на гмуркане.
При потапяне на всеки десет метра
налягането се покачва с една атмосфера, което причинява и свиване на
газовете в тялото до по-малък обем.
Тези условия се наричат хипербарни.
Например, при дълбочина десет метра
съдържанието на белия дроб ще заема
двойно по-малко пространство, отколкото на морското равнище. Това предизвиква покачване на парциалното
налягане на газовете в тялото. Това означава, че ако в нормални условия атмосферният въздух е съставен от 78%
азот, 21% кислород и други газове, и
тази смес се използва за напълването
на водолазни бутилки, тя би била ако
не смъртоносна, то поне много опасна
за здравето. Ефектите от една дълбочинна разходка с подводен бял дроб,
пълен с атмосферен въздух, предизвикват сериозни физиологични про-
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мени. Те са резултат от действието на
азота, кислорода и въглеродния диоксид.
При хипербарни условия азотът прониква много по-лесно в тъканите, което причинява т.нар. възторг от дълбините или азотна наркоза. Тя се развива
при дълбочина над 25 м, като ефектите й наподобяват тези на алкохола
и на някои анестетици. Наблюдават
се еуфория, възбуда, а при по-голяма
дълбочина сънливост и безсъзнание.
Също така е възможно и кислородно
натравяне, което води до образуване
на голямо количество свободни радикали. Те пречат на нормалния клетъчен метаболизъм, а могат да увредят
и нервната система. Засегнатите гмуркачи се оплакват от дезориентация,
гадене, мускулни конвулсии и нарушено зрение.
За да се предотвратят тези ефекти, се
използват други смеси, които са предвидени с целите и дълбочините на
гмуркане. Например при много дълбоки спускания вместо азот се използ-
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ва хелий, понеже наркозата при него е
по-слаба и по-бързо излиза от тъканите. Също така има по-ниска плътност,
което улеснява дишането при големи
дълбочини. При спускания над 200 м
1% кислород в сместа е напълно достатъчен за всички нужди на водолаза.
При бързо изкачване до повърхността
газовете в тъканите и в кръвта възвръщат първоначалния си обем и могат
да образуват мехурчета в кръвоносните съдове. Така може да се получи
запушване, което да наруши кръвообращението. Това се нарича още декомпресионна или Кесонна болест. За
да се предотврати, е добре изплуването да става с бавни темпове или да
се използва декомпресионна камера.
Например при един час работа на голяма дълбочина са нужни около три
часа постепенна декомпресия. За да се
избегнат тези усложнения при професионални гмуркачи, които работят на
много големи дълбочини, се прилага
така нареченото сатурационно гмуркане. След гмурканията водолазите
живеят в големи декомпресионни камери, като остават под постоянно налягане докато приключат работата си.
Това може да продължи с дни и дори
със седмици. По този начин тъканите
са постоянно наситени с компресирани газове и при по-нататъшни гмуркания стресът за тялото е много по-малък.
Поради тези причини гмуркането понякога не ми отразява много добре, а
натура като моята, която не е свикнала
с голямо физическо натоварване още
като малък трябва да е внимателен в
това. Но не мога да престана да се из-

кушавам от мириса на крайностите.
Обстоятелствата, които се стекоха тъй
неочаквано за мен, ме накараха да се
запозная и от близо с хипо, както някой го наричат на кратко.
Ето, че късметът ме доведе до едно
много необикновено място. Винаги
ще помня Коледата като най-красивия празник още от детството заради
обилното количество сняг, което натрупваше в родния ми град. Партините, шейните, мокрите дрехи и укоряващите думи на родителите ми винаги
ще оставят спомен още от първите ми
съзнателни години като символ за любовта ми към тази заскрежена форма
на вода, с толкова много вариации,
изчезваща в небитието при усещането за мои или нечий полъх. Не знам
дали е заради характера ми, но оби-

чам зимата и снега. Сега съдбата ми
дава възможност да бъда за няколко
седмици в дома на снега. Това дали е
изпълнена тайна мечта не знам, но поважното е, че се намирам много близо
до Хималаите или преведено от местните езици – дом на снега. Тази планинска верига винаги ще остане голям
парадокс за моето човешко учудващо
се съзнание – най-младата планинска
верига, но най-високата. Толкова студено място, но даващо дом на редица
изключително редки представители
на световната флора и фауна. Настина
това звучи повече от логично, но първоначалната ми възхита не съумяваше
да асимилира на време тези тъй простички връзки.
Нека все пак не забравям за какво съм
тук, естествено, че да помагам на ал-
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пинистите да си осъществят мечтата.
Трябва да изтъкна няколко интересни
наблюдения, отдавна систематизирани, които се наблюдават като физиологични промени,настъпващи с промяната на височината, атмосферното
и парциалното налягане на кислорода.
С изкачването на планинска местност,
особено колкото по-голяма е очакваната височина, която трябва да се
покори, се развива планинска болест.
Тя се дели на два вида и постоянно
съпътства алпинистите по време на
преходи. Най-общата клинична картина, която може да се наблюдава при
неопитен алпинист с изморено и нетренирано тяло е че има проблеми със
съня – трудно може да заспи, но дори
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и да заспи, той лесно и бързо се събужда. С повишаване на височината
неговата трудоспособност намалява,
защото количеството произвеждано
АТФ намалява. Това се дължи на промяната на температурата, налягането
и височината. Много лесно може да се
забележи, че при задаване на аритметични задачи с повишаване на височината времето на реакция се повишава, усеща се затруднение от всички ни.
Този факт се дължи на неизбежно пониското количество кислород, което се
намира в тропосферата – най-близкия
слой на атмосферата до Земята. При
достигането на селцата, намиращи се
на височина 1500 метра, забелязах, че
при всички нощното виждане се беше

МЕДИЦИНА
периферното артериално кръвно налягане. Алпинистите ако не спрат да
се катерят на по-голяма височина, то
започва развитието на белодробен
оток – тежко състояние, при което се
наблюдават посиняване на устните и
кашлица с храчки. В абсолютно найтежките случаи се развива и мозъчен
оток – при 1-2% от хората. За него е характерно, че настъпват халюцинации,
безсъние и смърт.
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влошило, докато над 500 метра всеки
втори имаше силно изявени проблеми
с това.
Поради тези причини е създадена систематика, по която се разграничават
физиологичните промени в човешкото тяло при повишаване на височината при изкачване, т.е. при условия с
намалени стойности на атмосферното
налягане. Това са т.нар. хипобарни условия. При налягане под 1 атмосфера
или под нормалното налягане се развива остра планинска болест. Тя бързо
преминава, но остава спомен от главоболието, гаденето, световъртежа и
затрудненото дишане. Ако не премине
острата форма се развива хронична.
Тук вече има покачване нивото на хематокрит – над 45. Това е количественото взаимоотношение между кръвни
клетки и обем кръмна плазма, спада
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Викингите на Балканите II
(Визуалната страна на въпроса)
Автор: Константин Колев-син,
докторант по изкуствознание и история на културата
териалните сведения. Затова целта на
втората статия със същото заглавие е
да посочи визуално-материалните аспекти на присъствието на викингите
в тази част на Европа (Фиг. 1) Все пак
уместно е да се съчетае наративния с
визуалния компонент в едно изследване, за да изградим доказателство.
В частност, подчертахме, че е имало
скандинавско присъствие на Балканите, но още не сме го доказали наглед,
тоест визуално. Именно това следва да

Фиг. 1 Разпространение на археологическите разкопки, свързани с варягите на Балканите
(включително и България) – X-XI век и Днепърския воден път (“путъ из варяг в греки”)
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Ш

ведските викинги, които в
източните, предимно византийските,
източници
са наречени „варяги“ присъствали на
Балканите. Това твърдение пролича в
първата статия със същото заглавие, в
която се опитахме да направим подробен исторически очерк на тяхното
присъствие на Балканския полуостров
и в това число в България. Но акцентът
беше поставен единствено в историческия наратив, а не върху визуално-ма-
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направим.
Както по-нататък ще видим, българската археология и изкуствознание е
допринесла много за доказването на
пристигане на викинги по балканските земи (в това число и в България).
Достатъчно е да посочим по един пример. Изследователи като археологът
Валери Йотов1 от Варненския исторически музей и изкуствоведката Оксана
Минаева2 , която дълго време е работила в Института по изкуствознание
на БАН, са сред малкото български изследователи с разработки в областта
на присъствието на скандинавци по
българските земи.
Според гореспоменатата изкуствоведка3 , както и според шведски учени
като археолога Лена Холмквист4 има
много общи стилистични и външни
белези във формата и орнаментиката
на скандинавски предмети, намерени
по българските земи, с тези, разкопани по земите на старинния викингски
град Бирка, разположен в Швеция.
Това твърдение идва логично, тъй
като групите викинги, предприели
пътувания към Източна Европа и Византия (и България), са били именно
от Швеция. С други думи, варяжките
воини, заселили в земите на Европейска Русия и днешна Украйна и после
дошли от Киевска Русия на Балканите
и наречени „рус“ от арабски пътешест1
Йотов, В. „Въоръжението и
снаряжението от българското средновековие (711 век)“, Варна 2004
2
Минаева, О. „Българските паралели
на източните находки на металопластиката от
Бирка“, София 2012
3
Пак там
4
Holmquist, L. Aspects on Birka, Stockholm
1993
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веници като например Ибн Фадлан5 в
„Рисала“ – пътепис за пътуване през
земите на Волжка България, са произхождали именно от Швеция. Найвероятно, както твърди българският
историк Васил Гюзелев6 , тези викинги именно били известни като варягите, участвали редом със славяни и
печенеги във военни походи срещу
периферните зони и столицата на Византийската империя, служели като
военни наемници и лични телохранители на византийския император и помогнали на император Василий Втори
(976-1025 г.) да причини гибелта на
Първото българско царство.
Откриването на скандинавски находки
по земите на изток и юг от Скандинавия (Европейска Русия, Източна Европа и Балканите) потвърждават тезата,
че викинги са присъствали активно в
тези територии по-скоро като завоевател, отколкото като мирни заселници
или странници, пътуващи към нови
места. По-конкретно измерение имат
тези артефакти в Балканите (и в това
число и в България). Предметите със
скандинавски произход, намерени
предимно в североизточната и северозападната част на България. Повечето от тях са изработени от метален
материал (желязо, бронз). Освен това,
най-общо казано, сред тях преобладават тези, свързани с въоръжението
и снаряжението на средновековния
скандинавец. Викингските находки
5
Duczko, Wl. The Viking Rus. Studies on the
Presence of Scandinavians in Eastern Europe, Boston 2004
6
Гюзелев, В. „Bolgara Brennir: норвежкият
конунг Харалд Хардради (1016-1066)“, В: ALMANACH VIA EVRASIA 2012, 1
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по българските земи могат да се поделят условно на няколко групи: оръжие
и снаряжение; ремъци и амуниции и
паметници на култа към предците или
божества от скандинавския пантеон
(Один, Тор, Фрейр).
Първата група находки – оръжия и
военно снаряжение, са най-многочислената и следователно са и най-очевадната за старо-скандинавско присъствие. Сред тях са открити главно
елементи от т. нар. офанзивни оръжия (брадви, мечове), както и приспособления за прикачване към части от
облеклото – накрайници на ножниците за мечовете например. Може да се
каже, че те обземат почти целия арсенал на викингски артефакти в България.
Ще почнем с брадвите. Уместно е да
отбележим една любопитна мисъл
преди да продължим. Може да се каже,
че брадвите са сред най-опростените по структура (острие плюс дървена
дръжка) оръжия на викингите. Това
оръжие е един от основните визуални
компоненти в снаряжението на скандинавския воин-пешак. Затова много
хора са можели да си позволят да си
ги набавят. Както елитният викингски воин, така и скандинавският бонд
(селянин, фермер) е използвал брадва

и като битов инструмент, и като земеделско сечиво, и като оръжие за борба срещу диви зверове и хора. Тяхната
простота, обаче, не ги прави по-малко ефективни като оръжия. Особено
дългите и по-тежки двуръчни брадви
били стабилни оръжия, които можели
да играят роля и на дефензивно оръжия при правилно използване. В тази
връзка един умел и подвижен воин
само с една дълга брадва е можел да
се противопостави на въоръжения със
щит и меч. Две брадви са намерени в
северозападна и североизточна България –във Врачанско, близо до село
Бързина и в Шуменско, крепостта до
село Стана, което е недалеч и от град
Нови пазар, съответно (Фиг. 2) За изработката на брадвите са използвани
инкрустации със сребърни и медни
нишки. В тяхната украса са включени
художествени мотиви и сюжети, пряко свързани със северногерманския
животински стил на т. нар. „четириног
звяр“ и с животинската заплашителна
поза. При брадвата от Врачанско изображението са две змии и четирикрако животно, а при тази от Шуменско
– две птици. Острието и на двете брадвите е сравнително тясно, но дълговидно извито. Според гореспоменатия
археолог Валери Йотов, те са олеко-
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Фиг. 2 Бойни брадви от северозападна България (Врачанско, села Бързина, Лютиброд) и североизточна
България (Разградско, село Стана, град Провадия)
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Фиг. 3
Мечове от селата Опака, Градешница и остров Пъкуюл луй Соаре

72

тени (300 грама и дължина 25 сантиметра), което логично навежда на мисълта, че вероятно са били едноръчни
(къси) и се комбинирали с дървен щит
с централно умбо в другата ръка при
сражение. И двете брадви са датирани
от периода между края на Х-ти век и
началото на ХI век.
За разлика от брадвите, повече на брой
са мечовете – 4 на брой, като от единия част е запазена (Фиг. 3) Мечът не
е бил толкова разпространено оръжие
както брадвичката, тъй като не всеки е
можел да си позволи този скъп артикул, който се произвеждал в скъпите
работилници на Франкската империя,
откъдето се изнасяли и за Скандинавия. В контраст с брадвите и брадвичките, мечовете били представително
оръжия, които само богаташите и благородниците (ярлове) в Скандинавия
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можели да си позволят. Изработката
им е било сложно начинание, което
отнемало много време и средства. Затова производството на мечове се поръчвало предварително, докато брадвите се правели по-бързо. Първият от
трите цели викингски меча в България
е открит в района на средновековната
крепост до село Опака недалеч от град
Попово. Датировката му е определена
около 9-ти век, тоест когато започнали да се провеждат серията военни походи срещу Византия. В тази връзка,
той може да бъде асоцииран с походите на киевския княз Светослав, описани подробно в предходната ми статия. Втори меч е намерен в района на
село Градешница във Врачанско. Той
датира от по-късно – втората половина на Х век. Разликата в датировката
с един век приблизително съответства

ИСТОРИЯ

и на отликите в неговата конструкция
в сравнение с предходния меч. Докато
този от село Опака е с изправен гард,
то при този от село Градешница двете рамене на предпазителя са извити
симетрично при двете страни. Третият
меч е от село Говежда в Монтанско и
се определя като един от най-запазените мечове в средновековна България. Той е с дълговиден накрайник и
прав предпазител, което го доближава
по форма до късно – средновековните мечове в Европа от периода ХII-XIV
век според руския археолог А. Кирпичников7 . Подобно на този от Градешница, третият меч е вероятно свързан и с
походите на маджарите на Балканите,
но това не понижава скандинавското
влияние. Освен трите по-запазени мечове, в североизточна България (не се
знае по-точно местонахождение) е намерена и част от меч – острие, което
по форма се доближава до тях и датира от втората половина на Х век.
Освен офанзивните оръжия мечове и
брадви, друг компонент от войнското
снаряжение, са и ножниците за мечове. В България са намерени няколко
накрайници за ножове на мечове с различна стилистична орнаментика, коя7
Кирпичников А, „Древнерусское оръжие.
Мечи и сабли IX-XIII”, Ленинград 1966

