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УСЛУГИ БЕЗ
ДЪЛГОСРОЧЕН ДОГОВОР
ТЕСТВАЙТЕ ЗА 3 МЕСЕЦА
ТЕЛЕВИЗИЯ ИЛИ ИНТЕРНЕТ
ЦИФРОВА ТВ*

ИНТЕРНЕТ*

160+ КАНАЛА
30 HD ВКЛ.

100 MBPS

CAM
МОДУЛ

CISCO
МОДЕМ

предплащане

29,97 лева

CAMO

à

за 3 месеца

предплащане

29,97 лева
за 3 месеца

9,99
лв./мес.

CAMO

à

9,99
лв./мес.

ЗАЯВЕТЕ НА
В НАШ МАГАЗИН ИЛИ
НА WWW.BLIZOO.BG

гарантирано забавление

Посочените цени в размер на 29,97 лв. представляват предплащане за период от 3 месеца и се заплащат еднократно. След изтичане на предплатения период за съответните услуги се дължи месечна такса в размер на 9,99
лв., като скоростта на Интернет достъпа намалява до 25 Mbps, a броят на включените ТВ канали намалява до 50. Подписва се безсрочен договор. Офертите важат за нови клиенти, еднократна инсталационна цена за нов
адрес 9,99 лв. Всички цени са с включен ДДС. Офертите са валидни до 31 юли 2015 г. Пълните условия за ползване на офертите търсете в магазините на blizoo, на www.blizoo.bg или на 0700 43 700.
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НАУКА
Четирима български ученици с отличия на едно
от най-престижните състезания по наука и инженерство
в света

В

групата на младите надежди
преобладават олимпийски състезатели по природни науки
- медалисти в най-големите международни олимпиади
Четири от общо петимата български
ученици, които представиха България на най-голямото състезание за
наука и инженерство в света - Intel
International Science and Engineering
Fair (Intel ISEF), се отличиха с иновативни проекти. Христо Стоянов, Григори Матеин, Марин Шаламанов, Васил Василев и Петър Гайдаров от ОМГ
Пловдив се състезаваха с 1700 млади
учени от 75 държави с разработки в
областта на математиката, физиката и
системния софтуер. Гениалните деца
не за първи път се завръщат с медали
и признания - сред тях присъстват и
олимпийски състезатели по природни
науки, участвали в някои от най-големите международни олимпиади.
Григори Матеин от 91 Немска езикова гимназия, София, спечели четвърта
награда в категория Физика и астрономия. Проектът на Григори е разработване на методология за анализ и
контрол на качеството и чистотата на
течности чрез изследване на техния

спектър. Григори, който е олимпийски
състезател по физика, получава почетна грамота от олимпиадата по астрономия и астрофизика през 2014 г.
Петър Гайдаров от ОМГ Пловдив спечели две награди с проект, свързан с
паркиращите функции – втора награда в категория Математика, както и
втора награда от Американското математическо общество. Петър е бронзов
медалист от Балканската олимпиада по математика през 2014 г., както и участник в престижния форум
Research Science Institute, където представя своя разработка.
Марин Шаламанов от София и Васил
Василев от Карлово, ученици в НПМГ,
получиха четвърта награда в категория Системен софтуер, с общ проект,
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който използва методите на еволюцията, за да намери оптимална стратегия
за търгуване на валутната борса.
Още един олимпийски състезател се
отличи със сериозен успех през последните дни. Енчо Мишинев от ямболската Математическа гимназия
„Атанас Радев“ е големият победител
на международното състезание по
компютърно програмиране CodeIT,
като с резултата си като успя да задмине с резултата си госта на тазгодишното издание, Паскал Понс от Франция,
световноизвестен топ програмист.
Енчо Мишинев е сред най-успешните ни международни състезатели. Той
има два златни медала от Младежката
балканска олимпиада по информатика

през 2012 и 2013, два сребърни медала
от Балканската олимпиада по информатика и Международната олимпиада по информатика през 2013, както и
два златни от Балканската олимпиада
по информатика и Международната
олимпиада по информатика през 2014
г. Тези отличия му дават сериозен
шанс да стане втори във вечната световна ранглиста по информатика.
1700-те участници в състезанието са
подбрани между 7 000 000 ученици от
цял свят, които се борят за награден
фонд от близо 4 милиона долара.

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

admin@nauka.bg

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

Науката е чудо, чудете се и вие

С

мятате ли, че химията е
скучна?
Ако
отговорът
е
положителен,
групата
за
химични
демонстрации
„Корпус
за бързо гърмене“ от Химическия
факултет на Софийския университет
бързо ще промени мнението ви. Със
зрелищни светлинни и звукови опити,
те привличат огромно множество от
хора, които „се опитват по всякакъв
начин да минат през загражденията
и да подушат отблизо“ какво точно
правят те.
Срещаме ви с двама от членовете на
„Корпуса“ - Наско Стаменов – Наката
и Златина Димитрова. Те учат „Химия“
в Софийски университет „Свети
Климент Охридски“. Те са млади и
вдъхновяващи, те правят науката
интересна.

да разпространяваме информация за
нашите събития.
- От колко
„Корпуса“?

време

сте

в

Н: Има една традиция в тези
демонстрационни групи да участват
понякога и ученици от Националната
природо-математическа гимназия и
аз съм такъв пример – от 12 клас, тоест
вече пет години.
З: Аз съм прясно, прясно – 2 години
станаха вече.
- А кой измисля опитите?
Н:
Опитите
са
нормално
демонстрационни,
които
могат
да се намерят, стига човек да
поразгледа малко. Някои естествено
са модифицирани за нашия пазар.

- Ще ми разкажете ли повече
за „Корпус за бързо гърмене“.
Кога е създаден? От кого?
Н: „Корпус за бързо гърмене“ дори
не под това име, просто като група за
химични демонстрации във факултета,
изградена от студенти, съществува
от десетилетия насам. Даже нашият
предводител - доцент Лъчезар
Христов, като студент е участвал в
такава демонстрационна група. Името
обаче е по-отскоро. Измислихме го
преди 2 години, за да може по-лесно

www.nauka.bg
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Модифицираме ги, така че да са
забавни за публиката. Някои опити са
малко пипнати оттук-оттам, така че
да изглеждат по малко по-различен
начин и да показват нещата точно
каквито искаме да се показват.
- Има много деца в публиката.
Какво е тяхното отношение
към вас? Получавате ли
обратна връзка?
Н: Е, то ние заради децата го правим.
Идеята на цялата демонстрационна
група е да покажем на хората и найвече на младите хора, че химията
и науката като цяло са нещо много
интересно и много забавно, а не
някаква “сухоейщина”, която те трябва
да назубрят от учебника.
З: Както им се представя в училище в така на гости често ни идват деца,
99% от случаите.
които имат възможност да пипнат и
Н: И примерно пишете на дъската да разгледат факултета от близо, а
уравнения. Химията не е само това. освен това имаме и една програма,
Да, това е езика, на който пишем, така която всъщност сме част от една
разбираме какво се случва, но химията международна програма на BASF,
трябва да се пипне и да се види. И която се нарича „Chemgeneration Lab”
в този ред на мисли правим много и в нея ние отиваме в училище, което
неща с децата. Правим „Вечерите няма възможност да прави химични
на химията“, които са за малки и опити, при което правим 4 опита в 16
големи, участваме във „Фестивала комплекта. Те са разпределени в кутии
на науката“ с големи демонстрации, и е много лесно да се вадят и слагат.
както и workshop-и, насочени само Отиваме в училището, един от нас
и единствено към децата. Също застава като демонстратор, а 15 деца
от училището, избрани от учителите,
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гърмежите има по-интересна химия и
те са по-опасни от една ябълка.
- Колко време ви отнема да се
подготвите?
Н: Отнема ни няколко дни да
подготвим една „Вечер на химията“
и ден да подготвим Chemgeneration
лабораторията. Разбира се, когато
става въпрос за Chemgeneration
лаборатории или друг workshop с
малки деца или с ученици, ползваме
опити, които са също интересни, но
много по-безопасни.
З: Те не са много по-безопасни, те са
изцяло безопасни.
Н: Но когато дойде „Вечерта на
химията“, естествено може да се
развихрим и да използваме всичките
си знания и опит, за да направим нещо
наистина зрелищно.
- Вие
използвате
доста
хранителни вещества за своите
сядат на работните места и могат те
опити. Може ли една жена да
самите да правят опити заедно с нас.
взриви нещо в кухнята?
- Опасни ли са опитите, които
Н: Естествено, че може. Ние имаме
правите?
цял раздел разработени опити,
Н: Естествено, че са опасни. Всичко които се наричат „Кухненски опити“.
най-интересно в химията - колкото е Такъв workshop даже правихме
по-интересно, толкова е по-опасно. във „Фестивала на науката“, чиято
В ябълката примерно има много анотация беше: „Как да омажем
интересна химия, само че тя се яде. В кухнята и после, когато дойде майка