то според изкуствоведа Оксана Минаева ги доближава до такива, намерени
и в шведския старинен град Бирка.8
Според варненския археолог Валери
Йотов9 накрайниците на ножници са
няколко на брой – вероятно около 15
(Фиг. 4) Според същия учен те представлявали малки ажурни и плътни
калъфи със заоблена несиметрична
форма и се изработвали от бронз чрез
отливане. Те прикрепвали отдолу към
дървената ножница.
Един от тези накрайници е намерен
в североизточна България, като точното местонахождение е неясно. По
украса прилича на други накрайници,
намерени във викингския град Бирка
в Швеция и в археологическия комплекс Гнездово в Русия. Орнаментиката, освен това, напомня на стар скандинавски стил в изкуството – Боре,
който представлява сложна плетеница от геометрични и извити линии. На
едната страна вероятно се откроява и
обликът на птица с разтворени криле, а от другата – преплетени змейове,
сграбчили се взаимно, приготвени за
8
Минаева, О. „Българските паралели на
източните находки на металопластиката от
Бирка“, София 2012
9
Йотов, В. „Въоръжението и снаряжението
от българското средновековие (7-11 век)“, Варна
2004
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Фиг. 4 Накрайници на ножници за мечове от Североизточна България (Разградско, села Стана, Завет,
Миладиновци, Мадара), Северна България (град Павликени, село Гиген)
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За аналог
Накрайници за мечове, Бирка Швеция.
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схватка, което е също много популярен мотив в старо-скандинавското изкуство – стил Йелинге, който се среща
особено в Дания. Датировката вероятно се отнася към края на Х и началото
на следващия век.
Друг накрайник на ножница е намерен в Разградско, близо до крепостта
до село Миладиновци. Изобразителната композиция по повърхността и
от двете страни също спомага за определянето на скандинавския произход
на предмета – преплетените змиевидни геометрични форми подсказват
за стила на „германския четириног
звяр“, който представлява представяне на животински образи, сграбчили
се взаимно, тоест представени в батална сцена едни с други. Вероятно датира от Х век.
Трети накрайник е намерен в района на Павликени. Той е с два отвора,
които вероятно са имали декоративна
функция. Присъствали и врязани чертички, които образували изображение на риба (по-точно рибена кост) –
един от най-интересните животински
символа като цяло в средновековното изкуство, характеризиращ и миторитуалната система на много морски
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цивилизации, но това е друга тема за
обсъждане. На някои от ръбовете на
накрайника има и позлата, което вероятно води до мисълта, че носителят на съответната ножница е можел
да си позволи по-скъпа и изящна изработка. Според шведската изследователка Шарлот Хеденшиерна-Йонсон10 накрайници с позлата имали и
в Скандинавия (Норвегия и Дания) и
свидетелствали за знатния произход и
политическа власт на този, който го е
носил.
Следващ метален обков на ножница е
намерен до крепостта Стана, недалеч
от Нови пазар. Декорацията му е съставена също от сплетени линии (или
ленти), придружени от облик на изпъкнало лице в средата.
Сходни стилистични композиции, съчетаващи гореспоменатия мотив на
„германски четириног звяр“ с преплетените геометрични извити или успоредни линии се наблюдава и в други
накрайници – например един от Мадара, от Чирпан(Старозагорско), ра10
Hedenstierna-Jonson Ch. ¨A group of Viking
Age sword chapes reflecting the political geography
of the time¨, In: Journal of Nordic Archaeological
Science, 13, pp. 103-112, 2002
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йона на крепостта в Преслав, в чиято
орнаментика възникват и растителновидни елементи – палмета, сърцевидно листо релефна лента, масивна пъпка. На много от накрайниците не им е
установено точното местонахождение,
а се знае единствено, че са намерени
в североизточна България. Освен накрайници за ножници, са намерени и
такива от ръкохватки на мечове на дунавския румънски остров Пъкуюл луй
Соаре, както и в североизточните български селища – град Преслав и село
Манастирище (Фиг. 5)
Освен оръжия и елементи, свързани
със снаряжението на викингите, по
българските земи са намерени, макар и в малко количество, предмети на култа към езическите богове от
скандинавския пантеон – Один, Тор,
Фрейр. Става въпрос конкретно за четири малки амулетчета, открити съответно в Дръстър, дунавския остров
(днес част от румънската територия)
Пъкуйул луй Соаре, Велики Преслав
и Шуменско. Полският археолог Владислав Дучка11 е само един от източноевропейските и руските археолози,
11
Duczko, Wl. Viking Rus, Studies on the
Presence of Scandinavians in Eastern Europe, Boston 2004

които свидетелстват в своите трудове за наличието на много амулетчета
във формата на чук (чука на бог Тор
Мьолнир) и други значими предмети
от бита и войнския бит във викингските средища в Европейска Русия,
Прибалтика и Украйна (Киев). Като
допълнение, общо повече от четирите
амулетчета с формата на брадвички са
намерени по българските земи, но за
останалите се предполага, че могат да
имат и не-скандинавско влияние (маджарско или печенежко).
Досега посочихме такива предмети,
свързани с войнското съществуване
и култа на скандинавците по балканските земи (главно в България). Макар и в незначително количество, сред
викингските находки присъстват и
такива, които се отнасят за ежедневния бит – ремъци и амуниции, старинни закопчалки (фибули) (Фиг.6)
По-конкретно в североизточна България е намерен накрайник за ремък,
макар и точното местонахождение да
не е ясно. Всъщност според споменатия археолог Валери Йотов12 предста12
Йотов, В. „Варяги и нормани по
българските земи през ранното средновековие
– археологически данни“, В: Снори Стурлусон и
корените на нордската книжовност, София 2004,
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Фиг. 5 Накрайници от ръкохватки на мечове от Румъния (остров Пъкуюл луй Соаре), североизточна
България (село Манастирище и град Преслав)
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Фиг. 6 Ремъчни накрайници от Румъния
(старинното селище Диногеция) и североизточна
България
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влява калъфче с форма на цилиндър.
Две сплетени извити пластинки също
са включени в структурата, а украсата
напомня на мотива за преплетеността
– сплетени линии, змиевидни ивици,
какъвто забелязваме и в орнаментиката на повърхността на остриетата
на брадвите и накрайниците на ножниците за мечове. Това е ярко доказателство за близост със скандинавските
художествени стилове от Средновековието. Според румънския археолог
Стефан Барня13 , който свидетелства
за открит подобен ремък в Румъния –
древното дунавско селище Диногеция.
Този паралел потвърждава становището, че преди да стигнат на Балканите, пресичайки река Дунав (културна
разделна граница), викингите са минали и през източни румънски региони. В предходната статия се убедихме,
че воините на княз Светислав (Игор)
щом минали по река Днепър, стигнали до черноморското устие и придустр. 48-60
13
Barnia, Stefan Gh Dinogietia, Bucuresti
1967
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навските крайбрежни зони, където се
подготвили за прекосяването на Дунав. Аналогията на румънския изследовател е потвърждение, че този ремък е находка от викингите (варяги).
Освен него, корубеста (извита) фибула
е също намерена, но пак неизвестно
точно къде. Тя представлява излята от
сребро полусфера със забелязващи се
изображения на човешки лица върху
предната страна.
Макар и да не изглежда точно като историческа находка (понеже не е конкретен артефакт или вещ), значимо
свидетелство за присъствието на викинги на Балканите дава и рунически
надпис на монументалната катедрала
Света София в Истанбул (Фиг.7) Той е
вероятно изваян от бъдещия норвежки конунг (владетел) Харалд Хардрад
1047-1066, който помогнал на византийския император Василий Втори
Българоубиец да причини края на

Фиг.7Рунически надпис от Константинопол
(катедралата Света София) с името на Халфдан,
наемник във варяжката гвардия на византийския
император Василий Втори.

ИСТОРИЯ
Първото българско царство в качеството си на предводител на отряд от 500
викингски воини и наемник във варяжката гвардия на същия византийски
император. Друг рунически надпис се
съдържа в антична статуя от Пирея в
Гърция, където е засвидетелстван рунически (вероятно старо-скандинавски) надпис от ХI век (Фиг.8).
Както се убедихме сред находките на
варягите, по българските земи и като
цяло на Балканите, преобладават
тези, свързани с войнското снаряжение. Те показват наглед, че скандинавци са достигнали и дори заселвали по
българските земи въз основа на варяго-руските военни и търговски походи
към Константинопол в периода между
IX и XI век и наемането на варяжки
воини като лични телохранители на
византийския император и особено
на император Василий Втори. Те също
така свидетелстват, че контактите
между скандинавци и българи (и хора
от Балканите) са имали преобладаващо военен характер. Можем да доба-

вим, обаче, и още едно заключение.
Въпреки че заселниците и преселниците от Скандинавския север са допринесли за трагичния залез на Първото българско царство, тяхната роля
за културно-историческото развитие и
етническо разнообразие на Балканите
е огромно.

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

admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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достъп до него.
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Галската империя
Автор: Владимир Попов
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ъм средата на III в. политическата криза в Римската империя довела до поява на редица
узурпатори и отпадането на цели региони от контрола на имперското правителство в Рим. Обезценяването на
монетите, честите варварски нашествия и епидемии унищожили малките
селски стопанства, разцветът на които
бил през “златния век”. На арендаторите и селяните им било неизгодно
вече самостоятелно да произвеждат
земеделска продукция. Много от тях
се закрепостявали в огромните латифундии на богатите земевладелци,
което довело до развитие на колоната.
В градовете в упадък били търговията
и занаятчийството, наред с инфлацията се покачвали и цените, което водело до обедняване на значителна част
от средната класа. Градовете вече не
могли да изплащат и да доставят не-
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обходимите суровини за Италия, както изисквала вековната фискална политика (когато Рим бил все още полис
и доходите от провинцията се концентрирали там). Това положение не устройвало провинциалната аристокрация, редица представители на която
заседавали вече и в Сената, затова не
е учудващо, че с отслабване на имперската власт се появили тенденции към
сепаратизъм. Създадената през 258 г.
„Галска империя“ била характерно потвърждение на тези процеси.
Идеята за келтска държава била обособена oще през гражданската война
от 68-69 г., когато сенаторът и управител на Лугудунска Галия – галът
Гай Юлий Виндекс вдигнал въстание
срещу данъчната политика на Нерон.
Свикано било и общогалско събрание,
където била формулирана идеята за
създаване на независима от Рим галска държава. Въстанието обаче било
бързо потушено от рейнските легиони, а Виндекс бил убит.
През 253 г., след смъртта на император Деций при Абритус и изредилите
се на негово място бързосменящи се
претенденти и узурпатори, рейнските
легиони провъзгласили за управители
Валериан и сина му Галиен. Бащата се
отправил на изток, за да се справи с основния враг на империята – персите,
но бил обкръжен с войската си в райо-

на на гр. Едеса /Сирия/ и пленен през
260-та година. Галиен, който ограничил редица привилегии на сенатската
аристокрация /по това време съставена от значителна част провинциали от
галски произход/, само подтикнал последните към сепаратизъм.
Управлението на Постум
Основателят на галската държава се
казвал Марк Кассиан Латиний Постум (259-279 г.). Роден към 220-та година, той не бил от знатен галски род.
Направил военна кариера в битките
с германските племена от обикновен
легионер до главнокомандващ, благодарение на таланта си да ръководи и
авторитета сред съратниците му. Требелий Полион го описал като: „мъж,
в най-висша степен храбър по време
на война, в най-висша степен твърд в
мирно време, във всички жизнени ситуации – сериозен“. Император Валериан оценил качествата на Потум и му
поверил командването на значителна
част от западните легиони, преди да
замине на Изток. Постум трябвало да
защитава от варварите Галия, Долна
и Горна Германия. Toй се заел да отбранява рейнския лимес, постепенно
печелейки доверието и предаността
на армията. Галиен даже му поверил
сина си Салонин, за да може Постум
да го запознае с военното изкуство.
Започналите въстания на наместниците в провинциите след пленяването
на Валериан накарали Галиен да ограничи влиянието на Постум в Галия,
тъй като императорът се опасявал от
неговата популярност. В Германия

бил изпратен преторианския префект
Силван, който иззел от Постум контрола над рейнските легиони и заедно
със Салонин се установил в Колония
Агрипина (Кьолн). Между Постум и
новия наместник започнали дрязги,
още повече, че целта на префекта била
да следи и докладва на Галиен всяка
подозрителна дейност на военачалника. Нещо повече Постум, в разрез с постановленията на Силван предприел
успешна експедиция срещу германците отвъд Рейн, завръщайки се с богата
плячка, което издигнало авторитета
му още повече.
Научавайки за това, Силван, от името
на Салонин поискал трофеите за себе
си, но това предизвикало бунт сред легионерите, на които Постум вече бил
раздал наградата. Те се отправили към
Колония Агрипина, превзели я и екзекутирали Силван и Салонин. Не е ясно
дали Постум е участвал като подбудител в този метеж или той избухнал
спонтанно в негово отсъствие. В това
време Постум бил повикан от наместника на Реция Марк Гениалис, за да
отбие атаката на семноните и ютунгите в Реция. Както гласи победният
олтар от Августа Винделикорум (Аугсбург): “На свещената богиня Виктория, която сразила варварските племена на Семноните и Ютунгите на
осмия и седмия ден преди майските
календи, от войниците на провинция Реция и Германия и от техните
сънародници. Много хиляди заловени
италийци бяха освободени. Верен на
своята клетва управителят Marcus
Simplicinius Genialis постави този
олтар за радост на войската. Осве-
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тен на третия ден преди идите на
септември, когато консули бяха нашият владетел и господар Август
Постум и Хонорациан”.
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Виждаме, че на олтара (който е датиран към 260-та година) Постум вече
е титулован като император, т. е. разривът с Галиен (след убийството на
Салонин) вече е бил факт. За провъзгласяването на Постум за владетел заслуга имал Legio I Minеrvia. След като
приел титлата, Постум най-напред се
заел да прочисти Галия от нахлуващите франкски и алемански грабителски
банди, които стигнали чак до Испания и превзели Таракона. Той разде-
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лил армията си на две. Едната изпратил към Пиренеите, за да пресрещне
връщащите се германи. Втората част,
командвана лично от него, се насочила към Рона и Алпите, за да унищожи
варварите, разоряващи Южна Галия.
При Арелат (Арл) станало решаващото сражение, в което нашествениците
били разгромени. С тази победа, елиминирала германската заплаха в Галия, Постум си спечелил симпатиите
на населението и местната аристокрация.
На страната на Постум преминали
всички воински контингенти в Германия и Галия, а също и германските
и британските флотилии. Наместниците на Реция, Испания и Британия
също признали властта му. За столица
на създадената „Галска империя“ била
избрана Аугуста Треверорум (Трир) –
богат град, където се разполагала и
провинциалната монетарница. Започнало сечене на монети, на които Постум обаче първоначално се титуловал
цезар, което показвало явното му нежелание да влиза в открит конфликт
с Галиен.
Държавното устройство на Галската
империя копирало това на Римската. Сенатът, съставен от романизирани келтски аристократи бил съвещателният орган. Постум назначавал и
длъжностни лица – консули, разполагал и със собствена преторианска
гвардия.
Въпреки че, се справил с германската заплаха в Галия, той бил принуден да изостави отвъдрейнските владения на Горна Германия – т. нар.
Agri Decumates. През 263-та година

ИСТОРИЯ
от тези провинции). Част от войските, начело с Викторин (произхождащ
от знатен галски род) преминали на
страната на галския узурпатор. Викторин бил назначен за преториански
префект и след това наследил и Постум.
Тогава в Галия пристигнал и Галиен.
Постум бил обсаден във Виена (съвр.
Виен), но обсадата била неуспешна, а
Галиен даже бил ранен от стрела.

Интересното е, че разполагайки със
значителни военни сили, Постум се
стараел да не се стига до решаващо
сражение.
Скоро Галиен заминал за Балканите, където готските племена отново
се активизирали. Императорът успял
да отблъсне нашествениците, но изоставил галския фронт, в резултат на
което през 266-та г., Авреол му изменил и сключил съюз с Постум. Новият узурпатор се настанил в Медиолан
(Милан) и взел под контрол Сев. Италия. На негова страна застанали легионите от Реция, които дотогава били
подчинени на галския владетел. В Медиолан започнали да се секат монети
с образа на Постум, което показва, че
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Постум отбелязал 5-годишнината на
своето управление и получил повторни клетви за вярност от управителите
на подвластните му провинции. Това
не убягнало от вниманието на Галиен. Дотогава римският император бил
въвлечен да усмирява други узурпатори и да отразява набезите на готите
на Балканите. Галиен даже признал
палмирският управител Оденат, който отблъснал персите от източните
провинции за totius Orientis imperator
(не точно съправител, но владетел на
целия Изток), предавайки му командването на местните легиони. С Постум
обаче императорът не искал да прави
подобен компромис. Затова възложил
подготовката на наказателната акция
на способния си военачалник Авреол.
Авреол, родом от Дакия, бързо достигнал до ранга на военоначаник при създадения от Галиен комитат – мобилни
кавалерийски полеви части, предназначени бързо да елиминират варварските грабителски банди. Той вече се
бил доказал като верен на имперското
правителство, след като смазал безпощадно въстанията на узурпаторите
Ингенуй в Панония (258-259 г.) и на
Регалиан (260-та) в Мизия. През 261ва година той разгромил узурпаторите Макриан и Макриан Млади (баща
и син), връщащи се от Сирия, начело с
остатъците на имперската армия, като
подкупил част от войската да мине на
негова страна.
През 264 г. Авреол нахлул в Галия и започнал да избива населението, което
симпатизирало на Постум. Сред войската му обаче започнали бунтове (тъй
като много от войниците били именно
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Авреол признал върховенството му.
Освен това метежникът отказвал да
преговаря с Галиен и водел ожесточени сражения с имперските войски. В
края на краищата при обсадата на Медиолан през 268 г. загинал и Галиен,
убит от приближените си. Мобилната
кавалерия, която императорът създал
като нова ударна групировка в противовес на преторианците, накрая му изменила.
Събитията от 60-те години на III век
показват нежеланието на Постум за
открит конфликт с Галиен. Първоначално явно той е смятал подвластните му територии за автономна част на
Римската империя, но след инвазията
на Галиен в Галия, Постум започнал
да управлява като император, за което свидетелстват и сечените ауреуси с
надписа IMP C POSTVMVS PF AVG.
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Елиминирането на германската заплаха и успешното противопоставяне
на имперската експедиция показва,
че управлението му е стабилно, даже
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на монетите се появява и титлата
RESTITVTOR GALLIAR (освободител
на Галите). По време на управлението
му настъпил своеобразен „келтски ренесанс“ – развиват се рудниците, металургията, оръжейниците, производството на керамика, стъкло, текстил и
кожи. В предметите на бита и изделията от този период се проследяват чертите на старите технологии, особено
в грънчарството (с характерните галски орнаментни мотиви). Носител на
келтските традиции, въпреки вековната романизация, било населението
в селата. „Галската империя“ изнасяла
произвежданата продукция за Испания, Рим и Централна Европа.
Определена икономическа стабилност била постигната и благодарение
на финансовата реформа в годините
на неговото управление. Монетарниците в Лугудунум (Лион), Колония Агрипина (Кьолн), Августа Треверорум
(Трир), Медиолан (Милан), а също и
в Британия и Испания секли емисии,
които по съдържание на благородни
метали превъзхождали тези на Галиен. Тези монети са открити не само по
рейнската граница, където на легионите било заплащано с тях, но и в останалите части на Римската империя,
което показва, че поради качеството
им се използвали и извън подвластната на Постум територия.
За да съхрани държавата си от нови
набези от страна на германските племена, Постум залагал на добрата поддръжка на отбранителните съоръжения по лимеса и реконструкцията на
прилежащите към тях пътища като
военният път Монгоциак (Майнц) –

ИСТОРИЯ
от историците: „подценил силата на
лошите нрави, характерни за този век
на съперничества, предателства, узурпации и убийства“.
Може да се каже, че Постум бил единствения истински император от всички „императори“ в този бурен период.
Наследниците му нямали нито неговите качества, нито се ползвали от безусловната поддръжка на населението
в Галия.
Краят на „Галската империя“
След убийството на Постум, за кратко галската държава била оглавена от
Марк Аврелий Марий – гал от рейнските провинции.
Единственото качество на този управлявал 4 месеца бивш ковач, била огромната му физическа сила. По време

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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Аргенторат (Страсбург), напълно възстановен през 262 г. Също се грижил
и за развитието на пътната мрежа в
Аквитания и Испания. Били възстановени пострадалите от нашествията
градски центрове и тържища, а също
и редица крепости по лимеса, както и
флотски бази. В резултат на тези мероприятия в началото на Постумовото управление германските набези
почти спрели. Укрепвайки границата,
той осигурил безопасност, стабилност
и мир както на „Галската империя“,
така и на Римската. Към 268 г. Постум
бил зает да отблъсква пиратите от северното крайбрежие на Галия и варварите по рейнския лимес. Възможно
заради тези дейности той не помогнал
на обсадения в Медиолан Авреол.
През 269 г. наместникът на Постум –
Лелиан вдигнал бунт в Улпия Траяна
(Ксантен). Войските на Постум обсадили узурпатора в Могонциак, гарнизонът капитулирал, а Лелиан избягал с част от войниците. След него
бил изпратен Викторин, който настигнал и убил бунтовника. В това време
войските поискали от Постум да даде
разрешение да разграби Могонциак.
Постум им отказал, заради което разгневените легионери го убили. Така
завършило управлението на първия
галски император, който според един
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ИСТОРИЯ
на краткото му царуване германците
възобновили набезите си срещу Галия, а наследилият Галиен – император Клавдий II Готски си възвърнал
контрола над Испания. Марий бил
убит от обиден от него войник.
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Наследил го Марк Пиавоний Викторин (269-271 г.).

84

Произхождал от Августа Треверорум.
Той бил представител на романизираната галска аристокрация. Получил образование в Рим, бил зачислен
във елитните конни части, създадени
от Галиен. В резултат на избиването
на галското население от Авреол, изменил на императора и преминал на
страната на Постум през 264 г.
Викторин бил талантлив военачалник,
деятелен и инициативен, и поддържал идеята на Постум за независима
галска държава. Спомогнал за укрепването на рейнския лимес и набирал
помощни контингенти от германски
наемници. Издигнал се до префект на
преторианската гвардия на галския
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„император”. Най-вероятно именно
отсъствието на Викторин (който преследвал Лелиан) довело до убийството
на Постум и назначаването на Марий.
В края на 269 г., няколко дена след
гибелта на Марий, Викторин бил провъзгласен за император. За столицата
на държавата останала Августа Треверорум, но резиденцията на Викторин
била Колония Агрипина. Под властта
му се намирали двете Германски провинции, Британия, Реция и по-голямата част от Галия. Нарбонска Галия
обаче минала под властта на Рим. Срещу Викторин въстанал и град Аугустродун (Отен). След 7 месечна обсада
градът бил превзет и разграбен. Сред
селското население обаче широк размах получило движението на „багаудите” – бедни селяни, колони и роби,
които нападали и опустошавали именията на богатите галски аристократи.
Така Викторин бил принуден да води
непрекъснати военни действия и срещу минаващите рейн германски племена, и срещу метежните гали, което
подкопавало стабилността на „Галската империя“. След две и половина
годишно управление, Викторин бил
убит от Атициан, заради връзка с жената на последния. Както отбелязват
античните автори – военните били недоволни от развратното поведение на
този богат младеж, така че за Атициан
не било особено трудно да състави заговор. Пищните приеми и прекомерното парадиране по време на появата
на „императора” пред народа му, също
не способствало за популярността му.
След смъртта му той бил обожествен
от наследилия го Тетрик, възможно не

ИСТОРИЯ
без участието на влиятелната майка
на Викторин – Виктория. Виктория се
явявала роднина на Постум, може би
братовчедка му. След смъртта му тя получила почетна титла Августа и mater
castrorum и най-вероятно съдействала
активно първо за провъзгласяването
на сина й за император, а след това и
на Тетрик.

Тъй като не бил талантлив военачалник, Тетрик не се ползвал с авторитет
във войската. Властта му се крепяла
най-вече на раздаваните подаръци и
въпреки това срещу него били организирани няколко покушения. Не могъл
да гарантира и защитата на Галия и
Германия. Дребните занаятчии и селяните, разорени от данъците и набезите
на германците, попълвали редовете на
багаудите и унищожавали имуществото на галските аристократи.
Галската империя при Тетрик (271274 г.)

За разлика от предишните войнишки
императори, Тетрик явно бил отговорът на галските земевладелци на усилващият се хаос от набезите на германските племена и въстаналите багауди.
Най-вероятно Тетрик като аристократ
и земевладелец влизал в учредения
от Постум галски Сенат. За цезар бил
провъзгласен и неговият син – Тетрик
II.
Краткото тригодишно управление на
„сенатските императори” белязало Тетрик успял да присъедини Аквитаокончателния залез на „Галската им- ния, минала под контрола на Рим по
перия“.
времето на Викторин, обаче рейнски-
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Гай Пий Езувий Тетрик (271-274 г.)
бил напълно непознат за легионите
благородник от Бурдигала (Бордо).
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те легиони в Германия отказали да го
признаят за владетел. Най-вероятно
не намерил подкрепа и в Британия.
Наместникът на провинция Белгика Фаустин се обявил за император и
заел Августа Треверорум. Нарбонска
Галия се отцепила от държавата на
Тетрик и признала новия римски император Аврелиан. Последният обаче не бързал да подчини галите, тъй
като бил зает с походи срещу алемани,
готи и наследилата Оденат Зенобия,
която разпространила влиянието на
„Палмирската империя“ в Мала Азия
и Египет.
Според източниците, Тетрик, неспособен да се справи с узурпаторите, багаудите и германците, написал писмо на
Аврелиан, в което умолявал: „непобедимия да го избави от бедите”.
След като се разправил с палмирските бунтовници победоносният император навлязъл в Галия. Между него
и Тетрик се състояла среща, на която
„галският император” измолил да му
бъдат съхранени животът, статусът
и богатствата. През 274 г. в битката
при Дурокаталунум (Шалон на Марна) Тетрик се предал, а изоставената
от него галска войска била разбита.
Тетрик и синът му били водени пред
колесницата на Аврелиан на триумфалната процесия по случай присъединяването на Галия към Римската
империя.
Впоследствиепоследният
„император” бил назначен за наместник на Лукания и до края на дните си
водел спокоен и осигурен живот като
частно лице. Синът му станал сенатор.
„Галската империя“ просъществувала
15 години в условията на политическа-
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та и социална нестабилност обхванала
Римската империя, е ярък пример за
провинциален сепаратизъм. Но именно създаването й довело до спиране
на кризата. Галските „императори”,
нагърбили се със задачата да опазят
северните граници от набезите на германските племена, спомогнали за възстановяването на римската власт на
Изток. Западните провинции в състава на „Галската империя“ се оформили
като икономически хомогенен регион
и така запазили жизнеспособността
си в условията на постоянните варварски нашествия и повсеместна несигурност. В края на краищата упадъкът на
тази своеобразна държава съвпаднал
с новия подем на Римската империя и
нейното реформиране при император
Диоклециан.
Разбира се опитите за възстановяване
на независима от Рим държава отвъд
Алпите не спрели. След капитулацията на Тетрик въстание вдигнал Домициан – един от пълководците на
Авреол. Следващият бунт (280 г.) бил
в Лугудунум (Лион), но оглавилите
го Прокул и Бонос скоро били разбити от император Проб. В селските райони продължавало да набира сили
движението на багаудите, чиито главатари Елиан и Аманд се обявили за
императори и били унищожени чак
при император Максимиан (285 г.).
Единствено Британия успяла за около
десетина години (287-296 г.) да се отдели от империята под управлението
на узурпаторите Караузий и Алект.

ФОТОНИКА
Фотонните кристали –
технология от природата за
приложение в медицината
Автори: Катерина Лазарова и Цветанка Бабева
Институт по оптически материали и технологии – БАН
Със синята си украска тя може да се
мери по красота както с пауна и неговите пера, така и с други представители на насекомите, като златния скарабей.
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Ф

отонните кристали са технология създадена от природата и
намерила приложение в живота на хората по най-различни начини.
В света на животните едни от най-невероятните окраски се дължат не на
природно багрило, а на определена
структура. Един от най-ярките представители на пеперудите е Morpho
didius.

Фиг.1 Синя пеперуда Morpho didius и структура на крилата

http://nauka.bg
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Фиг. 3 Схематично представяне на
(a)
(b) фотонните кристали, в които диФиг.2 Златен бръмбар Chrysina електричната константа се промеresplendens (a) и перо на паун Pavo ня в 1 (1D), 2 (2D) или всичките 3 орcristatus (b)
тогонални посоки (3D)
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Уникалните цветове на тези животни
се дължат на периодичната пореста
структура, изграждаща техните тъкани, с размери на порите от порядъка
на нанометри (1 nm = 10-9 м). При попадане на светлина върху тях падащата
светлина се отразява многократно от
последователните слоеве, което води
до интерференция, зависеща от редица параметри, например, дължината
на вълната, ъгъла на падане и периода
на структурата. Така за някои дължини на вълната се получава силно отражение, вследствие на което обектът се
наблюдава в ярък, наситен цвят, наречен “структурен цвят”, защото зависи
от структурата, а не е следствие от наличие на багрило, например.
Фотонните кристали могат да бъдат
дефинирани като структури, в които
диелектричната константа (респективно показателя на пречупване) се
променя периодично в една, две или
всичките три ортогонални посоки или
иначе казано са структури от редуващи
се слоеве на два материала с различни
показатели на пречупване, което води
до периодична промяна на показателя
на пречупване (фиг. 3).
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Фотонните кристали са обект на силен изследователски интерес поради разнообразните възможности за
приложението им. Използването им
като сензори с оптична детекция, например, е едно от многобройните им
съвременни приложения. То е определено от добре дефинираните им
физични характеристики като отражение/пропускане и високи нива на
чувствителност, което води до много
точни граници на детекция, както и
поради добрата работа на сензорите
във видимия диапазон. Принципът
им на действие се основава на факта,
че спектрите им на отражение и пропускане зависят силно от показателите на пречупване на градивните материали и периода на решетката. Когато
фотонните кристали са изградени от
материали, променящи се при излагане на различни стимули (пари на
детектираното вещество, температура, налягане, натиск, промяна на PH и
др.) те могат да се използват като съответните сензори, защото ще променят оптичните си свойства.
Една от целите на разработваните в
момента едномерни фотонни криста-

ФОТОНИКА
план, е важно да се помисли за икономическата ефективност на продукта и
надеждността на измерванията в сравнение с други съществуващи техники.
Контролирането и манипулирането
на разпространението на светлината е
една от най-активните области на научните изследвания в оптиката и оптоелектрониката.
Един от основните проблеми за решаване е факта, че при различен ъгъл
на наблюдение цвета на едномерните структури се мени, защото при наблюдение под по-голям ъгъл ивицата
им на високо отражение се измества
към по-малки дължини на вълните.
По този начин се получава, така че
ако сензорът е жълт при наблюдение
от позиция, перпендикулярно на него,
т.е при 0о (фигура 4a), то при преместване на наблюдателя малко встрани,
т.е при 45о (фигура 4b), сензорът променя цвета си към зелен само защото
наблюдателя е сменил ъгъла на наблюдение, а не защото концентрацията на детектираното вещество в околната среда се е променила.