www.nauka.bg
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ни с големия шамар, да се оправдаем, влязат. Само че един човек пуснал 5
че е в името на науката“.
души, друг човек пуснал 5 души, трети
човек пуснал 5 души и бяха около
- Участвахте във „Фестивала шейсетима. (смях) И 60 от 25 е добро
на
науката“.
Какви
са
число, но все пак всичко мина наред.
впечатления ви от него, колко
Другото нещо е, че когато правим
хора се събраха, имаше ли
опитите на поляната и започнем с
интерес към вас?
нещо вълнуващо - примерно нещо,
Н: „Фестивалът на науката“ винаги е което издава силен звук или което
едно много, много хубаво място и аз дими много, публиката веднага се
лично с голямо удоволствие участвам скупчва. И така, изведнъж застават
всяка година - било то като част от един митинг хора, които се опитват
„Корпуса“, било то във „Fame Lab“ или по всякакъв начин да минат през
в някой друг workshop. Фестивалът
просто събира много хора, няма как
да не събира. Той се провежда в парк
„Заимов“, което е предпоставка да има
постоянно пътникопоток.
З: Което се оказва проблем, когато
се събират прекалено много хора.
Сега едната от колежките, която води
workshop-a - съботния, за „Кухненската
лаборатория“, тя просто започна да ми
се оплаква колко много хора е имало
и как не са могли да смогнат и освен,
че има деца, имало е супер много
родители, които са се скопчили около
децата си, било ужас. (смях)
Н: Този workshop беше с безплатни
пропуски, при което имаше 25
безплатни пропуска и условието, че
ако има хора, които дойдат, ако са
до 5-6 души повече, могат също да
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загражденията и да подушат отблизо интересен. Те са два. Единият е с
какво правим.
горящата пяна по ръцете, другият с
издухването на нишесте. Това са ми
- И на „Вечерта на химията“ наистина най-любимите опити, които
беше така. Доста хора имаше.
по своята същност реално са много
Н: Да, но благодарение на това, че скучни. Тези двете неща не могат да
„Вечерта на химията“ е традиционна се сравняват с гърмежите на Марто
– ние я правим два пъти годишно, те (Мартин Недялков – също член на
са научени да стоят на страна, имат „Корпус за бързо гърмене – б.а.) или с
респект от ограничителната линия, неговите флашове, но това са ми найкоето в парк „Заимов“ на места не се любимите неща като цяло.
случваше и трябваше да напомняме - Отстрани изглеждат доста
на публиката, че може да загуби
впечатляващи и зрелищни.
крайници, ако дойде при нас.
З: Самата химия в тях не е толкова
З: Леко подвиквайки. (смях)
интересна. Това имах предвид.
изключим
асистентите
и
- А кой е най-интересният Като
опит, който сте правили, най- преподавателите ни, които идват да
ни гледат, основната част от публиката
любимият ви?
е чувала за химия в рамките на точно
Н: Всичките ни опити са интересни. тези уравнения, за които говореше
(смях)
Наката, и малко или много, колкото и
З: Любимият ми опит не е толкова ние да се опитваме да им го обясним,
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те не винаги разбират. Така че в доста З: Това е защото те не са мотивирани,
случаи, залагаме само на това да бъде а и в повечето случаи са на една такава
зрелищно.
средна възраст – около 50 години, вече
им е писнало от това да преподават,
цял живот са гледали ученици и искат
- Мислили ли сте за бъдещето да го ”добутат” някак си до пенсия
си? Какво ще правите, когато и просто да им се махне от главата.
Ние, когато ходим по училища из
завършите?
България, виждаме пълни хранилища
З: На мен ми е рано още да каже.
с химикали, а реално децата не са
Н: Еми, аз като завършващ би трябвало видели нищо. А тези хранилища стоят
вече да съм си направил плана и и всичко им е там. Колко ще ти струва
той е следният: влязох в програмата да отидеш да сипнеш в две епруветки
„Заедно в час“, което означава, че нещо и да го покажеш на децата?
през следващите две години ще
преподавам в нуждаещи се училища
в България по природни науки. Освен
това няма да спра образованието
си, а ще продължа, надявам се,
успешно в магистърското си обучение
в
специалност
„Функционални
материали“. Нещо много близо до
това, което се занимавам в момента.

- Искате ли да кажете нещо за
финал, нещо да пожелаете на
читателите?
Н: Аз лично мога да завърша с една
фраза, която ми хрумна преди няколко
дни и е използвах за писането на
няколко автографа: „Науката е чудо,
чудете се и вие“.

- Когато
преподаваш,
ще З: След това нямам какво да кажа
правиш ли интересни и (смях).
зрелищни опити за децата?
Н: Както вече казахме, химията трябва
да се пипне и да се види, така че да.
- Питам
ви,
защото
преподавателите в нашите
училища, не правят точно
това.
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Автор: Доника Асенова

Отбора по право на Софийския университет

П

оговорихме с част от отбора по
право на Софийския университет, участвал в международно състезание по европейско право, на
което се класират на второ място – губят на косъм от Словения. Всяка година състезанието се провежда в различна държава – европейска или свързана
с Европейския съюз. Тазгодишното
състезание се състоя в Грузия, миналата година – в Полша. То се организира
от Сдружението за международни състезания по право /СМСП/, учредено
през лятото на 2009 г. Целта на Сдружението е да популяризира сред българските студентите състезанията по
право, да селектира и организира подготовката на отбори, които да се състезават от името на университетите,
както и да им съдейства за постигане
на високи резултати. Едновременно с

това СМСП работи за повишаване на
интереса към проблемите на международното и европейското право.
Срещнахме се с двамата треньори на
отбора - Александра Ковачева и Иван
Лазаров, както и с двама от тазгодишните участници в него: Донка Стойчева и Деян Петров. Вижте какво ни споделиха те в следващите редове.
Иван ни разкрива, че състезанието по
право на Европейския съюз представлява симулация на процес пред съда
на ЕС, точно така както се случват истинските казуси пред съда. Става въпрос за производство на преюдициално заключение, което се дава от съда
на ЕС.
Състезанието притича в две фази –
писмена и устна. Казусът излиза в началото на февруари, след което има
около 3 месеца за подготовка върху
казуса – четене на съдебна практика,
на приложимата правна уредба. На
тази база отборите са задължени да
представят писмени защити за страната и на ищеца, и на ответника. След
предаването на тези защити има един
месец, в който отборите се готвят за
последната фаза. Тя е именно устно
заседание пред съда на ЕС.
Александра допълва, че основната
разлика на това състезание е, че се занимава само с европейско право. Със-
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тезанията се различават по това какъв
процес се симулира. В конкретния
случай се симулира процес пред съда
на ЕС в Люксембург с всички негови
специфики.
Казусът обикновено излиза края на
декември или началото на януари.
Устните състезания се провеждат май
или април. Селекцията за отбора се
прави декември, състезанието е през
май. Подборът е ограничен в рамките
на Софийския университет – декември се пускат обявите за състезанието.
От кандидатите се изисква да изпратят автобиография на английски език
и да отговорят в рамките на 150 думи
зададения въпрос или да направят резюме на решение. След това треньорите решават кои от тях да поканят
на интервю – това е първият стадий.
На одобрените се предоставя примерен казус, който трябва да решат за
няколко дни или седмица. Интервюто
се провежда на базата на този казус,
чиято идея е да поставя сложни въпроси, за да се разбере как реагират
студентите в такава ситуация. Освен
казуса им се дава и набор от съдебна
практика, подобна на тази от самото
състезание. Краткото време, което студентите имат за подготовка е с цел да
се разбере дали могат да обработят дадения казус и да стигнат до верни за-
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ключения. Селектират се 4 човека и 2
резерви.
Александра ни обяснява подробно:
„Получаваме един казус, който е около 10 страници, описание на фактите, проблемите и около 700 страници
допълнителен материал с решения,
статии и правото на ЕС. От състезателите се очаква да се запознаят с правото и да го приложат към този казус под формата на писмена защита,
която трябва да е около 10 страници
и да представя позицията на ишец и
на ответник. Един месец се отделя на
написването на писмените защити,
които след като се предадат, трябва да
се компилира една устна пледоария.
Ищецът има 20 минути да представи
своята пледоария, като ищец обикновено първия ден са двама човека – те
представят 2 или 3 въпроса. Втория
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ден всички трябва да представят позицията на ищеца и на ответника и пак
имат 20 минути. Става въпрос за много сериозна дисциплина на говорене,
много ясно формулиране на проблеми и съответно на отговорите, защото
съдът не е пасивен. Той не седи просто
да слуша, а задава въпроси през абсолютно цялото време.“
Допълва, че това, което получават състезателите от тренировките е нещо
много по-различно от това, което получават от юридическото си образование, защото то е пасивно – пред теб
се изправя един лектор, който ти дава
знания. Тук те са активния елемент.
Според нея това е проблем не само на
българското образование - предварително да получиш много теоретични
знания и да имаш малко време да работиш по практиката. Твърди, че тези
състезания помагат на студентите да
се сблъскат в ранен етап с проблемите на практиката. Там им се налага да
мислят по съвсем различен начин и
имат възможността да кое е важното в
случая.
Донка сподели как протича подготовката: „Отнема доста време, доста
е сериозна. Най-напред работим по
писмените си защити. След като ги
предадохме, започнахме да тренираме, да пледираме пред треньорите ни.