Фиг.4 Промяна на цвета на едномерна периодична структура при наблюдение под различни ъгли : a) 0o и
b) 45о.
За правилното функциониране на
сензора е необходимо да може да се
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ли в Института по Оптически Материали и Технологии - БАН е създаването
на сензор, който да намери приложение в медицината за мониторинг на
нивото на ацетон в дъха на пациенти
с цел откриване на диабет в ранен стадий. От древността още е известно, че
при различни заболявания в дъха на
пациента се отделят различни вещества, които при здрав човек са в помалки количества или не се отделят
въобще. При наличие на диабет в дъха
на човека се отделя ацетон с концентрация от 1.7 ppm до 3.7 ppm, докато
при здрав човек тези стойности са около 5 пъти по-малки и варират между
0.3 ppm и 0.8 ppm. Принципа на работа на сензора се основава на промяната на цвета му при попадане на детектираното вещество (ацетона от дъха на
човека) върху него, което се дължи на
промяна на показателя на пречупване
на слоевете. Това дава възможност за
проследяване на промяната на количеството ацетон в дъха на пациенти с
диабет бързо, евтино и много лесно.
В момента най-разпространения метод за установяване на заболяването
е чрез лабораторен анализ на кръв от
пациента.
Когато се използва технологията на
фотонните кристали, размерите на самите сензори са много малки и измерванията са възможни чрез събиране
на падащата, отразената или пропусната светлина в оптични влакна, показване на данните чрез дисплей, което позволява анализирането им дори
от разстояние или просто наблюдение. За всяка технология за детекция,
за да бъде използвана в дългосрочен
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проследи промяната на цвета вследствие на наличието на детектираното
вещество (ацетон или др), а не поради
ъгъла на наблюдение. За решаването
на този проблем спомага една от найзабележителните характеристики на
едномерните фотонни кристали - че
ако са подходящо конструирани, разпространението на светлината може
да е забранено за всички посоки. Това
означава, че светлината е изцяло отразена независимо от посоката и поляризацията си (многопосочно отражение), т.е наблюдавайки образеца под
различни ъгли се вижда един и същи
цвят. Доказано е, че ако оптичният
контраст (разликата в показателите на
пречупване между слоевете) и броя на
слоевете са достатъчно големи, може
да се постигне многопосочно отражение.
Като чувствителен и преобразувателен елемент на разработвания сензор
се използват тънки слоеве от наноразмерни зеолити, които променят ефективния си показател на пречупване
при адсорбция на газа или течността,
която се анализира. Зеолитите или
т.нар молекулни сита са порести кристални материали, чийто пори са с еднаква форма и нанометрови размери.
Зеолитите представляват алуминосиликати със структурни единици от
SiO4 и AlO4 тетраедри които са свързани помежду си с общ кислороден атом.
Зеолитите с висока степен на кристалност намират широко приложение в
катализа, разделянето и йонния обмен. Кристалният характер и микропорьозността на зеолитите от друга
страна, съчетани с йонообменните им
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свойства, размер и форма, както и каталитичните им свойства, откриват
възможност за създаването на цял нов
вид интелигентни фотонни кристали
с разширена функционалност, фокусирана върху адсорбционните възможности. Чрез разумно избиране на
вида и състава на зеолитите е възможен контрола върху сензорните характеристики и направата на автономни
оптични устройства, като например
сензори за влажност и анализатори на
дъха.
По-долу са показани примерна структура и форма на порите на зеолит с
MFI-тип кристална структура, (фиг.
5a), изображение на нанозеолити
(фиг. 5b) и профил на тънък слой (фиг.
5c), получени чрез трансмисионен и
сканиращ електронен микроскоп и
снимки на тънки слоеве от нанозеолити с различни дебелини (фиг. 5d).

Фиг.5 Структура и форма на порите на зеолит с MFI-тип кристална
структура (a), изображение на нанозеолити (b) и профил на тънък слой
(d), получени чрез трансмисионен и
сканиращ електронен микроскоп и
снимки на тънки слоеве от нанозеолити с различни дебелини (а).

ФОТОНИКА
За постигане на необходимия за работата на сензора оптичен контраст,
зеолитните слоеве се комбинират с
метални оксиди, например ниобиев,
танталов или ванадиев пентаоксид,
получени по метода зол-гел, които за
разлика от зеолитните слоеве са с висок показател на пречупване. Зол е
стабилна дисперсия на колоидни частици или полимери в разтворител.
Частиците могат да бъдат аморфни
или кристални. Идеята на зол-гел
синтеза е да се „разтвори“ съединение
в течност за да се превърне обратно в
твърдо вещество по контролиран начин. Процесът включва превръщане
на мономерите в колоиден разтвор
(зол), който действа като прекурсор на
интегрирана мрежа (или гел) или на
отделни частици или мрежови полимери. Зол-гел методите се използват
за синтезиране на суспензии на колоидни метални оксиди с характеристики, които отговарят на изискванията,
описани по-горе. Размера и формата
на частиците се контролира чрез концентрацията на реагентите, добавения

катализатор и комплексообразуващите агенти. Използването на този метод
позволява лесното получаване на слоеве с желани оптични характаристики
и тяхното контролиране. Отлагането
на тънки слоеве от метални оксиди по
метода зол-гел, се извършва чрез центрофужно нанасяне или т.нар. метод
spin-coating, показан на фиг. 6.

Фиг.6 Метода spin-coating, използван
за нанасяне на тънки покрития/слоеве
Отлаганият разтвор се накапва върху
предварително почистената подложка (фиг. 6А), след което тя се завърта
и разтвора се разтила по повърхността
й, вследствие на центробежните сили
(фиг. 6В). След изпарение на разтво-
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рителя върху подложката се формира тънък равномерен слой (фиг. 6С).
Контрола върху дебелината на слоевете е от съществено значение за оптичните характеристики на сензорите.
За слоеве, отложени чрез spin-coating,
определена дебелина се постига чрез
изменение на концентрацията на зола
или на параметрите на отлагането –
скорост на ротация и ускорение.
Разработваният сензор се състои от
редуващи се слоеве от метален оксид и
нанозеолит (фиг. 7a). В началното състояние порите на зеолита са празни и
сигнала, който се измерва се приема
за нула. При попадане върху сензора
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на детектираното вещество, порите на
зеолита се запълват, многослойната
структура изменя оптичните си свойства и измервания сигнал се изменя,
като изменението е много бързо (фиг.
7b). Отклика на сензора е различен за
различните разтворители, като в случая на конкретния пример е максимален за парите на ацетон (фиг. 7c).
Изследванията по осъществяване на
сензора за ацетон в момента са фокусирани главно върху увеличаване на
порьозността на метално-оксидните
слоеве и оптимизиране на фотонната
структура. По този начин се очаква да

Фиг. 7 Схематично представяне на принципа на действие на фотонна структура като
сензор (a), промяна на измервания сигнал с времето при попадане на пари на ацетон (b) и
отговор на сензора за пари на различни вещества (c).
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се увеличи чувствителността на сензора без да се влоши селективността
му. Увеличаването на порьозността
може бъде постигната чрез два подхода. Първият е използване на структуро-насочващи агенти (полимери) за
получаване на мезопористи слоеве от
Nb2O5. Техниката е добре известна и
отработена за SiO2. В последните години се забелязва засилен интерес и към
мезопорести слоеве от TiO2, Nb2O5,
Ta2O5 и др. Първоначалните опити са
обещаващи: вижда се, че получените
слоеве са с подобрена пористост, като
промяната при излагане на пари на
ацетон се увеличава в сравнение с слоевете без добавен полимер (фиг. 8).

ния оксид със зеолитни нанокристали
в течна фаза, което до колкото ни е известно не е правено до сега (фиг. 9).

Фиг.8 Мезопорести слоеве от Nb2O5
с различна големина на порите, в
зависимост от концентрацията на
добавения полимер от 0 до 5% (a-d);
промяна на измерения сигнал при излагане на слоевете на пари на ацетон като функция на концентрацията на добавен полимер (e).
Вторият подход е дотиране на метал-

рести фотонни структури с определен
профил на показателя на пречупване
по дебелина (т.нар. rugate филтри).
Този тип структури са в пъти по-чувствителни, в сравнение с широко използваните до сега четвърт-вълнови
стекове.
Сензорните свойства на получените
до момента образци са тествани при
подлагане на пари на ацетон, както и
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Фиг.9 Електронно-микроскопско изображение на повърхност на слой от
Nb2O5 с добавени зеолитни нанокристали в различно обемно отношение
от 0 (a) до 1 (d)
По този начин се открива уникалната възможност за създаване на нови
материали с пренастройваеми оптични свойства, което от своя страна пък
ще позволи да се създадат нов тип по-

93

сп. Българска Наука брой 76

ФОТОНИКА

94

на други разтворители– етанол, метанол, хлороформ, вода. Тъй като една
от най-важните характеристики на
сензора е неговата селективност, той
трябва да реагира най-силно на ацетон
и по-слабо или въобще да не реагира
на други вещества. От направените
експерименти се установи, че най-голяма промяна на цвета на изследваните образци се наблюдава именно
при излагане на ацетон (фигура 7с).
Всички измервания се провеждат при
стайна температура и при нормално
атмосферно налягане, което показва
резултати в реалната среда на работа
на сензора.
Едно от предимствата на разработвания сензор е възможността за неговата многократна употреба, без необходимост от рециклиране или от
специфична апаратура. След излагане
на ацетон сензора възвръща първоначалното си състояние и готовност за
работа след по-малко от 5 минути при
продухване с аргон или след по-малко
от 2 часа при нормални условия (стайна температура и нормално атмосферно налягане).
Като обобщение трябва да отбележим,
че основното предимство на разработваното устройство е че то съчетава
в себе си трите основни елемента на
сензора в едно - фотонната структура

играеща ролята на сензорен елемент,
зеолитните нанокристали, които преобразуват външното въздействие в
промяна на показателя на пречупване,
а сензорният дисплей е промяната на
цвета на сензора. Разработваното устройство притежава висок потенциал
за комерсиализация, защото е портативно, не изисква консумация на енергия, работи при стайна температура,
притежава лесен начин на детекция и
ниска цена.
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Романтична разходка в средата
на миналия век: Куба и нейните
ретро автомобили?			
Автор и снимки: Евгения Сарафова

В

английския и испанския език
“yank tank” и “máquina” са изрази, използвани за описание
на класическите кубински автомобили, движещи се все още из страната
на Фидел. Според някои източници
техният брой се оценява на около 60
000, а най-ярките представители са
модели на Chevrolet от 1957 г., Ford от
1953 г. и Dodge от 1958 г. По време на
влиянието на СССР в Куба са внесени голям брой съветски автомобили,
като например Лада, Москвич, Волга,

които се превръщат в новите луксозни
марки на страната.
През 1962 г. Съединените щати въвеждат ембарго на Куба, с което прекъсват
търговията между двете страни. За
кубинците, собственици на автомобили по това време, това означава само
едно - достъпът им до резервни части
бива прекъснат. Затова до ден днешен
тези автомобили биват поддържани
с подръчни материали. Практиката е
такава, че ако някой автомобил бъде
повреден толкова много, че няма ни-
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какъв шанс да се поправи, той се разпродава на части, за да може каквото е
останало от него да се използва за спасението на други автомобили. Колите се наследяват от баща на син, те са
част от семейството и грижата за тях е
съществена част от бита на кубинците.
Американските модели, които са били
в употреба при влизането на ембаргото, днес продължават да изглеждат
все така лъскави, чисти, красиви и
поддържани, както когато САЩ къса
връзката си с Куба. Днес туристите,
които посещават Острова на свободата, биват превозвани от по-модерни
автомобили, собственост на държавната туристическа агенция. Това са
предимно азиатски марки, като Киа и
Тойота.
След пристигането ми на острова бях
очарована от цветовете, с които Хавана ме посрещна. В унисон с обстановката, автомобилите, които се движеха
по улиците, бяха също толкова цветни,
лъскави и блестящи.
Поводът, който ме отведе на Острова
на свободата, бе точно обратното на
разбирането за свобода – това беше
сватбеното ми пътешествие. Още пър-
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вия ден в Хавана получихме много
интересен подарък от туристическата
агенция – разходка с ретро автомобил.
Според тамошната традиция колата
се закичва с шарени лентички, когато в нея се возят младоженци. Така
бе украсена и нашата – бяло-син Ford
Fairlane 500.

ГЕОГРАФ

символ на богатство и заможност. И
днес все още Лади, Жигули и Москвичи се движат навсякъде. Въпреки добрата поддръжка обаче, те не будят в
мен тези приятни чувства, както автомобилите от 50-те. Вариантите са два
– или фактът, че като дете съм се возила в Лада прави тази кола не много
интересна за мен, или просто външният им вид не носи същото очарование,
както по-старите американски возила.

Когато излязохме от столицата, положението се промени – всичко стана не
само цветно, а и чисто и подредено. В
провинция Винялес, прочута със своя
тютюн, гостувахме на местен фермер.
Идилията пред къщата се пренасяше
и зад нея – там бе паркирано семейното возило, служило на кой знае колко
поколения.
Не си бил в Куба, ако не си се возил
на ретро автомобил – това може да се
каже със сигурност. Преживяването е
задължително за всеки турист, а възможност за това има буквално на всеки ъгъл – ретро такситата са може би
точно толкова, колкото и по-модерните.

През 70-те и 80-те притежаването на
автомобил, произведен в СССР е било
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Украшенията в купето навяваха спомени от автобусите на градския транспорт в София – имаше изкуствени
цветя, кръстчета, сувенири и играчки.
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Сувенирите, свързани с ретро автомобилите, могат да се намерят навсякъде. Много популярни са цветните регистрационни табели, като всеки цвят
съответства на типа собственост на автомобила. След законови промени от
2013 г. те следва да бъдат премахнати
и заменени от подобни на използваните в България регистрационни номера.
С много очарование, цвят в очите и
сърцето и разбира се, веселие, въпреки ежедневните несгоди, ме впечатли
този остров. Силно се надявам някой
ден да имам възможност да го посетя
отново и да видя един по-проспериращ народ, успял обаче да запази своя
колорит и уникалност.

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
сп. Българска Наука брой 76

достъп до него.
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В думи и кадри:„Лолита” на
Владимир Набоков, Стенли
Кубрик и Адриан Лин

Автор: Анастасия Карнаух
http://chitatel.net
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олита. Ло-ли-та. Тези срички
възбуждат целият свят, носят
на Набоков световната слава
на творец и обиди за педофилия, които продължават да оскверняват неговият дом-музей, години след смъртта
му (На 9 януари 2013 година прозорецът на домът-музей в Санк Петербург
е счупен с бутилка, към която е била
залепена бележка с текста: „Как може
да не се страхувате от Божия гняв, призовавайки към педофилията?”). Има
магия в името с толкова много гласни,
както е редно да бъде, ако искаме да
придадем по-голяма женственост на
героите. Има нещо тайнствено и в самия роман, който повече от половин
век остава обсъждан, обичан и критикуван по толкова много параграфи, а
по толкова много неразбран. Може би
това е причината Харолд Блуум да го
добави в списъка с литературата на
Западния канон като представител
(Фиг. 1) Корица на българското
на съвременната класика – „Лолита”
на Набоков винаги ще остава мънич- издание на романа „Лолита”, 1991 г.
ко неразбрана и много изпъкваща на
фона на останалите литературни про-
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изведения. Не всеки писател си позволява да пише за любовта към малките момичета (посвещавайки романа
на съпругата си), но не и всеки режисьор рискува да филмира историята на екран. Кино историята познава
само двама и през 1962 Стенли Кубрик
предлага на света една изчистена от
сексуалност Лолита, Лолита пълна
с нежност, любов и разбира се, така
необходимото на това произведение,
убийство. 35 години по-късно Адриан
Лин ни показва „порасналата” Лолита. Обществото вярва, че вече е готово
да види тези целувки на екран и разбра се, греши. Оказва се, че всяка подготовка, дори най-добрата, никога не
е достатъчна. Но преди да стигнем до
филмите и разминаването или точната интерпретация на отделните сцени,
нека започнем от началото – от замисъла и реализирането на единия от
най-тъжните романи на XX век.

(Фиг. 2) Владимир Набоков, 1957
„Има книги, които напълно се побират
в своите корици, остават в тях и не
излизат от там. Има други, които не
се побират в кориците си и като че

ли преливат през тях, години наред
живеят с нас и променят нашето
съзнание.” (Берберова, Нина. 1959).
Такава е „Лолита”, чиято история
прелива от книгата, напечатана
в хилядни тиражи от 1955 година
насам и толкова убедително пленила
ума на читателите, психолозите и
психоаналитиците, че днес всички
добре познаваме и боравим с термина
„нимфетка”, точно както го предсказва
д-р Джон Рей в предговора към романа.
Впрочем в тези първи страници,
заедно с трогателното „Посвещавам
на жена си” има нещо зловещо.
Упоритата мисъл, която се опитваме
да си внушим четейки текста, че хората
като Хумберт Хумберт не съществуват,
се разколебава още в самото начало.
Набоков няма да ни позволи с толкова
лека ръка да приемем произведението
като невярно и всячески ще ни упътва
да вървим по пътеката на любовта, а
не така лесната тема за педофилия.
Лесна не за обсъждане или обмисля,
а за клиширането, което ще поставим
върху текста. Съгласете се, трудно е
да разсъждаваш с трезв ум, когато
възрастен мъж прелива в любовта
си към крехко 12-годишно момиче,
опитвайки се да прозреш чувствата
към това създание. Но любов в този
роман очевидно има, защото финалът
би бил съвсем различен и нямаше да
има убийство и любовни терзания,
самота и нежелание за живот.
Крачките на Набоков към „Лолита”
са дълги и тежки. През 1928 година
в Берлин той пише първото си
произведение за любовта към малките
момичета „Лилит”, което е повече от
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ясно в посланията си:
Змея в змее, сосуд в сосуде,
к ней пригнанный, я в ней скользил,
уже восторг в растущем зуде
неописуемый сквозил.