Имаше и гост оценители, които идваха, за да ни дадат отзивите си. Беше
наистина доста изтощаващо. Постоянно се появяват нови аргументи, нещата еволюират, общо взето никога не си
с това, с което си тръгнал. Но при нас
се получи добре, защото се сработихме
като отбор. И се харесваме, отделно от
състезанието, така че тренировките
бяха приятни, освен натоварващи.“
Деян допълни, че тренировките са
това, което се очаква от тях на самото
състезание – именно една дискусия
на проблема със съда: „Тренировките
бяха с нашите треньори, които с помощта на външни лица ни помагаха
с аргументи, с реторика. Трябва да се
наблюдават много неща – eye contact,
език на тялото, които ние за 3 месеца
колкото можахме овладяхме. Прогресът накрая беше дори плашещ.“
Целта е максимално да се доближат до
това, което наистина ще се случи там
- ще се изправят пред имена от правото на Европейския съд – професори от
престижни правни университети, служители от съда на ЕС. Ще бъдат прекъсвани от съда, ще им бъдат задавани
въпроси по това, което говорят, за да
бъде доизяснено или да бъдат поставени в малко по-затруднено положение, за да се види как реагират в тази
ситуация.
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Донка добавя, че когато трябва да защитиш една позиция, но нямаш възможност нито времево, нито чисто
аргументативно, трябва да решиш
кои моменти от позицията си може да
изоставиш за сметка на някои други,
на които да наблегнеш: „Няма да намериш едно решение и да ти кажат:
„Това е правилния отговор, прочетете
решението.“ Винаги може да има позиция от другата страна и съдиите ти
го напомнят.“
Деян споделя, че най-много му е харесал казуса, с който са се занимавали на
това състезание, защото е нещо ново
за съда на ЕС и наистина имаш поле за
изява на творческа мисъл.
В състезанието винаги се поставят
актуални въпроси пред съда. Много
често става въпрос за висящи дела, по
които предстои да бъде изградено решение.
За първо място наградата е посещение
в Кеймбридж и посещение във Върховния съд в Лондон, както и в една от
адвокатските им колегиити за около 7
до 10 дни. За второ място се получават
книги, чиято тема е свързана с правото на ЕС. Същата е наградата и за найдобра писмена защита. Най-добрите
оратори отиват на кратък стаж в съда
на ЕС, при българския съдия г-н Арабаджиев или при генералния адвокат
на Великобритания.
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Донка споделя впечатленията си от
състезанието така: „Както казва нашият декан: много е важно да „си свериш
часовника“ с другите факултети. В
това състезание има отбори предимно
от централна и източна Европа, с изключение на белгийския отбор, но той
също е съставен от студенти от тези
части на Европа, които учат там. Беше
интересно да си поговориш с изтъкнати личности в областта на европейското право и беше доста ценно това, че те
те слушат и ти обръщат внимание. Обратната връзка, която ни даваха след
като пледирахме, също беше много
полезна. Впечатленията са ми доста
добри, Грузия е хубава страна.“
Деян допълва, че на моменти е изпитвал
доста адреналин: „Самото
състезание е динамично, изисква да
се нагодиш към ситуацията, бързо да
реагираш и мислиш. Бих казал, че подобни състезания пристрастяват. Сега
планирираме да се пробваме за още
едно. Цялостното преживяване е страхотно. Препоръчвам ги на всеки студент.“
Отборът изказва бладарности на ректора на Софийския универитет, който
много им е помогнал и е съдействал за
поемане на всички разходи, свързани
със състезанието, както и за предоставяне на зала в университета, в която да
тренират.

Превод: Петър Теодосиев

Списък с 40 безплатни образователни
сайта

В

света има над 17 000 университети, като в повечето от тях, за
да получите диплома трябва
да отделите не малка сума пари. Повечето студент изплащат заеми след
завършването си, а други работят по
време на ученето си.
В момента живеем в свят, в който почти всеки човек има достъп до компютър. Това ни осигорява необятно поле
от възможности. Огромни библиотеки
с отворен достъп и сайтове с информация просто чакат да бъдат прочетени
и използвани, за да се осъвършенстваме.
Всеки може да бъде по-добре образован и от студентите в най-пристижните университети в Европа или САЩ.
Предоставяме ви 40 полезни сайта,
които могат да променят нивото на
образованието ви напълно безплатно.

2. COURSERA - Образователен сайт,
който работи с различни университети и показва техните курсове напълно
безплатно.Има над 542 обучителни
курса.

1. ALISON- над 60 милиона уроци и
курсове, с над 1,2 милиона уникални
посетители на месец

8. Open YALE Courses - Отворени
обучения от Йейл и отворен достъп до
въвеждащи курсове, преподавани от

3. The University of Reddit Университета Reddit
4. UDACITY - Предимно фокусиран
към компютърни науки и математика.
5. MIT Open CourseWare- Безплатен
достъп до много MIT курсове. Директно от преподавателите в MIT.
6. Open Culture - Сборник с безплатни
учебни ресурси, включително курсове, учебници, книги и филми.
7. No Excuse List - Огромен списък от
уебсайтове и страници, от които може
да се научим на всичко

40

Списък с
безплатни
образователни сайта
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изтъкнати преподаватели и учени в
университета (Йейл). Всички лекции
са били преподавани в аудиториите
на Yale College и са на разположение
чрез видео, аудио и текстови формати, не е нужна регистрация
9. Khan Academy- гледате хиляди
микро-лекции по теми, вариращи от
история и медицина да химия и информатика, сайта го има и на български.
10. Zooniverse- Вземете участие в
голямото разнообразие от интересни
изследвания свързани с природата и
културата.
11. TUFTS Open CourseWare- Tufts
Open Course Ware е част от ново образователно движение инициирано от
MIT.
12. How Stuff Works?- Още за науката
и обяснения за това как нещата работят, как се случват и общо взето за
всичко което може да се сетите.

се интересуват.
14. VideoLectures.NET – невероятни
видео лекции по много теми
15. TED - Мотивационни и образователни лекции от забележителни професионалисти от целия свят.
6. Shodor - изследователска и образователна организация с нестопанска
цел, посветила се на развитието на
науката и математиката. Има много
подробни курсове подходящи за всички възрасти, като може да се възползват студенти и дори преподаватели в
различни образователни институции.
17. Udemy FREE Courses - Стотици
експерти преподават на Udemy всеки
месец, включително най-продаваните
автори на New York Times, изпълнителни директори на големи корпорации и др. известни и влиятелни личности. Има много безплатни курсове,
които могат да ви научат на онлайн
бизнес, право, програмиране, дизайн,
математиката, науката, фотография,
йога и още много други.

13. Harvard Medical School Open
Courseware - Мисията на Open
Courseware е да се обменят знания и
18. Maths & Science- курсове, тестове
информация в Harvard между учените и учебни материали за математика
и към други академични институции. и точни науки за ученици от 1 до 12
Сайта е полезен също така и за
клас.
кандидат-студенти и за всички, които
19. edX.org - Безплатни курсове,
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предназначени специално за интерактивно обучение през интернет.
Лекции от MIT, Harvard, Barkley,
Georgetown, Бостънския университет,
Университета на Вашингтон, Каролинския институт, Университета Киото и много други.
20. iTunes U- Безплатно приложение
на Apple, която дава на студентите
мобилен достъп до много курсове.
Предоставя много безплатни видео
курсове, книги, презентации и аудио
лекции.
21. Liberty Classroom- Собственост
е на автора на бестселъри Том Уудс.
Предлага някои безплатни курсове
по история и икономика, но за малка
сума на месец може да получите достъп до много полезна информация.
Не е напълно безплатен сайта, но
напълно си заслужава...
22. Drawspace- Стотици безплатни
уроци по рисуване.
23. Codeacademy - Лесен начин да се
научи как се програмира.
24. Duke U - Duke предлага разнообразие от безплатни курсове по
iTunesU.
25. Scitable - Свободен достъп до научна библиотека и личен образовате-

лен инструмент, който в момента се
концентрира върху генетика, изучаван на еволюцията и живите организми.
26. My own business - Предлага безплатен онлайн курс по бизнес администрация, която ще бъде от полза за
нови мениджъри и на всеки, който се
интересува от започване на бизнес.
27. Kutztown University’s free coursesУниверситета Kutztown в Пенсилвания предлага повече от 80 безплатни
бизнес обучение онлайн. Курсовете са
индивидуализирани и са за самостоятелно обучение.
28. Open Learn- Дава ви свободен достъп до учебните материали на Open
University .
29. Free Computer Books - Свободни
книги за компютри, математика,
технически науки и др..
30. Academic Earth- Безплатни видео
лекции от топ световни учени.
31. American Sign Language BrowserОнлайн самоучител на жестомимичния език.
32. BBC Languages- Самоучител за
езици.
33. unplugthetv- Избира на случаен
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принцип образователно видео което
да гледате.
34. Lifehacker- Съвети и трикове за
подобряване на всички области от
живота.
35. JustinGuitar - Стотици безплатни
уроци по китара, както и някои уроци
по теория на музиката.
36. DuoLingo- Научете нов език безплатно, докато помагате да се преведат различни полезни интернет страници.

39. Open2study- Open2Study предоставя безплатно висококачествено
образование онлайн.
40. OEDb- Може да изберете от над
10 000 безплатни онлайн курсове

Източник: http://youthchance.
blogspot.com/2015/02/beat-systemwith-this-list-of-40...

37. Layers Magazine- Уроци по
PPhotoshop, Illustrator, Dreamweaver,
Flash, Premiere Pro, In Design and After
Effects.
38. Creative Flow- списък от над 950
Photoshop уроци

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

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

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
достъп до него.
www.nauka.bg
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Наръчник “За ваксините и
ваксинациите”

Н
pdf.

аръчник „За ваксините и вак- менните митове за имунизациите, дасинациите“ на проф. Радка Ар- дени са отговори на някои от най-чесгирова е достъпен за сваляне в то задаваните от родителите въпроси
и всичко това - на достъпен език!

На достъпен език са разгледани съвре- vaccines_ok.pdf 237,72KB
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Превод: Петър Теодосиев

Нов рогат динозавър е открит - Regaliceratops
peterhewsi

П

реди 10 години Питър Хевс
случайно вижда стърчащи
кости от скала по протежението на река Олдман в Канада.
На 4 Юни в научното списанието
„Current Biology“ е публикуван материал, който обяснява, че тези кости
принадлежат на почти непокътнатия
череп на необичаен динозавър. Непознатият роднина на Трицератопс е
първия открит до сега подобен динозавър.

Credit: Art by Julius T. Csotonyi.
Courtesy of Royal Tyrrell Museum,
Drumheller, Alberta.
В щата Алберта (Канада), където са намерени костите не е са откривани преди останки на рогати динозаври. Тази
находка от самото си начало е била
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значима за учените, тъй като са предполагали, че ще е нещо ново и непознато до сега.
Реконструкцията му в лабораторията
показва, че това е рогат и изцяло нов
динозавър.
Огромната му прилика с Трицератопс
не може да се отрече, но новия вид
има много по-голям рог и два рога над
очите. Може би най-отличителната
част е „ореола“ от големи петоъгълни
плочи, както и други образования на
бронята на главата.
Новият праисторически екземпляр
има името Regaliceratops peterhewsi. В
името са включени двете най-важни
неща за вида - подобно на корона яка
на врата си и името на човека, който
пръв го намира. Все пак има и прякор
даден му от учените - „Hellboy.“
Рогатия екземпляр е от групата на
Chasmosaurine, но пък има орнаменти
и от по-ранните Centrosaurines.
Специалисти казват, че най-вероятно
двете групи са развили рогата си независимо едни от други и са постигнали
големи прилики в еволюцията си.
Учените се надяват да открият повече
останки от Regaliceratops peterhewsi в
бъдещи проучвания.
Също така ще продължи работата по
реконструкция на черепа, който въпреки че е непокътнат се е деформи-
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рал след 70 милиона години в подно- Източник: sciencedaily.com
жието на Скалистата планина, където
най-вероятно има много видове чакащи да бъдат открити.

Rocky Mountain/Скалистата планина

www.nauka.bg
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Детски научен център отваря врати в София
Музейко пристига у нас на 30 септември

Д

етският научен център официално отваря врати през септември, но най-любопитните ще
могат да надникнат още през август

Детският научен център Музейко ще
бъде открит официално на 30 септември, това съобщиха неговите създатели – Фондациите „Америка за България“ и „Музейко“. На първи октомври
ще започнат програмите в Музейко,
тематичните му дни, и ще бъдат достъпни всички интерактивни изложби,
които представят науките чрез игри.
Междувременно ваканцията започва
с добри новини. През август сградата
на Музейко ще отвори врати за найлюбопитните с детска школа „Игра и
наука в Музейко“.
Тогава ще бъдат готови и следните из-

26 Българска Наука - Юни 2015 г

ложби: ГРАДИНАТА ЗА ТВОРЦИ, която ще предлага отдих на родителите и
много забавления за децата, ГОЛЯМОТО ДЪРВО, което свързва най-ниската
с най-високата точка на сградата, но е
и връзката между праисторията и космоса, между миналото, настоящето и
бъдещето. Най-младите изследователи ще могат да се забавляват и да учат
в ПРОСТРАНСТВО ЗА МАЛКИТЕ. ИЗСЛЕДВАЙ СВОЯ СВЯТ: ГРАД ще очаква всички бъдещи архитекти, инженери и строители, а в ИЗСЛЕДВАЙ СВОЯ
СВЯТ: ПРИРОДА Музейко ще споделя
всичко, което знае за растенията и животните. От трите изложби, посветени
на ПОДЗЕМНИТЕ ТАЙНСТВА ще можем да научим повече за ДРЕВНИТЕ
ГИГАНТИ, вълнуващите ИСТРОИИ,
които има да разкаже археологията и
всички тайни на геологията, скрити в
СКАЛИТЕ. Под зеления ПОКРИВ се
намират и отговорите на въпросите
КОЙ СЪЗДАВА БЪДЕЩЕТО: ЗЕМЯ
и КОЙ СЪЗДАВА БЪДЕЩЕТО: КОСМОС, а за всички, които не могат да
спрат да гледат към звездите, врати
отваря и ПЛАНЕТАРИУМЪТ.
И това не е всичко. През есента Музейко подготвя още големи изненади, но
кой е очаквал друго?
А докато Музейко ни показва дома

си и подготвя своето пристигане през
септември, можете да посетите новия
му уеб сайт www.muzeiko.bg, за да следите всички новини, да научите повече за изложбите както и за достъпа до
тях: http://bit.ly/1Q2EUgQ и годишните карти: http://bit.ly/1Frpwk2
МУЗЕЙКО е най-големият детски научен център в Източна Европа, който
ще отвори врати на 30 септември 2015
г. в София. Той се строи по идеи и с
инвестицията на фондациите “Америка за България” и „Музейко“ на територията на община Студентска върху
разгърната площ от 3500 кв.м., 2000
кв.м. от които - пространство за интерактивни игри, които да събуждат
любопитството на децата към наука,
инженерство, екология, комуникации
и изкуства, и да подпомагат по увлекателно-игрови начин желанието на
малките да учат.

Музейко от вън и от вътре.
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Автор: Росен Теодосиев

Природонаучен Музей „Плиоценски парк“
- Дорково

Н

а 19-ти септември през
2013 г. бе открит нов природонаучен музей в с. Дорково,
който разкрива природните забележителности и миналото на нашата
страна. Инициативата нямаше да бъде
възможна без съвместните проучвания между български и френски учени. Палеонтологичният музей в с.
Дорково, област Пазарджик в Родопите, представя находки от плиоцена, открити в палеонтологичното находище
в местността „Елин кладенец“ около с.
Дорково.

600 кости на 15 m2 площ. Все още находището не е развито и се виждат
стърчащи кости от скалите. През 80те години на миналия век природната забележителност „Палеонтологично находише - Дорково“, известно и
с изкопаемите животински останки
от плиоценската епоха, е обявена за
защитена територия, а находището е
обявено за природна забележителност
на 31 януари 1990 г.

Първият който обръща внимание на
това находище още в началото на 30те години на миналия век е местният
Най-голямото в света находище на учител Манов Чолев, когато негови
струпване на кости от над 30 вида жи- ученици му носят необичайно голям
вотни на едно място. Открити са над зъб. В региона се носи легенда, че
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местността „Елин кладенец“ е дъно
на пресушено езеро, в което са живяли огромни водни чудовища. По този
начин местните хора си обяснявали
необичайно големите кости, които намирали.

разкопки (1985 - 1987 г.). Те са организирани от Националния природонаучен музей при БАН с участието на
Националния
естественоисторически музей в Париж, по инициатива на
проф. Николай Спасов. Научен ръководител на експедициите е проф. ЕрНо нищо не е предприето до повторно- бер Тома от Колеж дьо Франс, Париж.
то му отритие от геолози на тогавашната фирма „Редки метали“. А първото Учените предполагат, че изключителнаучно палеонтологично проучване е ното натрупване на вкаменени кости
организирано от акад. Тодор Николов от животни в находището край Дори геолози от Софийския университет. ково е в резултат на природно бедПа-леонтологичното находище нашу- ствие, унищожило край брега на древа
мява по-късно благодарение на мно- река цяло стадо мастодонти (Anancus
жеството вкаменелости, открити на arvernensis). Голямо засушаване е
това място в резултат от проведените причинило измирането им от жажбългаро-френски
палеонтологични да край последните водоизточници,
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по този начин костите на мастодонтите със своите огромни размери са
послушили да задържат костите на
други измрели животни, пометени от
придошлите в последствие води. Село
Дорково разкрива с богатата си фауна
напълно непознатата доскоро природа в Югоизточна Европа от преди 5
мил. години, с по-топъл и влажен климат от сегашния и мозаечен пейзаж с
обширни, разредени годи. Според палео-ботаника проф. Д. Иванов в българските гори отпреди 5 млн. години е
доминирал дъбът, разпространени са
били кестенът, брястът, букът, елата.
Съществували са и такива екзотични
за днешната европейска растителност
видове като гинко и магнолия. Подлесът е бил съставен от чемшир и вечнозелените храсти рододендрон и лавровишня. По-късно учените съобщават,
че в района са живели девет архигрупи
бозайници. Част от находките са изпратени във Франция за реставрация
и консервация, по-късно са върнати
отново в България.
Палеонтологическите разкопки продължават няколко години съвместно
с български и френски екипи през август месец в годините 1985 г. и 1987 г.
Тези проучвания са довели до открития, благодарение на които находище-
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то край с. Дорково е световно известно
със множеството палеонтологически
останки. Намерени са костни останки от над 30 вида гръбначни животни: над 600 кости на едри бозайници
(мастодонти, два вида редки древни
маймуни, примитивни коне - хипариони, елени, носорози, тапири и др.), а
също и множество останки от гризачи
и насекомоядни бозайници. Около 80
% от останките принадлежат на мастодонти (два открити в находището
вида). По находките от птици от проф.
3. Боев са описани един нов род и два
нови вида за науката. Дорково е найбогатото находище на останки от мастодонта ананкус арвернензис (Anancus
arvernensis) в света и едно от най-богатите на фосилни животински останки
ранноплиоценски находища в Европа.
Находището край с. Дорково се приема днес за един от основните „репери“,
маркиращи началото на плиоцена в
Източна Европа. По време на разкопките находището е постоянно посещавано от множество туристически групи. Освен специализираните научни
статии, излезли в международни издания, през последните 20 години са
публикувани няколкостотин статии и
интервюта, популяризиращи откриването на алеонтологичното находище,
в това число и във френски, немски и
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руски издания.
След близо 30 години от тези българофренски палеонтологически разкопки
ние можем да се докоснем от една вече
мъртва природа чрез новият музей в
с. Дорково. Този нов музей е една голяма крачка в популяризирането на
науката и дава възможност на всеки
посетител да се докосне до природната обстановка на нашатата територия
през плиоценската епоха. Сградата на
музея, дело на арх. Явор Йорданов и
създаването на експозицията е благодарение на проекта на община Ракитово „Създаване и популяризиране
на културно-историческия продукт в
община Ракитово, чрез адаптация на
„Палеонтологично находище - с. Дорково“ като туристическа атракция“.
През септември 2013 г. президента на
Р. България Росен Плевнелиев тържествено отри музея.
Гостите на музея, могат да се докоснат
до истински мастодонт в своята среда
от преди 5 мил. години: плиоценска
гора, крясъците на маймуни, тръбния
зво на хоботните и тропота от копита
на древните коне хипариони и още
много. Всичко това е благодарение на
учените от Националия природонаучен музей, художници и реставрато-

ри. Пейзажи, скулптори и възстановени в реални размери животни могат
да се видят в музея, но най-голямата
атракция е скулптората на мастодонта
ананкус в реалните си размери. Автор
на мастодонта е българина Велизар
Симеоновски, който работи като художник анималист в Чикагския музей
по естествена история. Всички макети
и рисунки са съобразени с най-новите
научни открития свързани с палеонтологията и данните, които имаме за
плиоцена.