сп. Българска Наука брой 76

Читателят не се е объркал, в това
произведение имаме любовен акт
с малко момиче, чиято представа
за света (и за секса) все още е
игра. Следващата крачка към Ло е
разказът „Вълшебник”, чийто сюжет
наподобява този на „Лолита”, но все
още не толкова завършен и пикантен.
Романът, замислен още през 40-те
(„Първата лека пулсация на „Лолита“
ме прониза в края на 1939 или в
началото на 1940 година в Париж, на
улица Боало по времето, когато ме бе
приковала на легло сериозна криза на
междуребрена невралгия.”, послеслов
към американското издание на романа
през 1958 година), се реализира по
време на пътешествието на Набоков
из Съединените американски щати.

102

(Фиг. 3) Владимир Набоков
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Всяка година той със жена си заминават
на лов за пеперуди, с които допълват
колекцията на Американския музей
за естествена история в Ню Йорк,
Музея за сравнителна зоология към
Харвардския университет. Пътувайки
в Телюрид (Колорадо), в Афтън
(Уайоминг), в Портъл (Аризона), в
Ашланд (Орегон) Набоков отново
се връща към романа, който вече е
започнал и държи в чекмеджето си с
мисловен етикет „тромав” на ръкописа.
Този път текстът, написан сякаш от
самия Хумбер Хумберт се излива на
листа.

(Фиг. 4) Първото издание на романа
„Лолита”, Париж, 1958 г.

ХУМАНИТАРИСТИКА
„Истина е, че в цялото произведение
не може да се намери нито един неприличен израз; нещо повече: здравенякът еснаф, научен от съвременната
условност да приема без всякакво отвращение цяло съзвездие от улични
думи в най-баналния американски
или английски роман, ще е много шокиран от липсата на подобни в „Лолита“.” „Недостатъчен” – така определя
романа неговият измислен редактор,
д-р по философия Джон Рей в предговора към текста и бърза да добави,
че „неприличното“ твърде често е равнозначно на „необикновеното“.
Много ограничен би бил подходът
към романа, ако го разгледаме едва
през еротическата и криминалната
призма. Както пише Ивайло Знеполски в студията си „Няколко ключа към
„Лолита”: „Лолита“ не е просто нито

(Фиг. 5) Корица на първото руско
издание на „Лолита”, 1989г.
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Препечатан в три екземпляра от съпругата му, ръкописът, дописан през
1954 година не е добре дошъл да стане
част от изданията на САЩ. Всички опити на Набоков да намери смело издателство, готово да шокира публиката
си с нова интерпретация на любовта,
остават безплодни и две години покъсно неговият литературен агент го
изпраща в Париж, препоръчвайки му
издателството „Олимпия прес”, което
е профилирано и издава подчертано
еротична и ниска по жанр (и качество)
литература. Нататък историята е логична и ясна на всеки съвременник, запознат поне малко с един от основните
закони на маркетинга – сексът продава. В нашия случай дори не сексът, а
намекът за него, дори мисълта за тази
възможност, вече води скандала и купувачите се редят през книжарниците,
за да си набавят този роман. Посочена
като една от трите най-добри книги за
1955 г. от Греъм Грийн, интересът към
нея се увеличава и повлича останалите издатели да обърнат внимание на
романа. Следва издаването на романа
в Англия, забраната му във Франция,
изданието в САЩ и преводът на руски
през 1967 г. изготвен от самия Набоков, а години по-късно превод и издание на романа из цялото земно кълбо.
„Лолита” се появява в СССР едва през
1989 г. ощетявайки руските читатели
да бъдат част от световния спор дали
„Лолита” е порнографски или любовен роман. Има ли границата любовта
и къде е уместно да се крием зад пуританското си образование, а къде трябва да имаме смелостта да поговорим
за нещата, такива, каквито са.
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пикантна, нито развлекателна, нито
възпитателна, нито назидателна, нито
„прогресивна“ книга. За да ни се разкрие, тя изисква не консумативно, а
проблемно четене. Разговорът за нея
трябва да преодолее консерватизма на
битовото съзнание и да се разположи
на нивото на културата.” (Знеполски,
Ивайло, 1991).
Междувременно критиците се надпреварват да посочват многобройните
теми на романа – за едни той е роман
за пътуването на Съединените американски щати през 50-те години на миналия век, за други той е богохулствен
роман, отричащ всичко божие. В една
своя публична лекция руския критик
и писател Димитър Биков отбелязва смело, че разбирането на романа е
ощетено вече десетилетия наред заради липсата на смелост да се говори
адекватно за него. Романът „Лолита”
може и да разхожда читателя из пътищата на Америка, а може и да звучи
обидно за много от вярващите, но той
пред всичко е роман за една страст,
прерастваща в любов. Това е роман за
силни чувства, каквито можем да изпитваме веднъж в живота и които ни
белязват завинаги.
„Лолита“ се вписва в поредицата на
големите любовни романи. Ако временно оставим настрани някои от
предпоставките на чувството и на любовната връзка, може да кажем, че
това е книга за един особен, изстрадан, безутешен начин на обичане, за
бавното, мъчително откриване на любовта.” (Знеполски, Ивайло. 1991). Пътешествието на главните герои е едновременно външно и вътрешно – те не

http://nauka.bg

само се движат из картата на Съединените американски щати, те пътуват
в собственото развитие, в личностната борба за своите права и свободи на
щастие. Не случайна е фразата на Лолита, която в напълно неочакван момент напомня за нейните „граждански
права”, която ни припомня за някаква
форма законодателство, съществуващо сякаш в паралелната вселена. В нашата собствена или в тази на романа,
законодателната система е напълно
ненужна. Тя не може да направи един
човек щастлив и пълноценен, а следователно се проваля в опита да създава

(Фиг. 6) Постер на „Лолита” (1962)

ХУМАНИТАРИСТИКА
ред. Така романът преминава в свое
собствено битие, с неговите собствени
закони и събития.
„Лолита” е много повече от еротичен
роман, в който читателя става свидетел и дори участник в „мръсните мисли на един педофил”. Всъщност той
е много далечен от това определение,
което недоброжелателите на романа
му приписват. Езикът на киното може
само да допълни тази история и го
прави два пъти – през 1962 и 1997 година.

този момент е повече от гарантирана.
Спасението идва от най-неочакваната
страна – „Католическият легион” изисква сексуалните сцени да бъдат загатнати, но в никакъв случай показани.

„Лолита” на екран – 1962 и 1997
(Фиг. 7) Сю Лайон в „Лолита”
(1962), реж. Стенли Кубрик
Така игривата Сю Лайон, която прибира „Златен глобус” за „многообещаваща актриса” и остава единствено
с тази награда в цялата си актьорска
кариера, е почти смирена на екран.
Нейният партньор, британският актьор Джеймс Мейсън, изпълнява достойно всичките напрегнати и любовни сцени на екран, но определено не
носи така „очакваният перверзен” образ. Напротив, адаптацията на Стенли
Кубрик ни дава нов и различен поглед
на историята, извеждайки на преден
план силата на женското прелъстяване. Ако в първата част, филмът ни
разкрива историята на съперничество
между две жени (г-жа Хейз и нейната невръстна дъщеря Долорес), то във
втората, следвайки сюжетната нишка
на романа, ние виждаме на каква манипулации е способна една жена.
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Не малко усилия полага Хумберт Хумберт, за да убеди съдебните заседатели, че историята му не е за пошла форма на любов. Не малко са усилията и
на самия Владимир Набоков да убеди,
читателите, че този роман просто иска
да излезе от него, че има нужда да
бъде излят на белия лист, но всъщност
самият му създател не копнее за млади момичета и не бива да му се приписват тези усещания. Опитвам се да
си представя тази борба със себе си и с
публиката, на която вече години наред
Набоков доказва, че цялата история
съществува единствено във въображението му, когато започват работите
по сценария на първата екранизация
на романа. Кубрик и Набоков заедно
работят по текста, който не е особено
спазен на екран, но изборът на типажите е съвсем реален. В един момент,
авторът, положил толкова усилия да
убеди читателите, че историята е напълно измислена, трябва да съдейства за нейното максимално достоверно
предаване на екран. Шизофренията в
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(Фиг. 8) Джеймс Мейсън, Сю Лайон и Шърли Уинтърс в „Лолита” (1962), реж. Стенли
Кубрик
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Ключовите думи на Лолита, които тя
казва по отношение на романтичните
стихове на Едгар Алън По, които Хумберт Хумбер й чете: „Да си призная
струва ми се малко глупаво”, стават
основният ориентир за ценностите на
момичето във филма. Възпитана от
списанията и бурния разцвет на киното през 50-те години на миналия
век, Лолита няма време за въздишки.
Младото момиче иска да се движи на
по-бързи обороти, да опита от новото
и разбира се, да навлезе в най-забранената част от света на възрастните –
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сексуалните взаимоотношения.
В сравнение с Лолита на Адриан Лин
обаче, „черно-бялата Долорес” е като
ученичка готвеща се за манастир. Втората адаптация на романа, появила се
на екран през 1997 година е значително по-смела. За 35 години светът и киното се променят и могат да си позволят „по-пикантни” неща. Режисьорът
дори ни показва борбата на две голи
тела (Доминик Суейн в ролята на Лолита и на Джереми Айрънс в тази на
проф. Хумберт), които събират моне-

ХУМАНИТАРИСТИКА
началото със задържането на сексуалното влечение, с нереализираната
сексуална връзка и срама (вулгарните подвиквания на мъжете на плажа,
които прекъсват ласката), а след това
и със смъртта на първата любов на героя, неговата връстничка Лаура (един
вид пред-Лолита), и фиксиране на
влечението в строго определен обект.
Така образът на първолюбимата се
превръща в чисто въображаем, подлежащ на актуализации, онагледявания
и т.н.” (Знеполски, Ивайло. 1991).

ти с хонорара „за сеанса”. Ако филмът
на Кубрик носи заряда на женското
съперничество, то този на Адриан Лин
ни разказва за мъжката борба със себе
си. Не случайно в целия филм Лолита
е с подчертано детско излъчване – тя
е на плитки, със скоби на зъбите, смуче близалки, пие задължително със
сламка и чете комикси (дори по време
на сексуалните актове с Хумберт Хумберт).
„Макар че не пропуска случай да изрази възраженията си срещу фройдизма (може би по-скоро срещу неговата
популярна американска версия, окарикатурена от масовите психоаналитични сеанси), Набоков свързва противоестественото влечение на Хумберт
с травмата, получена на младини: в

(Фиг. 10) Плакат на филма „Лолита”
(1997) на режисьора Адриан Лин
Психоаналитиците имат материал за
осмисляне, но обикновеният зрител е
просто любопитен и задъхан от хода
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(Фиг. 9) Стенли Кубрик и Сю Лайон по
време на снимките на „Лолита” (1962)
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на действието. И двата филма, смели
за времето си, са обичани и обсъждани
до днес, а пет са ключовите сцени, така
различно и така еднакво представени
в двата филмови варианта на романа.
1.
Решението да заживее
дома на г-жа Хейзън

в

сп. Българска Наука брой 76

Колко крачки са нужни от твърдото
решение „Впрочем в никакъв случай
нямаше да остана там. През ум не би
ми минало, че бих заживял щастливо
в къща, където на всеки стол е захвърлено опърпано списанийце и където
долнопробно се смесва комедията на
„функционалната“ съвременна мебел
с трагедията на вехтите люлеещи се
столове и нестабилни масички с мъртви лампи по тях.” (Знеполски, Ивайло.
1991) до въпроса произнесен с усмивка
в „Лолита” (1962) – „Кога ще ви бъде
удобно да се нанеса?” Кубрик представя Лолита приемаща слънчеви бани
по бански и екстравагантна сламена
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шапка, но Адриан Лин отива още подалеч представяйки ни Лолита с мокра рокля, плитки, скоби на зъбите и
списание, легнала под пръскачката на
двора.
Добавете й няколко години и тя мигновено ще се превърне в сексуална
фантазия на всички мъже на планетата. Адриан просто ни подсказва, че
сексуалността на това момиче ще бъде
на максимална степен още в първия
миг, когато я виждаме. И оправдава
очакванията ни.
2.
Заминаването на Лолита в
детския лагер
Ако през 1962 година тя ще се ограничи с втурване нагоре по стълбите
в прегръдките на новия си приятел,
35 години по-късно, Лолита, облечена в предизвикателно комбинизонче,
просто ще скочи върху него и ще го
целуне, неопитно, но страстно. „Помладата” Лолита е облечена значител-

(Фиг. 11) Доминик Суейн във филма „Лолита” (1997), реж. Адриан Лин
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но по-скромно – с елегантна рокля и
стилна прическа. Впрочем дрехите са
един от основните акценти във филма
на Кубрик, двете жени сякаш непрестанно се конкурират в избора си на
гардероб и майката неизменно губи от
дъщерята. Последната очевидно разбира от мода значително по-добре и
съчетавайки това познание с крехката
си фигура, напълно заличава образа
на разплутата майка.

вайки майка си в опитите й да прелъсти проф. Хуберт. Скандалът, потокът
от думи, които се изливат от устата на
г-жа Хейз, неочаквано за нас, я прави
разбираема. Тя просто е майка, която
се опитва да бъде щастлива. Тя не е
виновна за своята ограниченост, която не осъзнава. За миг дори ни хрумва
мисълта – ако Хуберт не си падаше по
малки момичета, а ако Лолита не беше
толкова смела и бързаща да порасне,
щастието на майка й би било възможно. Може би не с Хуберт, който с висшето си образование очевидно търси
някоя по-умна жена, но с някой друг,
някъде другаде.

(Фиг. 12) Лолита (1962), реж. Стенли
Кубрик

Същевременно Кубрик ни дава шанс
да симпатизираме на г-жа Хейз в една
емоционално натоварена сцена. Вечерта, в която всички са на танци и Ло
неочаквано се връща у дома, завар-

Удобната смърт на г-жа Хейз е просто
подарък за развоя на събитията. Кубрик натоварва „черно-бялата” сцена
със звука на силен и проливен дъжд,
който трябва да внесе тягостно предчувствие у зрителите, докато Адриан
Лин се осланя на светлото утро в неделния ден. Леко циничен и напълно спокоен, той бърза да премахне
излишния образ на Мелани Грифит,
която участва едва в една четвърт от
филма. Нататък повествованието е запазено за историята на Хуберт и Лолита. „Ти си чудовище!” ще изкрещи
малката в лицето на професора през
1997 година, събирайки целият страх
на публиката в едно изречение. Има
нещо зловещо в идеята възрастен мъж
да има връзка с 13-14-годишно момиче. Има нещо плашещо във всеки момент, когато излизаме извън рамките
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3.
Животът на Хуберт и
Лолита
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на нормалното. Това излизане ни ужасява и Кубрик пипа с меки ръкавици,
предлагайки ни съвсем бегли сцени
на близост и на женска манипулация.
През 1997 година обаче виждаме на
какво е способна порасналата жена в
тяло на дете.

болезнена и страшна. Почти чуваме
как се къса плътта на този мъж, сраснал се с малката Лолита, продал душата на дявола само, за да бъде до нея.
И толкова симпатичен и измъчен ни
изглежда той в този миг на чутовна самота, която се сгромолясва върху него
в момента, в който разбира, че Лолита
е изписана от болницата от „нейния
чичо”. Няма чичовци, нито бащи в
тази история. Майката също е отдавна забравена, а Лолита вече е нагазила дълбоко в мътните води на греха и
падението. Тя върви бавно и спокойно
към своята кариера на нимфетка, която Куилти й предлага.

сп. Българска Наука брой 76

(Фиг. 13) „Лолита” (1997), реж. Адриан
Лин
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Една сцена особено взривява ума, когато сплетената на плитка Лолита, се
смее на комикс, който чете. Неочаквано зад гърба й се появява ръката
на Хумберт, за да разберем, че тя не
просто се люлее на стол, а се намира
в средата на сексуален акт по време,
на който… чете комикс. Тази зловеща
и същевременно разкошна сцена на
борбата между детето и възрастния,
заключени в едно и също тяло е отговорът до къде си позволява да стигне
филма. Позволява си да влезе в ума
ни, а това е напълно достатъчно.

(Фиг. 14) „Лолита” (1962)

5.
Последната среща
Но такава кариера не се случва. Лолита иска Куилти за себе си и не желае да
участва в порнографските филми на
псевдо-режисьора. За сметка на това,
ние имаме два варианта на раздяла,
два момента на болка, в която Хумбер
ще осъзнае своята промяна: „…полуле4.
Раздялата
жеше пред мен (моята Лолита!), безАх, колко невежи могат да бъда окол- надеждно повехнала на седемнайсет
ните! Раздялата на Хумберт с Лолита години, с това бебе в нея, което може
е толкова рязка и неочаквано, толкова би мечтаеше вече да развърти голям
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бизнес и да излезе в пенсия през 2020
година — а аз гледах и не можех да се
нагледам, и знаех — толкова сигурно, колкото, че ще умра, — че я обичам най-много от всичко, което някога
съм видял или мога да си представя на
този свят, или съм мечтал да видя на
онзи.” Кариерата на нимфетка вече е
приключила и ние виждаме едно момиче, което след 4 години ще достигне
зрелостта на Съединените Американски щати и ще може да гласува отговорно. Без значение за нейното минало или бъдеще, тя се превръща в жена
и Хумберт не спира да я обича. „Можете да се гаврите с мен и да заплашвате да прогоните публиката от залата, но докато не ми затъкнат устата и
ме удушат, ще крещя за своята истина.
Лудешки жадувам пелият свят да научи колко обичам своята Лолита, тази
(Фиг. 15) Стенли Кубрик по време на
Лолита, бледа и осквернена, с чуждото
снимките „Лолита” (1962)
дете под сърцето, но все още сивоока,
все още с черни като сажда ресници,
все още руса и бадемова, все още Кар- И двата филмови финала са трогателни по своя си начин. Двете Лолитки
менсита, все още моя, моя…”
са еднакво равнодушни и безжалостни, и двамата Хумбертовци са еднакво
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жалки и възхитителни в своята мъжка борба. Но вариантът на Кубрик ни
разкрива финала на романа още в началото на филма, освобождавайки ни
от очакванията за развръзка. Адаптацията на Адриан Лин обаче ни държи
в напрежение – притеснение и чувство
за препълненост с емоции и възбуда
е задължително да се отприщи някъде. В този смисъл, убийството е просто необходимо на Набоков, за да има
завършек тази история. Сексуалната
енергия трябва да излезе навън под
формата на агресия и ако спрямо Лолита тя не може да бъде проявена, на
помощ идва така енигматичния Клер
Куилти, за чието съществуване не знае
много и основно научаваме в последните кадри на филма.
Би било трудно да живее в романа
като „Лолита”, ако го разглеждаме
само като художествено произведение. Той е много повече от това и някак едновременно обяснено и логичен
е фактът, че не са много екранизациите на романа. Театрите не пресъздават
историята на сцена, но романът е жив,
познати обсъждан и днес.
Колкото и да бягаме от логичността,
тя ни представя един американски
хепи енд – узрялата Лолита, чака дете
и съпруга си, с когото са в добри взаимоотношения, а смъртта на Хумберт е
един своевременен и уместен край на
неговите душевни терзания. Би било
грешно и излишно да запази живота на този герой, би било тежко да ги
позиционира на една и съща планета,
свързани от толкова силни и противоположни емоции. Финалът е очакван,
а адаптациите са част от задължител-
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ните филми, които трябва да гледа всеки, интересуващ се от киното. Защото
смелостта да направиш нещо, което не
е правено до сега се оценява с етикета
„уникалност”. А съгласете се, не всеки
автор може да се похвали с това, че въвежда нов термин в речника на света
бил той и „нимфетка”…
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Опазване на културното наследство като част от Националната
сигурност

В

Автор: Елица Димитрова

част от Националната сигурност. Тя е
актуална и навременна. Значимостта
й се определя от
мащабите и интензивността на престъпните посегателства срещу културното археологическо наследство,
предизвикали нарастване на необходимостта от актуализиране на системата от мерки за опазване на културните ценности и преодоляване на
подценяването на защитата на кулКултурно-историческото наследство турното наследство като фактор за нав неговите материални и духовни из- ционалната сигурност.
мерения е важен фактор за осъзнаване на културната принадлежност, За голяма част от българското общекакто на всеки отделен човек така и ство понятието „културно наследство”
на социалните общности. Културните се свързва със забрани, задължения и
следи, които очертават трайните и не- различни отговорности. Но целта на
преходни ценности в културната исто- нормативната система е като защитария, са основата, на която обществото ва културните ценности, да гарантира
изгражда моделите на своята колек- човешките права, които са свързани
тивна идентификация. В този смисъл с тях. А именно: правото на културна
културното наследство на един народ идентичност, правото на равнопостае огледало на неговата културна иден- веност, правото на досег с културните
тичност, а опазването и зачитането на ценности, правото на знание за истотова наследство, е израз на уважение- рията и културата, правото на инфорто към самия народ и израз на правото мация за културното наследство, праму на място сред останалите народи.
вото на качествена среда за живот.
Темата за опазване на културното на- В „Конституцията на Република Бълследство е много важна и е неизменна гария“ се упоменава, че държавата се
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секи народ си има своя история, която е обществено известна и посегателството върху нея
– преиначаване, фалшификация или
други действия, могат да се разглежадт като опит за уронване на националния престиж, а посегателство върху ценностите – конкретна заплаха за
националната сигурност на човечеството въобще.
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грижи за опазването на националното
историческо и културно наследство,
както и че „основните цели на политиката на Република България са националната сигурност, независимостта на
страната, благоденствието и основните права на българските граждани”.
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Частните колекции в САЩ и Западна
Европа съдържат предмети с произход Източна Европа (вкл. България)
на приблизителна стойност 1 млрд.
долара.
Историческите и културни ценности
отдавна са обект на престъпна дейност.
Обикновено те са предмет на кражби, с които се задоволяват потребностите на местни колекционери, или
са включени в сложна контрабандна
мрежа, осигуряваща пренасянето им
през границата и намиране на пазар,
където стойността им е по-голяма.

Културното наследство на Република България е национален капитал
и основен фактор за съхраняване на
националната и културната идентичност на нацията. То е наш неотменим
принос в Европейската и Световната
култура. Липсата на адекватна правна уредба и на реформа в тази сфера
у нас са в основата на натрупалите се Като основна причина за развитиепроблеми през годините на прехода.
то на трафика на културни ценности,
може да се посочи огромният приход
България е един от най-големите из- (главно от международен трафик). Но
носители на незаконно придобити ан- съществуват и редица други причини.
тики – около 50 млн. лв. Разположена Например организирания характер на
на територията на седем древни ци- износа на културни ценности от дървилизации, я прави износител номер жавите от Югоизточна Европа. Или в
едно на антики в Европа, и на трето основата стои личния интерес към мимясто в света (Campbell, 2013, 8-13).
налото и неговите свидетелства, който
За големия трафик с антики съобща- често преминава границата на закова и издаваният в Париж американ- ните и морала.
ски всекидневник „Интернешънал Лошото икономическо положение на
Хералд Трибюн“ (International Herald хората по селата и малките градове
Tribune). Вестникът цитира Нийл Бро- като резултат от икономическия преуди от Центъра за проучване на анти- ход, както и липса на образователни
ки в Кембридж, Англия, който казва, програми и специализирана работа
че в момента страната ни е вероятно с млади хора от гранични райони и
най-големият доставчик, като изпре- малки населени места са също една от
варва дори Гърция и Италия.
причините.
В световен мащаб незаконната про- Прекъсната връзка между музеите,
дажба на културно-историческо на- академичните институции и публикаслество е трета по обем на генерира- та на културно-историческото наследните средства.
ство водят до незнание и неразбиране
на важността на проблема.
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Престъпните групи, които се занимават с „теренни проучвания” и незаконни археологически разкопки, имат
висока подвижност. Характерно за
има¬нярската дейност е, че се активизира през летния сезон. Констатирани са случаи на незаконни разкопки
в земеделски земи и земи от горския
фонд. Част от иманярите купуват обработваема земеделска земя в близост
до паметници на културата и без да се
съобразяват с особения режим в зоната, извършват дълбочинни разкопки.
Не са редки случаите, когато подобни
земи се вземат под наем или се сключват договори със собствениците за безплатно изора-ване, докато всъщност
се извършват теренни проучвания с
металотърсачи. (Доклад на Национална служба „Полиция” – МВР, 2007, 2)
Престъпните образувания са устойчиви, с добре изградена йерархична структура и функционално разпределение на задълженията. Те
се интегрират в международните

престъпни структури и проявяват монополизъм на местно и национално
равнище. Имат и осигурено финансиране от друга престъпна дейност, както и съвременна техническа и комуникационна обезпеченост.
Характерна черта на вътрешния пазар
е, че за разлика от трансграничния
трафик, той не е изцяло престъпен
сектор, а по-голямата му част се намира в сен¬честия диапазон на бизнеса.
Често срещано при колекционерските
транзакции е и вторичният пазар на
монети или археологически предмети,
при който артефак¬тите се търгуват и
разменят между колекционерите. Тоест първичният пазар „иманяри–дилъри–колекционери” води до оживяване на вторичния пазар, който остава
в рамките на нумизматичната или колекционерската общност.
Дилърите все по-често се насочват
към онлайн търговията, създавайки
галерии с известни незаконно изнесени антики. Аукционните сайтове са в
състояние да продадат огромно количество изнесени артефакти на много
ниски цени, които са обаче са с огромно културно значение. За съжаление
е много трудно да се прекрати такъв
тип търговия, но е важно да се разбере
как функционират тези интернет продажби (Campbell, 2013, 130).
Иманярската индустрия превъзхожда
многократно тютюневата, доколкото е нелегална, не се облага с данъци
и не е изложена на държавна регулация. Тъкмо напротив, чрез елемен-
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За разлика от бизнеса с наркотици,
който е строго преследван от закона,
този с антиките покрива целия периметър от дейности – от нелегалните
раз¬копки на иманярите до легалните продажби в аукционните къщи, магазините за антики и експонирането
им в реномирани музеи и частни колекции. В рамките на този процес се
използват различни механизми за легализиране на аукци¬онните разпродажби, при които съответните антики
се снабдяват с фалшиви документи за
произход.

115

ХУМАНИТАРИСТИКА
тарни корупционни практики част от
държавната администрация активно
подкрепя нелегалния трафик. Описаната ситуация на масова престъпност,
съчетана със значителни печалби в условията на икономическа криза, представлява предизвикателство за всяка
администрация.

сп. Българска Наука брой 76

Слабо звено в системата на нелегалния трафик на културните ценности е поддържането на ниски изкупни
цени. Поради липса на специализирани познания иманярите нямат ясна
представа за пазарната стойност на
предметите и ги продават доста под
пазарните цени. Незаконното придобиване на културни ценности не осигурява стабилен приход, т. е. за едномесечен период един иманяр може да
придобие незаконно и да продаде 3040 предмета, но за следващия месец
това могат да бъдат 3-4 предмета.
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Влияние оказва и сезонността на работата на иманяра – през късната есен,
зимата и ранната пролет незаконните
разкопки на археологическите паметници са почти невъзможни. Всички
тези фактори правят печалбата за иманярите малка и несигурна. Дилърите
на ниско ниво реализират по-големи
приходи от иманярите, но стабилност
в приходите се появява едва при дилърите на средно и високо ниво.
Тази система функционира добре в
условия на безработица, ниско заплащане на труда и евтини стоки от първа необходимост. В райони със слабо
икономическо развитие иманярските
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набези и кражбите от храмовете все
още са значим проблем. Класически
пример за тези различия е разликата
в иманярската активност между североизточната и северозападната част
на страната.
Фокусирането върху проблемите на
незаконното придобиване и трафика
на предмети с произход от територията на Република България води до игнориране на значението на страната
като транзитен коридор за трафик на
културни ценности от Близкия Изток,
Черноморския, Кавказкия и Средноазиатския региони.
Веднъж организиран, трафик-каналът може да бъде захранван с културни ценности отвсякъде, включително
и с произхождащи от България. В този
смисъл дейности срещу всяка форма
на транзитен трафик оказват възпиращо въздействие и върху трафика от
България. Друга трудност при борбата
с транзитния трафик е необходимостта от взаимодействие с правоохранителни институции извън територията
на ЕС. Ангажирането на новите правоохранителни структури – държавната агенция Национална сигурност в
борбата с транзитния трафик на културни ценности може да даде нови
перспективи на тази активност. Едновременно с това трябва да бъде развито и двустранното сътрудничество
на структурите на Министерство на
културата с аналогичните структури
в страните, източници на транзитен
трафик, за проучване на правовия и
социално-икономически контекст на
посегателствата срещу културни цен-
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В предотвратяването и пресичането на
незаконния трафик на културни ценности важна роля имат митническите
служби и правоприлагащите органи
като Министерството на вътрешните
работи при междуинституционално
сътрудничество между отговорните
организации
Става все по-трудно и при най-добро
желание да бъде осъществен държавен
надзор върху 40-те хиляди паметника
на културата. В същото време местните власти в повечето случаи са некомпетентни в областта на наследството,
което ги прави ненадеждни партньори за управление. (Кръстев, 2007)

Трябва да се преосмисли и мястото на
институции, ангажирани със защитата на националната сигурност на различни нива, като Министерството на
вътрешните работи, Държавната агенция за национална сигурност и/или
Националната разузнавателна служба, включително и чрез създаване на
специални междуведомствени структури по опазването на културното наследство и цялостно подсигуряване на
дейността им.
Използвана литература:
1.
Campbell, Peter B., The Illicit
Antiquities Trade as a Transnational
Criminal Network: Characterizing and
Anticipating Trafficking of Cultural
Heritage, 2013
2.
Доклад на Национална служба
„Полиция” – МВР. Главна дирекция
„Противодействие на престъпността,
опазване на обществения ред и превенция”, 25 ян. 2007, 2.
3.
Трильовска Н.,Трильовска С.,
Велкова Т. - Проблеми свързани с
опазването на обектите на историческото, културно и нематериално наследство в България и Европа, Юридическо списание на НБУ, брой № 3,
2012 г.
4.
Кръстев, Т., История на опазването на архитектурното наследство в
България до втората световна война,
2007 г
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ности там. Взаимодействието на българските институции със заинтересовани институции от ЕС и извън него
за предотвратяване на транзитния
трафик е сложна, но перспективна активност, която ще има значимо пряко
и косвено влияние върху състоянието
на нелегалния пазар на културни ценности в България. В предприсъединителния период и в първата година от
членството на България в ЕС борбата
на професионалните правоохранители с професионалните трафиканти не
бе единственият фактор за трансформацията на нелегалния пазар на културни ценности. Голяма обществена
и пазарна значимост има процесът
на развитие на частните колекционери в България. Този процес може да
даде значим тласък на зараждащите
се културни индустрии. (Трильовска
Н.,Трильовска С., Велкова Т., 2012)
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На стоп из Балканите
(Черна гора) - част 2

									

Автор: Петър Теодосиев

Първа част - Македония и Албания може да прочетете в брой 73.