Използвана литература:
Кюмюрджиев, Любомир, Велизар
Симеоновски, Иво Данчев. Животът някога по нашите земи. National
Geographic България. бр. 6 (104)/юни
2014 г.
Проф. Николай Спасов Национален
природонаучен музей - БАН, с. Природа, бр. 4, 2014
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МЕХАНИКА
Николай К. Витанов – Институт по механика – БАН
Златинка Димитрова – ИФТТ “Г. Наджаков” - БАН

Разкази за науката

Разказ №1: Механиката на флуидите
Част 2: От числата с гръмки имена до
полета на птиците
1. Числата ни го говорят. Ама какво ни говорят числата в механиката на флуидите
На някои хора звездите им го
говорят. Какво им говорят звездите,
звездите си знаят. А пък хората, дето
звездите им го говорят, го говорят
това същото на други хора (на които
по някаква причина звездите не им
говорят). И тези последните плащат и
пари (ако звездите и на тях им говореха, щяха да минат безплатно, ама
де пусти късмет!). Тъй е то в живота.
И в механиката на флуидите има едни
работи, наречени числа на този или
онзи, които ни говорят доста неща.
Но преди да обсъдим какви ни
ги говорят числата в механиката на
флуидите, нека да кажем нещо за феномена динамично подобие на флуидните течения. Но за какво пък ще
се занимаваме с нещо, наречено динамично подобие? Ами най-напред то
доста често се среща в механиката на
флуидите. После, като имаме няколко
динамично подобни течения е достатъчно да изучим само едно от тях, за
да знаем всичко за останалите (тоест
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динамичното подобие доста ни облекчава живота). И накрая, динамичното подобие е тясно свързано с онези
числа с гръмки имена, които ни говорят туй онуй. А пък грубо казано, две
течения с една и съща геометрия са
динамично подобни, ако съответните им числа с гръмки имена са едни и
същи. Така, че – внимавайте с числата
с гръмки имена в механиката на флуидите. Те могат много да ви облекчат
живота (и да ви наговорят това онова
за съответното течение).
А сега, нека се запознаем с няколко от числата с гръмки имена и да
видим, какви ни ги говорят те. Найнапред по традиция се започва с числото на Рейнолдс – фиг.1.

Фигура 1. Осбърн Рейнолдс. Ня-

Брой 79, Юни 2015

кога, когато демонстрирал ефектите, свързани с теченията на
флуидите, разни зевзеци му говорели, че това, с което се занимава, не е наука. Днес числото на
Рейнолдс го знае всеки в механиката на флуидите. А имената на
зевзеците отдавна са забравени.
Защо пък с него? - ще попитате. Ами
защото течението тече, тоест има някаква инерция и като тече, част от
механичната енергия преминава в топлинна чрез механизма на вискозната дисипация. Отде се взема тя? Ами,
за да може да тече, флуидът трябва да
се деформира, а той се съпротивлява
на тази деформация – иначе казано
– има вискозитет. И колкото съпротивлението е по-голямо, толкова и вискозитетът е по-голям и флуидът тече
по-трудно (медът има по-голям вискозитет от водата – тече по-трудно).
И при тази деформация се губи механична енергия. Та значи – правим –
струваме, но щом флуидът тече, имаме инерционни сили и вискозни сили.
И отношението между инерционните
сили и вискозните сили се характеризира с …. числото на Рейнолдс (ха
така!) - фиг. 2. И какви ни ги говори
числото на Рейнолдс. Ами малки числа на Рейнолдс – инерционните сили

са по-слаби от вискозните. Тоест механичната енергия е малка и вискозната
дисипация успешно я разсейва. Демек
– няма място за вихри във флуида.
Няма човек – няма проблем! (у-упс!).
Не това искахме да кажем. Правилното изречение е – няма вихри – няма
турбулентност! Та малките числа на
Рейнолдс свързани с едно течение на
флуид ни говорят такива неща: туй
течение не ще да е турбулентно! Ами
какво ще да е тогава? Как какво – ламинарно бе хора! Но за това по-долу.

Фигура 2. Обтичане на цилиндър от флуид за различни числа
на Рейнолдс. Нали запомнихте
– има динамично подобие. То-
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ест (ако течението е с достатъчно голям размер), важно е колко
е стойността на числото на Рейнолдс (а не колко е голям цилиндърът).
Засилваме значи флуида да тече.
Тоест увеличаваме инерцията му, а
пък вискозните сили ги държим същите. С други думи – расте си числото на Рейнолдс. Флуида има енергия и
тя не се много разсейва чрез вискозна
дисипация. И като му остава енергия,
флуидът може да почне да прави бели
– тоест да се завихря. Аха – ще кажете – значи при увеличаване на числото на Рейнолдс ламинарното течение
може да премине в турбулентно. Яа-а-а гледай – май и на вас числата с
гръмки имена почнаха да ви говорят.
Та да не се чудите ако ви се случи следното нещо – говорите си например с
първия автор за флуидни течения, а
той си пие кафето и ви пита колко е
числото на Рейнолдс. Вече знаете, че
туй не е случайно.
Чакайте бе – ще кажете. Ами то
на Земята има и гравитация. Дали има
число, дето да ни говори нещо за отношението между силите на инерцията
и гравитацията. Има, ами как да няма.
Квадратния корен на туй отношение
се нарича число на Фруд – фиг. 3.
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Фигура 3. Уилиям Фруд. Като полива градинката си с маркуч, погледнете струята. Ако не е много
силна (тоест да се е разкъсала на
капки), доста вероятно е, че числото на Фруд, свързано с вашата
струя е около 2.
А къде е важно числото на Фруд? При
течения, свързани с движения на кораби например. И при поливането на
градинката, както става ясно от надписа на фиг. 3.
Я-а-а-а, че ние може да си нами-
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слим и други такива числа, ще кажете.
Да речем, във въздуха се разпространяват звукови вълни и те са свързани
с промяната на плътността на въздуха. Тука няма ли някое число с гръмко
име? Има – как да няма. Отношението
между силите на инерцията и силите
на компресията се характеризира от
числото на Мах – фиг. 4. Като насъкратите всичко при числото на Мах, в
числителя ви остава скоростта на течението, а в знаменателя – скоростта
на звука. Значи число на Мах по-малко от 1 – дозвуково течение. Число на
Мах по-голямо от 1 – свръхзвуково течение на флуида – фиг 5. Бреееей!

Фигура 5. Този самолет тъкмо
прехвърля стойността на числото
на Мах, равна на 1. Какво ли е туй
бялото около него? Че поинтересувайте се де. То е доста свързано с едно нещо, на което народът
ни вика: появи се гръм и трясък
(ударна ….).

2. Течения на флуидите с гръмки
имена и гранични слоеве
Е, в механиката на флуидите има
не само числа с гръмки имена (и има
още много – например, ха сте помисли
да намесите топлинните процеси, веднага се сблъсквате с числата на Прантъл и Рейли – фиг. 5,6). Обаче и някои
течения имат гръмки имена – носят
имената на тези, дето са ги изследвали
Фигура 4. Ернст Мах. Свитият и описали. Я-ааа ни кажете някои теюмрук показва, че е бил нещо по- чения с гръмки имена – може би няма
вече от кабинетен учен, занима- да ни повярвате вие.
ващ се с аеродинамика.
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Фигура 6. Лудвиг Прантъл. И на
него му разправяли, че не се занимава с наука и му давали по 10
минути на конгресите в началото на миналия век. Да, ама днес
числото на Прантъл го знаят милиони и едва ли някой се сеща за
онези, които определяли на кого
колко минути време да се даде по
конгресите.
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Фигура 7. Джон Уилиям Струт –
лорд Рейли. Е, след Рейнолдс, в
Британската империя механиката на флуидите била на голяма
почит. Затова лордът не е имал
проблеми с оценката на работата
му. Между другото, негови ученици са Джей Джей Томсън (оня с
електрона) и Бозе (същият този,
дето е известен от статистиката
на Бозе-Айнщайн).
Лесна работа. Гледайте сега. Хващаме
един флуид да тече между успоредни
равнини – една отгоре и една отдолу
на флуида. Най-напред не прилагаме
разлика в налягането, а караме флуида да тече, като долната равнина не се
движи, а мърдаме горната равнина. На
това течение му се казва равнинно течение на Кует. Добре, де – ще кажете,
нека сега пък да не движим нито една
от равнините, а да приложим разлика
в налягането от двете страни на флуида. Как му се вика на токвоз течение? Е
името е малко сложно – това течение
се казва течение но Поазьоил – фиг. 8.
Ами ако същото нещо не е между две
равнини, ами е в тръба? Лесна работа
– тръбно течение на Поазьойл! И тъй
нататък и тъй нататък.
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Фигура 9. Пример за граничен
слой при обтичане на крило на
самолет. Както се вижда, скоростта на флуида в граничния
слой нараства от 0 на границата
с крилото до стойността на скоростта, характерна за флуида даФигура 8. Жан Леонар Мари По- леч от крилото.
азьойл (1797 – 1867). Този човек
Значи хващаме една тенджера с
е виждал Наполеон и е преживял
революциите от 1830 и 1848 г. И вода и я слагаме на котлона. Казано по
е успял да остави името си и в ме- научному – взимаме един слой флуид
и почваме да го нагряваме равномерханиката на флуидите.
Вместо да ви пълним главите но отдолу (видите ли как в механиката
с още течения с гръмки имена, нека на флуидите фундаменталната науда ви кажем за още едно любопитно ка е направо свързана с практиката –
нещо, свързано с флуидите, а именно ама толкова направо, че повече няма
как те се нагаждат към условията по накъде!). Та какво става на дъното на
границите им. Ами нагаждат се по- тенджерата? (или на границата межсредством едни особени слоеве, наре- ду слоя флуид и околната среда). Ако
чени гранични слоеве на флуида. Как- температурата на нагряване е ниска,
не става кой знае какво – флуидът не
во е пък това? - ще попитате- фиг.9.
се движи, а топлината се предава отдолу нагоре през слоя флуид чрез топ-
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лопроводност (тоест чрез хаотично
движение на молекулите на флуида,
без да има микроскопично движение
на флуида). Значи флуида си стои неподвижен, а молекулите бъхтят и пренасят топлина, но ние това движение
него виждаме. И даваме газ на котлона. Температурата на нагряване се
повишава, но водата пак не се движи.
Още газ на котлона – и по едно време
водата вече почва да се движи. Искате
ли го сега научно казано. Ето – когато
числото на Рейли надмине определена критична стойност, започва конвективно движение на флуида и числото на Нуселт става по-голямо от 1
– фиг. 10.

Фигура 10. Движение на флуида
(топлинна конвекция) в земните
недра (земната “тенджера”). Движението е тъй могъщо, че движи
цели континенти. Елате сега и
кажете, че в тенджерата във вашата кухня не се случват инте-
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ресни неща! И числото на Нуселт
е много, много по-голямо от 1!
О-па-а! Още числа с гръмки имена, а
! Но да ги оставим и да помислим за
друго. Там долу на дъното (което не се
движи), флуида трябва да се нагажда
към граничните условия – демек и той
да не се движи. Аха-а-а-а - значи трябва
да има някакъв слой, където скоростта
на флуида (водата) бързо да скача от
0 до стойностите вътре във флуида. Е,
те този малък слой е граничният слой.
И колкото повече увеличаваме температурата (колкото повече увеличаваме
числото на Рейли) толкова по-тънък
става той. Ами за температурата няма
ли такъв слой – ще попитате. Има – и
за температурата има! И той е още потънък от тоя за скоростта. В тези гранични слоеве има рязка промяна на
съответните величини и става какво
ли не (и това какво ли не може да затрудни и най-големите компютри, ако
решите да го смятате)
Такива гранични слоеве се наблюдават на много места във флуидите. Например ние си живеем в граничния слой на земната атмосфера. Какво
– не знаехте ли? Е, сега вече знаете. И
нали виждате що за чудесии стават из
този граничен слой. Вятър вей, трева
люлей, глас се носи във нощта … и тъй
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нататък и тъй нататък и както виждате
в тази песничка се описват все турбулентни явления и явления, свързани
с промяна на плътността на въздуха –
фиг.11.

Фигура 11. Градската среда може
силно да измени свойствата на
атмосферния граничен слой, в
който тази среда се намира.
И още нещо да знаете – човек цял живот може да посвети да се занимава с
изчисляване на гранични слоеве. Та
следващия път, като минавате покрай
тенджера на пуснат котлон в кухнята, поне си помислете, че там се крие
един чуден свят, описван от страшни
уравнения, наричани уравнения на
Бусинеск и гарниран с числа с гръмки
имена. И още си мислете, че летенето
на всякаквите топки, че и летенето на
самолетите е тясно свързано с граничните слоеве

3. Изчислителната механика на
флуидите и неустойчивости
То човек може да си посвети живота на механиката на флуидите, ще
кажете, но ако реши да прави това,
трябва да разбира много и от компютри, защото огромната част от съвременните задачи за решаване в тази
област се свеждат до сложни системи
уравнения и/или до сложни геометрии, свързани с теченията. И като
така, почти няма шанс да се направи нещо аналитично (пишем почти,
защото авторите са направили доста
неща аналитично както в теорията на
турбулентността, така и при описание на нелинейни вълни). Но почнете например да описвате движението
на кръв по кръвоносни съдове (които
са еластични и могат да си променят
размера на напречното сечение с промяната на налягането на потока кръв)
и елате да гледате какво става. Думне
сърцето веднъж, тръгне вълната от налягане да се разпространява и течението става в тръба (кръвоносен съд)
с променлив радиус. Иди, че го описвай аналитично, особено в граничния
слой покрай стените на тръбата – фиг.
12.
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Фиг. 13. Я се опитайте да програмирате как лети това чудо! Като
се поблъскате, ще разберете защо
в Америка ценят добрите български програмисти. У нас ценят
цвилещите силиконки. Като се
замислим, по-скоро някоя маймуна с пишеща машина ще напише “Война и мир” отколкото нашенска фолк-певица и всичките
и “спонсори” да програмират обтичането на туй самолетче при
около звукова скорост.

Фигура 12. Кръвоносни съдове
в мозъка. Нали си представяте
– кръвоснабдява се този мозък,
кръвоснабдява се…., за да измисли великата фраза - “Чалга
до дупка, купонът е при нас”. Ах,
тези милиарди години еволюция
до какви възвишени трели водят.
Усещате сарказма, нали. Ако искате да го усетите напълно, опитайте да изпрограмирате теченето на кръв през мозъка. Тогава
ще ви станат ясни някои неща
Методите на изчислителната диназатова, как трябва да използвате
таз сложна система и как не тряб- мика на флуидите се използват все
по-често. Има много причини за това.
ва да я използвате.
Хайде да кажем само една. Мощните
За решаване на такива, че и съвременни компютри позволяват да
по-сложни задачи – фиг.13 се е раз- се изчислява развитието на флуидни
вило ново, модерно направление в течения напред във времето и то помеханиката на флуидите, наречено бързо, отколкото тече реалното време.
изчислителна динамика на флуидите Иначе казано, хвърляме задачката на
Blue Gene (един такъв компютър има
(computational fluid dynamics).
вече и в България) и след някое време
вече знаем какво ще стане един месец
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напред. Което е важно, например за
пациенти с проблеми със стените на
кръвоносните съдове. За тях е доста
важно ще се спука ли кръвоносният
съд или не. Че ако е в мозъка и вземе
да се спука – хайде няма да продължаваме, но да знаете, че щяхме да напишем нещо за гушването на една китка.
Какви ли не методи има за числено решаване на моделните уравнения на задачите от механиката на флуидите. Я да кажем няколко – метод на
крайните разлики, метод на крайните
елементи (много популярен напоследък), метод на Гальоркин (разлагане
по ортогонални функции или полиноми), който метод бе използван някога
от първия автор докато пишеше доктората си по турбулентна топлинна
конвекция в Германия. И т. н. и т. н.
Едно от многобройните и интересни приложения на изчислителната
механика на флуидите е свързано с неустойчивостите във флуидите. Всичко
тече, всичко се изменя. А пък измененията в това, което тече, стават на основата на неустойчивости – старото
състояние става неустойчиво и се появява ново, което е устойчиво при съответните променени условия на средата, където става течението.
Видовете неустойчивости в механиката на флуидите също са страш-

но много на брой. Някои носят гръмки имена, а други – смешни имена.
Човек може цял живот да се занимава
да изчислява кога едно течение става
нестабилно и какво се стабилизира на
негово място. Тук ще споменем и то
накратко (и то без формули) само няколко от възможните нестабилности и
то тези, които ни се нравят най-много
на нас авторите. Та оттук да знаете –
разните автори в механиката на флуидите обичат разните нестабилности.
И щом ще споменаваме нестабилностите, които най-много ни се
нравят, започваме разбира се с нестабилността на Рейли-Бенар в конвективен флуид (а ако се питате защо ни се
нрави това, нали още не сте забравили, че първият автор има докторат по
турбулентна топлинна конвекция) –
фиг. 14.