Ден 8. (22.07)

О
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тпочинали и добре поспали
се събудихме рано. Това беше
първата ни сутрин в Черна
гора, една интересна държава с уникална природа. Повече е известна с
крайбрежните си градове като Будва
и Котор. Вече свикнал да ставам рано
реших да се разходя из квартала и да
видя какво има около хостела. Ако ня-

кой е ходил в Подгорица знае, че това
е наистина много малък град с под
200 000 население. Самия хостел (Nice
Place Hostel) е точно до стадиона в столицата. Обикаляйки сутринта забелязах как един толкова малък град може
да има и всичко необходимо за столица. Единствената разлика е в размера
и количеството на инфраструктурата,
бил съм и в други малки столици като
Талин, Вилньос, Дъблин, но тук всич-

Карта на маршрута, който направихме за 30 дни.
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ко беше много по-различно, някак си
го имаше този различен балкански
привкус.
Около девет се прибрах и видях, че
Саша вече беше станала и пиеше кафе
в двора на хостела удобно настанила
се на фотьойла.

Тъй като в Черна гора разстоянията
не са толкова големи решихме да отделим няколко часа на столицата, но
първо решихме да се погрижим за нас
самите си. Изпрахме и простряхме
дрехите, които вече бяхме износили
последните няколко дена и след това
спокойно излезохме на разходка. Улиците малки и прави винаги излизат
където си се запътил. Центъра представлява голям площад в кръгла форма, около който има няколко заведения и магазини. Уличките около него
са по-интересни. Има много кафета,
клубове и магазини. На мен лично ми
се видя много празен града, но предполагам лятото всички са на крайбрежието, където е и туризма и съответно
парите. Седнахме да закусим в едно
интересно заведение, което изглеждаше по-скоро на клуб.
С него си поговорихме добре за поПродължихме кратката си обиколка, литиката на балканите, футбола и за
като се придържахме към самия цен- това колко е трудно да имаш хостел в
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тър и около него, тъй като трябваше
да се прибираме и да потегляме към
следващата ни дестинация – манастира Острог. Дори не сме снимали в самия град, тъй като нищо реално не ни
направи впечатление, много, много
обикновен е Подгорица. Преди да влезем в хостела минахме през супермаркета наблизо, от който си взехме някои
неща за из път – вода, черни кифли
(в България трябва да ги правим или
внасяме), дозички Nescafe, зеленчуци,
плодове и няколко бири Niksicko.
Бирите още на място изконсумираха
заедно с нашия домакин и приятел
Бачко.
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този край на Света. Според него той е
единствения, който има хостел в Подгорица. Хостела наистина не е лош,
разполага с всичко необходимо, а и
има голям двор с маса и достатъчно
място за социализация между гостите.
Единственият минус, който мисля е и
съществен е намирането на самия хостел. Няма табела, на самата улица никъде не пише, че има хостел наблизо.
През нощта едва светят няколко лампи, а се влиза покрай две къщи, които
образуват нещо като тунел и на едната
къща е написано името на хостела. Вечерта няма как да се види.
След хубавите приказки и няколкото бири нямаше как да не се похваля
и с домашната българска ракия. Той
щеше да кара за това не пи много, но
пък му хареса нашенското питие. След
като си стегнахме багажа Бачко предложи да ни откара до края на града,
където според него стопират всички
за Никшич, в която и посока ние пътувахме. Така спестихме поне час. Около 13:30 започнахме да стопираме на
нещо като отбивка/спирка, тъй като
не беше обозначено с нищо, но рейсове спираха и качваха хора. Времето започна да става леко мрачно. Ние
поседяхме около 25 мин. и спря голям
джип, от който слезе шофьора и веднага отвори багажника да си сложим
раниците. Бързо потеглихме и бързо
се заговорихме с шофьора. Той прояви не малко любопитство за това от
къде сме, къде отиваме и искаше да
знае за цялостния ни план за обиколка на балканите. Докато разговаряхме
времето се беше влошило и наблюдавахме красивите планини и скали,
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които подминавахме по пътя. Не мина
много време докато стигнахме до отбивката за Острошкия манастир. Човека ни пожела успех и си продължи
като ни остави точно на кръстовището за манастира. Беше доста мрачно,
но пък дъжда беше рязко намалял и
само ръмеше. Имаше няколко спрели коли, които ни предложиха за 10
€ да ни качат до горе. Ние, разбира се
отказахме възмутени, тъй като до тук
сме стигнали на стоп, а до горе ли ще
даваме пари. Така след не малко време ни спря кола. Това беше един от
най-кратките и най-странните стопове. Нарекохме шофьора „Повелителя
на мухите”, тъй като в колата имаше
страшно много мухи, като половината
кръжаха около „Повелителя”, а другите из цялата кола като ни накацаха и
нас. Не продължихме много, тъй като
той отиваше на друго място и ни насочи къде точно да вървим. Така бавно
се устремихме нагоре.

Докато си снимахме и радвахме на интересното време дъжда се усили и ние
се скрихме под един тунел, който беше
просто няколко метра дълъг, но достатъчно да сме на сухо. Не след много

време мина микробус, който веднага
спря след вдигане на палеца. Вътре
имаше няколко човека, които според
нас са си платили за този транспорт до
манастира. Ние седнахме най-отзад
като спокойно си наблюдавахме красивата природа на планината. След
многобройните завои пристигнахме в
манастира. Никой не ни поиска нищо
за транспорта, дори не можахме да
видим шофьора, който веднага слезе
и тръгна към свой колега и започнаха живо да обсъждат нещо. Ние от
разстояние му кимнахме и тръгнахме
към самата сграда. Първо решихме да
проверим къде и как може да спим в
манастира. В спалните помещения не
намерихме никой, който да ни помогне. Оставихме си там багажа и излязохме да обикаляме и разглеждаме.

Взехме си свещички, като с това ни
дадоха миро в малко шишенце и малка бутилчица светена вода. Тръгнахме
към мощите на св. Василий Острожки,
влиза се в една малка стаички, където колкото човека излизат, толкова
могат да влязат. След почитането им
ние се качихме нагоре из манастира.
Неангажирани с нищо започнахме да
разучаваме манастира и да се наслаждаваме на прекрасната природа около
нас. Въобще цялата обстановка беше
много приятна, времето се оправи и
слънцето грейна, нямаше опашки на
нито едно от местата, където решихме
да влезем. Прекарахме не малко време
и в манастирския магазин, който въобще не беше малък. Взехме гривни,
магнити и други сувенири и религиозни символи за подаръци, а и за нас си.

http://nauka.bg

сп. Българска Наука брой 76

ХУМАНИТАРИСТИКА

121

сп. Българска Наука брой 76

ХУМАНИТАРИСТИКА

122

http://nauka.bg

Манастира Острог

ХУМАНИТАРИСТИКА

Преди да се изгасят всички светлини
в манастира играхме на бесенка смесвахме македонски и български думи,
които доста трудно можехме да познаем, но пък толкова се смяхме, че вероятно издразнихме няколко възрастни
жени, които поискаха бързо да се спре
осветлението и да се спи. Така ние кикотейки се, си заспахме.
Ден 9. (23.07)
Заедно с останалите гости станахме
около 7:00 приготвихме си багажа и
излязохме навън. До около обяд седяхме и слушахме утринната литургия и
продължихме разговорите от предната вечер. Мястото наистина е магично,
обстановката, хората всичко те вкарва
в едно друго време, извън сегашна-
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Вечерната литургия се чуваше в територията на целия манастир, чрез тонколоните, които бяха буквално навсякъде. На този фон ние разговаряхме за
нещата от живота и времето неусетно
мина. Вече имайки легла ние влязохме в спалното помещение и избрахме
най-горните две съседни триетажни
легла.
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та реалност. Едно от най-духовните
места, на които съм бил е манастира
Острог, пожелавам на всеки да го посети. Не искахме да си тръгвахме, но
други красиви кътчета чакаха да бъдат преоткрити. Бавно заслизахме по
криволичещия се път, преминахме
долния манастир и продължихме да
вървим. Много разпалено обсъждахме нещо, но в момента не се сещам
какво точно беше. Така неусетно сме
тръгнали по погрешния път. По едно
време се поогледахме и не виждахме
нищо познато, но решихме да продължим да вървим и да стопираме всяка кола която мине. Минаха няколко
пълни автомобила, които свирейки с
клаксона ни поздравиха, но не спряха.
Така около тридесет минути вървейки
на долу и подминавайки ни три коли
четвъртата спря дори без да й махаме.
Веднага се качихме радостни, че отново се движим. Винаги гледката беше
една и съща – за минимално време
вкарвахме огромните раници и тогава
се шмугвахме ние на задната седалка.
Двойката които ни взеха бяха на около
30 г., видимо женени от много време.
Почти без думи се разбираха, макар
че той доста грубо се държа с жена си.
Оказа се, че ние сме тръгнали по стария планински път за Подгорица, а те
по-случайност минаваха от там. Бързо
стигнахме столицата, с видимо подчинение жената излезе от колата и отиде
до магазин в покрайнините на най-големия град в Черна гора. Дойде подаде една вода на „господаря” си и подаде по една на нас, още преди да кажем
каквото и да е мъжа каза – „ВЗИМАЙТЕ”, та не можахме да откажем. Така
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продължихме за Цетине, градче по
пътя за Будва, където искахме да пристигнем и да започнем отново плажуването. Свалиха ни на самото кръстовище, където пътя се разделя – на дясно
за Цетине, а на ляво за Будва. Може да
се каже, че бяхме много доволни, че
слизаме от тази кола. Кръстовището
беше Т-образно, като по средата имаше малко островче, а от ляво малка
бензиностанция, явно по-големия поток от пътуващи отиваше към морето.
Пътя беше двулентов и при по-голям
поток щеше да е трудно стопирането,
тъй като няма къде да се спре. Започваше да вали и за това нямаше време
да се чудим, просто трябваше да застанем някъде. Така тъкмо като си харесах едно местенце спря кола, слезе
сам младеж и застана точно на „моето
място” и вдигна палец. Ние съвсем се
стъписахме, но за наш късмет го взеха
почти веднага, това обнадежди и нас.
Застанахме на същото място и решихме да хапнем нещо докато стопираме.
След не повече от 5 мин. в едно и също
време започна да вали силен дъжд и
спря доста ново Рено, много бързо оставихме раниците в багажника и се качихме в колата. Така започна и доста
интересния разговор с приказливия
черногорец. Беше много любопитен за
нас самите. Когато разбра, че Саша е
от Македония запя песента „Македонско девойче”, после погледна към мен
въпросително „А ти знаеш ли я”, но
преди аз да кажа каквото и да е, македонското девойче, с което бях тръгнал
вече ме хвалеше и изтъкваше познанията ми към балканската музика. През
това време доста гъста мъгла се спус-

на към нас. След няколко километра
започна и доста проливен дъжд. Така
подминавайки Будва пристигнахме в
Котор около 16:00 часа, слънцето тук
огряваше всичко, а водата беше кристално чиста и като огледало отразяваше всичко. Това беше наистина найкрасивото място, на което пристигаме
до този момент. Котор наистина е уникален. Той е крайбрежен град в югоизточната част на Черна гора. Намира
се в най-изолираната част на Которския залив. Населението е около 13
500 човека.
След доста снимки и обилно първо
хранене тръгнахме да търсим място,
където ще може да прекараме нощта.
Толкова много ни впечатли красотата
на този град, дори не бяхме видели
почти нищо и вече знаехме, че тук ще
останем повече от плануваното. Попитахме в информационното бюро къде
има хостели, което се намира точно
преди централния вход на стария град.
Така след няколко минути вече бяхме
си оставили багажа в най-централната част на стария Котор. Хостела беше
много приятен, а за легло платихме по
15 €, което е най-евтиното в тази част
на града. Взехме само фотоапарата и
веднага започнахме да обикаляме из
малките стари улици и да снимаме
почти всичко около нас.

Много запазени са сградите, улиците,
и всички орнаменти по тях. Градът е
един от обектите на световното наследство на ЮНЕСКО, заради старото средиземноморско пристанище и
впечатляващата градска стена ограждаща града. Между 1420 и 1797 г. Котор и околностите му са под властта
на Венецианската република и затова
венецианското влияние е видимо в архитектурата.
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Едно от най-впечатляващите неща в
Котор е самото пристанище. Пълно е с
малки лодки, яхти, круизи и всякакви
други видове плавателни съдове.

сп. Българска Наука брой 76

Другото много известно нещо, което
Котор може да впечатли всеки посетител е многото котки. Града ги е приел
като символ и може да се видят всякакъв вид котки.
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Така обикаляйки до късно се озовахме
в прекрасно заведение с по чаша вино.
Беше наистина прекрасен завършек
на деня.
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места, които нямаше да открия сам,
така и видях едно наистина приятно и
красиво кафене, в което рано сутринта
свиреше на роял мил и усмихнат черногорец.

Сутринта станах по-рано и обикалях
същите улички, които предната вечер
бяха пълни с хора, приятни заведения,
музиканти зад всеки ъгъл и мирис на
медитеранска храна. В 7:00 ч. сутринта
обстановката беше съвсем различна.
Единствените хора, които се виждаха
по улиците бяха разносвачи на плодове и зеленчуци, почти всички имат
специални колички, които дърпат из
малките улички и зареждат своите
кафенета и магазинчета. Обикаляйки
по този начин и следвайки различни
хора с колички, които си зареждаха
своите малки дюкянчета попадах на

Не след дълго двамата със Саша вече
пиехме кафе и слушахме прекрасната
музика.
Решихме, че след кафето ще разгледаме това което сме пропуснали предния
ден и ще се покатерим до крепостта
над града. Искахме да видим все повече и повече от това прекрасно място.
Укреплението на Котор е интегрирана
укрепителна система, която е защитавала средновековния град. Съдържа
укрепления, кули, порти, бастиони,
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От горе се вижда самия град и целия
залив. Не спира да те впечатлява историята и красотата, която има това
място.
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замък и други спомагателни сгради и
съоръжения. Всичко това е служило
за защита на града през владеенето
му от България, Византия, Венеция и
Австрия. През 998/999 година Котор
е превзет от войските на Самуил и е в
състава на Първото българско царство След 16:00 часа вече бяхме слезли
до неговия край. През 14 век Котор е в в града и решихме да си починем на
сянка до пристанището. Взехме си от
състава на Душановото царство.
близкия супермаркет някои неща за
ядене, тъй като почти цял ден почти
нищо не бяхме яли. Температурата на
въздуха беше около 40 градуса почти
цял ден, но вече бяхме свикнали. Не
може да се сравни с горещината, която
изпитвахме в Албания.
Продължихме разходките из Котор, а
по-късно очаквахме Росен и Анастасия. Така влизайки в самия град (новата част) намерихме подходящ хостел
за тях, тъй като в Стария град нямаше
никъде места.
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Срещнахме се, но прекарахме малко
време с тях, около час, тъй като бяха
пътували от средата на албанските
планини и не са се спрели от сутринта. Разказвахме си един през друг какво сме преживяли за това време. Около 1:30 след полунощ се прибрахме в
хостела и заспахме.

много удобни и приятни. Там срещнахме туристи от цял свят (Америка,
Естония, Унгария, Турция, Германия,
Китай и др.), с някои от тях разменихме информация за различни хостели
на Балканите и места, които задължително всеки трябва да посети.