Фигура 14. Движение на флуида

www.nauka.bg

41

МЕХАНИКА

при конвекция на Рейли-Бенар.
Имаме равномерно нагряване отдолу. Червените линии показват
движението на по-топлите части
на флуида, а сините линии – движението на по-студените части
на флуида.
И тъй, връщаме се обратно да наблюдаваме, какво става с водата в тенджерата, като я сложим тенджерата
на котлона и започнем да я нагряваме равномерно отдолу. Отначало стабилно е състоянието, в което флуидът
не се движи, а топлината се предава
чрез топлопроводност през слоя флуид. Като увеличаваме температурата
обаче, долният слой но флуида, който е по-нагрят е с намалена плътност
вследствие на нагряването, а слоят откъм горната повърхност не е толкова
нагрят и плътността му е по-голяма.
Като увеличаваме още температурата
(тоест числото на Рейли), при някаква стойност на температурата (и при
съответната стойност на числото на
Рейли) започва движение на флуида. Иначе казано, състоянието на неподвижен флуид става неустойчиво и
вместо него устойчиво става друго състояние, при което флуидът се движи.
Ами какво става ако увеличим температурата още – ще попитате. Може би
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и това ново състояние, свързано с движение на флуида ще стане неустойчиво? Точна така – много правилно си
помислихте. И това състояние става
неустойчиво и се стабилизира ново
състояние, свързано с още по-сложно
движение на флуида. Защо пък посложно – ще попитате? Ами нали температурата расте. Расте, я. И като расте,
във флуида постъпва повече топлинна
енергия, нали така. И тая топлинна
енергия трябва да се пренася отдолу
нагоре все по-бързо. Значи долните
слоеве на флуида напират все по-бързо да стигнат до горната повърхност.
Да, но трябва да се оправят с по-студените и по-тежки води отгоре. И за да
стигнат по-бързо горе, извършват все
по-сложни движения. Ама как така –
ще попитате. Представете си, че ще
пешеходец и трябва с някаква скорост
да преминете през тълпа хора. А я сега
си представете, че някой ви е засилил
и трябва да минете през същата тълпа
с по-голяма скорост. И сега се представете, че скоростта ви става още по-голяма, ама и на другите от тълпата скоростта им е голяма. И в трите случая
траекториите ви ще са различни. Така
е и във флуида.
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Фигура 15. Турбулентна топлинна конвекция в слой флуид. Горещият флуид е в червено, а постуденият – в синьо.
Повишаването на температурата води
до поредица от неустойчивости и накрая водата в тенджерата почва да ври.
Установило се е нещо, което се нарича
турбулентност – фиг. 15. Но това не е
всичко – има и още. Ако температурата нарастне още, водата почва да кипи
и да се изпарява и може да се изпари
съвсем. Тоест течното състояние е станало неустойчиво и флуидът е минал в
газообразно състояние. Издига се този
газ в небето, охлажда се и вали дъжд.
Та такива работи. И другият път, като
минете покрай тенджерата на котлона,
позагледайте се. Там стават интересни
процеси. Подобни може да наблюдавате и в обществото и в икономиката.
Но това е тема за друга статия.
Дали забелязахте, че дотук ви
описвахме само един вид неустойчивост. А в механиката на флуидите има

много, много такива и някои от тях са с
гръмки имена. А, кажете ни някоя неустойчивост с гръмко име де – ще се заинтересувате. Ами представете си два
хоризонтални потока от течност, които имат обща граница и различна скорост. Долният е с по-малка плътност, а
горният – с по-голяма плътност. Интуицията ви подсказва, че състоянието,
при което тези два потока са разделени, не може да съществува дълго време. Така е – не може. То се дестабилизира и се стабилизира нова състояние,
при което границата между потоците
вече не е права линия, а започва да се
нагъва. Тази неустойчивост се нарича
неустойчивост на Келвин-Хелмхолмц.
Ами къде да я видим – ще попитате. В
небето, в небето я има – фиг. 16. Там
има такива хоризонтални въздушни
потоци, за които си говорим.

Фигура 16. Неустойчивост на
Келвин-Хелмхолц. Вижда се нагъването на границата между потоплия и по-хладния въздушен
поток.
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Брей, ще кажете – то било интересно. Я ни кажете още такива неустойчивости. Е-е-е-е, стига де. Вземете
и се потрудете сами. В първата част на
тази статия буха споменати няколко
книжки. Вземете една от тях и четете. Ще научите за десетки видове неустойчивости. И покрай тях вероятно
ще почне да ви се мярка една дума.
Хаос, хаос, ха-а-а-ос. ХАОС. Та хаосът
е тясно свързан с механиката на флуидите. Брей, ще кажете – че как е свързан. Ами да кажем само: движение на
въздушните маси - метеорология –
метеорологът Лоренц – аттракторът
на Лоренц фиг. 17.

може да се реализира и с електронни средства.
И ей как в началото на предното изречение бе флуидът, пък в края му стигнахме до хаоса. А като се позачетете,
може и да ви стане интересно. И да се
запитате: а има ли хаос в обществото? И като погледнете какво става из
татковината – веднага ще си отговорите на въпроса. Е-е-е - ще каже някой, драги ми автори, хаосът е твърде
подреден, за да опише състоянието на
нещата в татковината. Отличен 6 – за
този дето ще каже това. Защото той ще
да се е сетил, че в механиката на флуидите, а и на други места има състояния, доста по-неорганизирани от това,
което се нарича хаос. Така ли? - че я ни
кажете едно такова състояние? Лесна
работа, драги читатели, лесна работа.
Веднага казваме едно състояние, много по-неорганизирано от хаоса – турбулентност.

4. Турбулентността
И къде да я гледаме тази турбулентност – ще попитате. Тук ние, хората, занимаващи се с механика на
флуидите, сме в много привилигеровано положение – винаги може да ви
кажем къде да гледате, за да видите
Фигура 17. Прочутият аттрактор нещо, свързано с флуидите. По този
на Лоренц. Както виждате, хаос

44 Българска Наука - Юни 2015 г

Брой 79, Юни 2015

параграф могат да ни съперничат само
астрономите, но и те за да ви покажат
нещо, трябва да ви закарат до мощен
телескоп или да ви покажат снимки,
получени с помощта на такъв мощен
уред. А на нас такъв уред не ни трябва.
Искате да видите турбулентност – погледнете Слънцето де (ако смеете) –
фиг. 18.

чивости, когато струята стане достатъчно мощна, идва и турбулентността.
Ако увеличите още струята, ще видите,
че и турбулентносттта не остава една и
съща – струята се променя, нали?

Фигура 18. Прояви на турбулентността на Слънцето. Както се казва, ври, кипи, бълбука и още какво ли не прави.
Фигура 19. Струйна турбулентност (от фонтанче).
Ако искате да си запазите очите, гледайте врящата вода в тенджерата или
Често са ни питали как човек
ако ви мързи да пускате котлона и да може да си представи турбулентносттоплите вода и да я чакате да заври, та. На този въпрос едва ли може да се
просто пуснете чешмата. Върти-и-ите отговори с 1-2 изречения. Но същесткрана и усилвате струята (увеличава- вуват представи за това какво става в
те числото на Рейнолдс, ако трябва да турбулентността от енергетична гледго кажем на научен език). И гледате на точка. Турбулентността може да съкак състоянията на струята стават не- ществува само ако във флуида непреустойчивости. След няколко неустой- къснато се вкарва енергия и то толкова
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много, че да започнат да се формират по-големи и по-малки структури
(представете си ги като по-големи или
по-малки вихърчета във флуида) –
фиг. 20.

сорбира от най-големите от тези структури, чиито размер е от порядъка на
системата, в която наблюдаваме турбулентността. След това тръгва един
процес на предаване на тази енергия
от големите към малките структури.
Този процес се нарича каскада и в
края му енергията попада в най-малките структури, чиито размер е от порядъка на 100 микрона. Енергията
изтича и от тези най-малки структури
и от механична се превръща в топлинна. Така турбулентността разхищава
(дисипира) енергия. Врътнем ли енергийното кранче, притокът на енергия
се прекратява, енергийната каскада
спира и турбулентността изчезва.