Ден 11. (25.07)
сп. Българска Наука брой 76

Сутринта трябваше да си оправим багажа и да тръгнем към Дубровник, плана беше ясен и изглеждаше супер лесно. До сега винаги сме се предвижвали
без проблем където и да е крайната ни
точка.
Трябва да спомена и самия хостел Centrum Hostel, намираше до църквата
Св. Никола в стария град. Стаите бяха

http://nauka.bg

129

ХУМАНИТАРИСТИКА

сп. Българска Наука брой 76

Гледката от самия хостел е уникална.
Наистина невероятно ми изглеждат
сега снимките, мястото където се намирахме си заслужава да се върна пак
и то не един път.
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Излязохме от Котор, като ни трябваше
вероятно около час вървене, оказа се
че града въобще не е толкова малък,
колкото изглежда. Намерихме сянка
и започнахме да стопираме. След помалко от 20 мин. спря стар камион,
който направи задръстване докато се
качим. Закара ни буквално в нищото. Беше тръгнал да товари паднали
дървета от пътя и като стигна своята
дестинация ние просто слязохме и започнахме да стопираме на ново. Мястото беше наистина в нищото. Малък
двулентов път без населени места наблизо. Доста време ни трябваше докато
спря някаква кола, която ни закара до
най-близкото село – Рисан. Ние сами
се придвижихме до края на това доста скучно селце. Отново чакахме повече от 30 мин. на отбивката, водата ни
свърши, а не можеше да си мислим за
храна, не можеше да спираме дори и
за малко, а и времето доста напредваше. Две жени ни качиха на около 3540 г., като през цялото време една от
тях разказваше своите стопаджийски
преживявания. Спряха ни на място,
където ферибота акостира и доста голям поток от автомобили излизаше
Вече с раниците на гърба минахме по- от кораба. Помислихме си, че това е
край любимите ни улички, през глав- доста добра възможност за нас. За съната порта и потеглихме към края на жаление пропуснахме всички коли и
града, където трябваше да стопираме. трябваше да поседим отново над 3040 мин. Около 13:00 спря голям стар
жълт бус, веднага се качихме и потеглихме напред – дори не знаехме къде
точно трябва да отидем. Разговаряхме
си с шофьора (видима възраст 55 г.) за
Дубровник. Той в момента бил безработен, но работил дълги години като
певец по цялото крайбрежие на Черна
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Гора и Хърватска. Спря ни на бензиностанция в Херцег Нови, това е последното населено място на северното
крайбрежие в Черна Гора. Вече бяхме
сигурни, че ще стигнем бързо до Дубровник. Часа беше едва 14:00 и всичко
ни се виждаше толкова реалистично
и близо. Вървяхме няколко километра докато намерим подходящо място за стопиране. Пътя беше двулентов
като от едната страна имаше поляна,
големи дворове с овце и много малко
дървета, под които да се скрием от изгарящото слънце. Прекарахме много
време на това място, вероятно повече
от час. Да се седи на горещото слънце и да те подминават толкова време
стотици автомобили е наистина много
тежко. За първи път чакахме повече
от час на едно място. Преместихме се
още няколко километра напред, водата ни свърши и вече бяхме наистина
отчаяни.
Никой не спираше, а горещината ставаше все по-непоносима. Вече се бяхме
отказали и се връщахме към най-близката бензиностанция. Там спряхме да
се охладим с нещо студено. За първи
път от няколко часа седнахме някъде,
толкова добре се почувствахме на сянка с нещо студено в ръка.

По-късно решихме, че най-добре да се
връщаме. Не знаехме къде точно ще
се озовем, но трябваше да имаме вече
цел, а тя беше да се махнем от Херцег Нови и евентуално да потеглим
към Никшич. Около 18:00 вече бяхме
на място което не беше най-удобното
за стопиране, но на нас не ни пукаше
особено. И сякаш напук на целия ден
веднага ни спря една кола. Шофьора
бързаше да ни се скара, че не е било
много удобно тук да се стопира и, че
никой няма да ни спре за това той решил да ни вземе. Беше сърбин, който
работи в района. Разказа ни неговите
истории за стопиране преди повече от
20 г. Как не го качили на автобуса защото имал дълга коса, но пък той пътувал на автостоп и дори по-бързо се
предвижвал от организирания транспорт. Спря ни в Зеленика, едно много
малко градче в крайбрежието на Черна гора, много близо до Херцег Нови и
границата. Като влизахме в града видях табела на къмпинг и решихме да
го проверим. Бяхме сигурни, че тук ще
пренощуваме, въпрос на време беше
да намерим и къде точно. Къмпинга
приличаше на затворен градски парк
като повечето сянка правеха високите
палми и някои големи дървета. Тревата беше перфектна за под на палатката – плътна и зелена. Много ни хареса мястото, може би най-хубавия и
приятен къмпинг, който бях виждал.
Имаше може би още няколко човека в
целия парк/къмпинг. Цената също ни
устройваше 8€ на палатка. Опънахме
палатката и излязохме да се разходим
покрай брега. Вечеряхме нещо което
бяхме взели от близкото магазинче и
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до късно седяхме на пейка под голяма Оправихме си багажа и се сбогувахме
палма точно до адриатическото море. с прекрасната сянка в къмпинга. Закусихме добре под голяма палма до
Ден 12. (26.07)
плажа и тръгнахме към края на градчето. Стопирали сме може би 15 мин,
Сутринта станахме рано и започнахме но прекалено бързо си спомнихме за
да правим планове къде точно искаме вчерашния провал и решихме да се
да прекараме следващата си нощ.
върнем малко назад и да проверим за
автобус. Още след 10:00 ч. вече беше
непоносимо горещо. Целия залив е
пълен с малки селца и градчета, които
имат почти локален транспорт, който
ги свързва. Няколко евро ни струваше
да отскочим директно до Котор – този
наш обичан град. Малкият автобус
спря пред портата на стария град, където беше и информационния център.
Попитахме дали има къмпинг на близо и те ни упътиха към Столив. Място,
което никога не бяхме чували преди.
Имаше си градски рейс до там и за по
Имахме три възможности: 1) Да се 2 € бяхме там доста бързо.
върнем към Херцег Нови и да хванем
автобус за Дубровник или да пробваме
пак автостоп; 2) да тръгнем към Никшич, където в момента имаше фестивал и групи като S.A.R.S. щяха да свирят; 3) Будва, град който е може би и
най-известния за почивка в цяла Черна гора, а и имаше концерт на Здравко
Чолич
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Къмпинг намерихме в двора на една
къща, където вече имаше паркиран
кампер. Възрастна жена ни каза да си
опънем палатката там, където на нас
ни хареса и ние така и направихме. Морето беше точно пред нас, само главната улица ни разделяше, който беше
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доста тесен за главен, но пък свързващ Седнахме в едно дървено заведение
всички населени места в тази част на точно до водата. Цените бяха по-близалива.
зо до българските отколкото до тези в
Котор, с това и обслужването, бяхме си
на Черноморието, а не на Адриатическото море.

До късно седяхме и си говорихме, а за
фон ни беше приятна музика и спокойното шумолене на водата.

Събудихме се около 10:00, закусихме
пресни зеленчуци от магазина, който
беше в съседната къща до нас. Всичко
беше толкова прясно и вкусно. В Черна гора все още се продават в магазините зеленчуци, които са отглеждани
в градините на село. Мислехме да отидем на плаж и да плуваме, но започна
да става студено и вятъра се увеличаваше. В сякаш от нищото се промени
гледката пред нас.
Палатката ни беше еднослойна и няма
как да спре какъвто и да е дъжд и трябваше да взема мерки, за да не станем
част от водния пейзаж.
През това време дойдоха младо семейство с две деца. Много мили хора

http://nauka.bg

сп. Българска Наука брой 76

Тръгнахме да се разхождаме и да намерим нещо интересно. Всички къщи
бяха по крайбрежната линия, като
почти нямаше две постройки една зад
друга. Всичко се побираше на една
главна улица.

Ден 13. (27.07)

133

ХУМАНИТАРИСТИКА
от Белгия, предложиха да си скрием
багажа при тях, тъй като те имаха огромен плащ над палатката им, който
пазеше голяма площ от дъжда.
Около 13:00 вече беше мрачно и вале-

сп. Българска Наука брой 76

ше дъжд. Голям дъждобран и над 10
чувала покриваха палатката с надеждата да я запазят суха. Голям порой се
изсипа цял ден и продължи цяла нощта. Гръмотевиците не спряха до около 4:00 ч. сутринта, а дъжда чак след
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5:00 ч. спря заедно с вятъра. Никога
не съм преживявал по-голяма буря.
Чухме, че на места имало щети, а от
вятъра имало пострадали къщи и дървета.
Около 5:50 ч. направих няколко снимки на това което се виждаше от палатката.
Седяхме будни почти цяла вечер, но
пък бяхме сухи, цял ден и цяла нощ
прекарахме в малката палатка. Наистина интересно преживяване беше
този ден (и нощ), трудно ще го забравя.
Допълненията към палатката, които
бях направил да запазя палатката наистина проработиха. Белгийците сутринта побързаха да ни видят дали сме
живи. Не повярваха как чували върху
евтина еднослойна палатка може да се
справят с подобна буря.

ХУМАНИТАРИСТИКА

Бързахме да си оправим багажа и да
хванем автобуса до Котор, откъдето
след не повече от 15-20 мин. вече пътувахме с Лада Нива. Този път нашият
нов приятел шофьор беше наистина
много странен. Вероятно беше ползвал не много преди да се качим нещо,
което го караше да е свръх активен.
Караше наистина като луд и винаги
крещеше през прозореца. Отиваше до
Будва, откъдето е и родом и си живее.
Спирахме сигурно 5-6 пъти на различни места където продаваха глинени
съдове, за да си търси нова саксия за
своята маслинка. Разказваше ни как
за малко не е влязъл в затвора за побой, но се е измъкнал и сега цяло лято
ще празнува с приятели. Закара ни до
перфектната отбивка в края на Будва
по посока Подгорица.
Явно късмета ни се върна и отново за
по-малко от 15 мин. вече пътувахме в
мини камион за Подгорица. И с този
шофьор имахме весели моменти, особено като не можахме да се разберем
къде се намира един хотел в София,
където той преди много години бил
отседнал.
Спря ни точно на пътя където трябваше да стопираме от Подгорица към
Никшич, въпреки че вече познавахме
тази част на Черна гора това ни спести много време. Започнахме да стопираме на същото място, където бяхме
няколко дни по-рано, но този път не
бяхме за Острог, а за Никшич. Спря
ни нова кола, като шофьора беше добре облечен човек на средна възраст.
Не разговаряхме много, но беше мно-

го мил и не проявяваше излишно любопитство. Когато влизахме в Никшич
валеше дъжд и след като му казахме,
че нямаме представа къде ще прекараме нощта той леко се притесни за нас.
Обади се на познат да го пита дали
има хостели в града. След инструкциите, които получи по телефона ни
спря пред къща за гости тип хотел и
си тръгна. Ние няколко пъти чукахме
по всички врати, но бяха заключени.
Решихме да влезем в кафене, където
имаше интернет и да проверим къде е
хостела в Никшич. Аз си бях записал
името и улицата, но нямаше как да
знам къде точно се намира, а и валеше
дъжд и не можеше да се лутаме много.
След като пихме нещо горещо и вече
се ориентирахме къде би трябвало да
е хостела тръгнахме, а и дъжда беше
спрял.
Около 19:00 ч. доволни бяхме вече
в хостела. Представляваше къща на
един етаж с няколко стаи и общо помещение – хола и кухнята на самата
къща.
Останахме там, като единствено отидохме до най-близкия магазин да си
вземем някои пресни зеленчуци и
плодове за вечеря (и нещо сладко).
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Ден 14. (28.07)
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Бяхме спокойни и доволни от пътуването и местата, които посетихме.
Имайки предвид бурята, която преживяхме много се радвахме, че имаме
истински покрив над главите си.
Ден 15. (29.07)
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Сутринта станах по-рано и реших да
сготвя нещо в кухнята, която ни предоставяше къщата (хостела). Поразходих се в квартала и намерих голям
супермаркет, откъдето взех доста добро качество продукти. Времето беше
наистина много различно от предишния ден, облаците големи, бели и пухкави на фон от светло синьо. Никакъв
помен от дъжд и лошо време. Като се
прибрах Саша си пишеше в тетрадката
за събитията последните няколко дни,
а аз започнах да приготвям миш-маш.
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в Черна гора. Никшич (на сръбски:
Никшић или Nikšić) град в западната
част на Черна гора. Населението на
града наброява 58 212 жители (2003).
Още през 4 век на мястото на днешния
Никшич възниква римска военна крепост Анагастум. През идните столетия
многократно е разрушаван, обновяван
и доизграждан. По време на Средновековието градът носи името Оногощ
и е център на жупа. С нашествието на
османците Никшич се превръща във
важно укрепено селище. По време на
османската власт градът и областта са
в състава на т.нар. Стара Херцеговина.
След това решихме да са запознаем отБез да гледаме никаква карта или да
близо с Никшич, тъй като тогава нищо
питаме някой просто тръгнахме из
не знаехме за втория по големина град
улиците на града.
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Центъра е една главна улица с доста
заведения и магазини. Ние седнахме в
едно приятно кафене, в което пускаха
италианска музика. В Черна гора добре се виждавлиянието което са имали през средновековието. Запазили
са си много балканското, но има нещо
италианско, което най-силно се вижда
по крайбрежието.
Никшич от горе.

Обиколката продължихме към малък
парк, който води към голяма църква с
часовникова кула и голяма статуя на
Богородица с младенеца.
Влязохме вътре, поседяхме малко и
продължихме нагоре. Минахме покрай гробищата на града по път, който беше доста стар и се изкачваше към
най-високата точка на планината.

Прекарахме вечерта спокойно в хостела.
Ден 16. (29.07)
Рано сутринта станахме, приготвихме
багажа и излязохме. Имахме среща с
Росен и Анастасия, които също бяха
вече в Никшич. Решихме заедно да
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След дълга обиколка решихме да се
приберем в хостела, където да си починем преди да потеглим към следващата голяма дестинация – Сараево в
Босна и Херцеговина. На връщане минахме през типичните за тази част на
Балканите Roštilj-ници, което е познатата Сръбска скара.
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потеглим от тук към Сараево, тъй като
буря се задаваше и времето щеше да
става все по-зле и по-зле. Проверихме
на автогарата какво е разписанието и
за наш късмет имахме 30 мин. преди
автобуса да потегли за Босна и Херцеговина. Взехме си билети изчакахме
малко тъй като автобуса трябваше да
дойде от Подгорица, да се качат всички, които са за Сараево и да потегли.
Дори не си помислихме да стопираме
в това време. Тъмните облаци и силния студен вятър доста бързо щяха да
ни откажат и да бяхме тръгнали. Също
така пътя е двулентов, като освен на
самия път няма къде да се ходи. От
едната страна е висока скала, а от другата мантинела, която пречи всеки на
пътя да падне в бездънната пропаст.
Возейки се спокойно на последните
седалки в рейса се насладихме на последните мигове от Черна гора. Красиви планински пейзажи се редуваха
един след друг.
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***
Очаквайте следващата трета част
преживяванията ни в Босна и ХерцеТака си казахме довиждане с Черна говина. Как се разделяхме и събирахгора. Една прекрасна държава с уни- ме с Росен и Анастасия почти всеки
кална природа и приятни хора. Задъл- ден. Интересните места, които видяхме, влака към Мостар, известнижително ще се върнем.
ят мост и още много истории на добри хора взимащи стопаджии.

http://nauka.bg

сп. Българска Наука брой 76

http://action.nauka.bg/

http://nauka.bg

139

Списание “Българска Наука”
се издава от

За реклама и контакти:
Петър Теодосиев - 0885811386
Росен Теодосиев - 0885435938

Българска Наука ООД
Сдружение “Форум Наука”

ADMIN@NAUKA.BG
NGO@NAUKA.BG

ISSN: 1314-1031

Редакторски колектив
Главен редактор:
Росен Теодосиев
Петър Теодосиев

сп. Българска Наука брой 76

Редакционна колегия в състав:

140

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

http://nauka.bg

Авторски колектив:

Автори в този брой:

Проф. Николай Витанов
Доц. Петър Голийски
Доктор Владимир Божилов
Доктор Велислава Шуролинкова
Докторант Антоан Тонев
Д-р Чавдар Черников
Д-р Христо Лозанов ДМ.
Димитра Лефтерова
Неделин Бояджиев
Радослав Тодоров
Красимир Иванчев
Марко Иванов
Владимир Попов
К. Гербов

Петър Теодосиев
Елица Димитрова
Анастасия Карнаух
Евгения Сарафова
Катерина Лазарова
Цветанка Бабева
Владимир Попов
Константин Колев-син
Алексей Митев
Иван Ваньов
Димитра Лефтерова
д-р Чавдар Черников
доцент д-р Елица Петрова
Николай К. Витанов
Мария Нишева-Павлова
Васил Николов

Лого: Йордан Жам Нгуен
Предпечат: Петър Теодосиев
Корица: Martin St-Amant - Wikipedia
- CC-BY-SA-3.0

https://www.facebook.com/bgnauka