5. Две приложения на механиката на флуидите: геофизична механика на флуидите и аеродинаФиг. 20. Енергийната каскада мика.
при турбулентността и човекът,
който я е описал. Между другото,
Я пак да повторим – всичко тече.
седейки в окопите по време на Ама къде тече в геофизиката – ще поПървата световна война, Ричард- питате. Е, то там, къде не тече – в атсън създава и една интересна те- мосферата и в океаните, че и под земория за войните.
ната кора текат потоци от лава и скали,
които движат континентите. И какви
Тези структури могат да се наслагват са особеностите на теченията, наприедна върху друга и да взаимодействат мер в атмосферата? Има две важни
една с друга. Част от енергията, която такива. Едното е, че земята се върти.
се вкарва във флуида отначало се аб- Е, че какво от това? Ами, общо взето,
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ротацията потиска турбулентността и на Юпитер? Какво беше там – енерстабилизира структурите в съответния гията от големите структури отдавна
флуид.
трябваше да е преминала в по-малки
структури и петното да го няма в тази
силно турбулентна атмосфера! Да, ама
не! Бързото въртене на Юпитер стабилизира големите структури (ей ви го
сега и научно обяснено – ротацията
повишава стойността на критичното
число на Рейнолдс, при което възниква турбулентността). И петното си съществу-у-у-в-а-а-а. Та така.
Втората особеност на атмосферата е вертикалната и стратификация
по плътност. Казано по народному –
плътността на атмосферата се мени с
височината. По-лесно се диша на брега на Тихия океан отколкото нейде виФигура 21. Голямото червено
соко из Андите.
петно на Юпитер. Нали знаете,
че този вихър по размер е доста
по-голям от Земята?
Я ни дайте пример – ще кажете. Веднага, веднага – нали се разбрахме,
че за разлика от други науки в механиката на флуидите веднага се вадят
примери, които око може да види и/
или ръка може да пипне. И примерът
е Голямото червено петно на Юпитер
– фиг. 21. Съществува си петното барем 400 години вече. И защо е тъй стабилно в един флуид с огромно число
на Рейнолдс, какъвто е атмосферата
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Фигура 22. Какво ли не се случва из атмосферата. Също толкова интересни неща се случват и в
океаните.
Освен всичко друго и температурата
се изменя по интересен начин в атмосферата. На повърхността на Земята е
да речем 20 градуса като излитаме от
София. Качваме се със самолета на 10
километра височина и пилота съобщава, че температурата е -50 градуса. И
си мисли човек, че ако се качи още на
10 километра, температурата ще е -80
градуса например. И пак не познахте.
Там температурата пак си е към -50
градуса и така си седи до кам 40 километра височина. А от 40-тия до 50-тия
километър височина температурата
даже се покачва и стига до към 0 градуса. Странно нали. Е какво му е пък
странното – на тези височини озонът
абсорбира ултравиолетовата светлина
и там е по-топло.
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Фигура 22. В някои държави механиката на флуидите е доста
уважавана. Резултатът го виждате на снимката. Нали ви е ясна
разликата между това нещице и
потурите на бай ви Ганя? Всъщност разликата е ментална. Бай
ви Ганю няма нужда от наука. Затуй мине не мине и такива неща
като това на снимката му сипят
бомби на главата балканска, та
дано уври. Но тя не увира. И в допълнение Ганьовците са много
по нагъсто от на всеки километър. Не бъдете като тях.
Интересна е атмосферата, интересни са океанските течения, интересно е теченето на магмата. Но за
всичко няма място в една малка популярна статия. Нека сега преминем към
една практическо приложение на механиката на флуидите, а именно към
аеродинамиката. Аеродинамиката се
занимава с изследване на обтичането
на тела и по-специално с обтичането на такива тела, които са от интерес
за процеса на летенето. Гравитацията обикновено се пренебрегва при
това обтичане, а вискозните ефекти се
предполага, че действат само в (тънките) гранични слоеве, намиращи се на
границата между флуида и обтичано-
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то тяло. Числото с гръмко име, което
играе главната роля в аеродинамиката
е числото на Мах (което беше отношението между скоростта на течението и
скоростта на звука). При числа на Мах,
по-малки от 0.3, флуидът (въздухът)
може да се разглежда като несвиваем.
При по-големи числа на Мах, ефектите, свързани с промяна на плътността
на въздуха трудно могат да се пренебрегнат.
Най-очебийното
приложение
на аеродинамиката е при обтичането на крилата на летателните апарати – фиг. 22. Но има и други приложения – за обтичане на перките на
турбините на самолетните двигатели
например. Мислите си например, че
изчисляването на обтичането на крилото на самолет е фасулска работа. Я
си помислете пак! Съвременните самолетни крила имат подвижна части
– позагледайте се, когато сте в самолет
и този самолет например каца някъде.
Като говорим за обтичането на крилото нека споменем Николай Жуковски,
който е един от авторите на теорията
на подемната сила на крилото. Един
друг автор на тази теория е германеца Вилхелм Кута. Кута, Кута, Кута –
къде ли сме чували това име? - ще се
запитате. И изведнъж ще ви проблесне – прочутият метод на Рунге-Кута за

числено интегриране на обикновени
диференциални уравнения! Да, така е
– за същия този Кута става дума. Пък
вече се и сещате, защо му е трябвало
на Кута да се занимава с числено интегриране на дифиринциални уравнения. С аеродинамиката се е занимавал
човека, а в механиката на флуидите
човек бързо стига до численото интегриране.
Какво ли не се случва при обтичане на крила. Налягането от долната
и от горната страна на крилото може
да е различно. Течението на флуида е
различно на предната повърхност на
крилото в сравнение със задната повърхност. Зад задния ръб на крилото
(trailing edge) могат да се образуват
едни хубави вихри (ако вземете да се
огледате, то предният ръб на крилото
никак не прилича на ръб, а пък задният ръб може да е доста остър. Тая работа никак не е случайна) – фиг. 23.

Фигура 23. Вихърът в задния остър край на крилото.
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Едно друго приложение на аеродинамиката е при платноходите.
Вие запитвали сте се, как така вятърът
духа срещу вас, а вие правите някакви
маневри с платното и се движите срещу него!!!? Е, сега, ще кажете – ако вятърът духа баш срещу вас, няма да стане номера. Но ако ъгъла на посоката
на движение на платнохода и на вятъра е докъм 40-на градуса, то платното
може да генерира достатъчна сила, за
да задвижи платнохода. И хората са го
правили с векове – фиг. 24.

Фигура 24. А-ха, а-ха и ще литне.
Така, де. И птиците използват
този номер
Чакайте – ще кажете. Ами птиците не
го ли използват тоя същия номер за де
се реят из небето? Използват го, да и
при това не знаят, че съществува наука, наречена аеродинамика.
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6. Кратко заключение
Безкрайна е механиката на флуидите. И има още много хляб в нея.
Както за теоретични изследвания, така
и за практически приложения. Колко ще изкара човек без въздух? А без
вода? Как ли ще изглеждат двигателите на бъдещите космически кораби?
Колко ли от енергията на бъдещето ще
се произвежда от ветровите турбини?
Да не говорим за бъдещите летателни
апарати. А дали пък да не споменем
за тръбопроводите и използването на
флуидите в рудодобива? А циклоните
в атмосферата и цунамите в океаните? А атмосферите на други планети?
А по звездите какво става? Накъдето и
да се обърнете, ще намерите движещи
се флуиди.
Но все някъде трябва
да спрем. Нека да спрем тук. Надяваме
се, че ви показахме едно по интересно
занимания от кълченето по чалга клубове и напоителното, но затъпително
пеене на съответните песнички. Едно
е да си затъпял консуматор, чийто мозък се облива и залива с интелектуален лой от непрекъснатите реклами.
Друго е да си изследовател. Така животът ти не преминава в рупане на
пуканки пред телевизора, а се занимаваш с нещо смислено. Ще кажете –
ама днес на почит са чалгаджийките и
селските бекове с БМВ-та и Аудита 16-
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та употреба. А разбиранията на елит,
съставен от такива персони за науката
са ей такива- фиг. 25.

Фигура 26. Научно-технологичната система на държава, в която
елита си е на място, изглежда ей
така. Нали виждате дре-е-е-бниФигура 25. Абе каква наука, как- те разлики с мустакатия юнак с
ви 5 лева, бе! Слагаме крилете и крилцата на предишната фигулетим! Що да хвърляме пари за ра?
научни изследвания!
А за да има бифуркация, някой трябва
Пък обществото не цени изследовате- да се понапъне. И този някой сте и вие,
лите. Е, най-напред да отбележим, че ако не искате по телевизиите накопреразвитите общества ги ценят. После ни чалгаджийки непрекъснато да ви
да кажем – всичко тече. И като така обясняват какви обувчици са си купинашето общество ще изтече в мръсния ли, докато народът мре от глад. И да
канал, ако продължава по този път. гледат да забременеят от поредния деА може и да потече в руслото на нор- сен или ляв бек, чийто тати е бизнесмалното развитие. За целта е нужда мен. Безсмислено е – ще кажете. Хайбифуркация, както казваме ние в ме- де де – Panta rhei. И когато подемната
сила на промените стане достатъчно
ханиката на флуидите.
И като така, нека ви покажем (пак голяма, времето на чалгаджийките
нагледно и свързано с механиката на и бековете може бързо да свърши. И
флуидите – фиг. 26) как изглеждат не- да дойде вашето време. На което ние
много ще се радваме.
щата по света.
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Автор: Манол Глишев

Великата харта и контролът над
властта

Н

а 15 юни 1215 г., Рънимийдската морава край брега на Темза, недалеч от Уестминстър и
Лондон, става сцена на унижението на
един суверен: английският крал Джон
е принуден от бароните си да подпечата публично дълга харта, включваща
шейсет и три точки и ограничаваща
властта му в рамките на писаните закони и известните обичаи. Оттук нататък всеки монарх в Англия ще знае
много добре на какво има и на какво
няма право – и нещо повече, всички
заинтересовани страни ще са наясно
кой текст или кое колективно тяло
определя възможното и невъзможното за краля. Това е началото на края
на средновековния хаос от чисто беззаконие и противоречиви традиции.
И може би е началото на превръщането на Англия в нещо повече от феодална монархия – превръщането й
в πολιτεíα, в коронована res publica, в
commonwealth; началото на истинска
държава практически според античния смисъл на думата. Смисъл, който
се оказва и модерен, доколкото модерното схващане за държавност е
моделирано именно от класическите
гръцки разбирания за онова, което наричаме обществен договор и легитимно равновесие на групови интереси,
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сдържани чрез институции и институции, контролиращи институциите. Оттук започва сложната система
на проверки и уравновесяване, характеризираща модерната държавност.
Надзорът над краля е поверен
на колегия от двадесет и пет барони,
приподписали Хартата заедно с него.
Авторът на основния текст, кентърбърийският архиепископ Стивън Лангтън уравновесява схващането, че монархът е източник на законността,
със съзнанието, че дори и самият този
източник трябва да бъде подвластен
на контрол, за да не превърне реда в
хаос. Така че текстът включва обещание от страна на самия крал не само
да не нарушава така съставеното споразумение, но и да накара всички свои
привърженици да го приемат. Законността, която едновременно създава
краля, но и произлиза от него, го за-
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дължава да започне да прави разлика
между себе си като личност с всичките
й недостатъци и като въплъщение на
кралството. Тук може би започва залезът на персоналния суверенитет в
чисто средновековен смисъл и възобновяването на съзнанието, че страната
има свой колективен интерес и колективна воля, на които държавният глава е само пръв служител. Едно съвсем
класическо съзнание, което вероятно
е било поне частично достъпно за начетения архиепископ. При желание за
по-смела интерпретация, тук могат да
се търсят корените на чисто английското политическо учение за двете
тела на краля, изследвано в изискания
труд на Канторовиц.
Хартата, отхвърляна и винаги отново приемана от редица крале, изменяна и допълвана, постепенно получава популярното име „Велика харта на
свободите“. Тя частично остава в сила
и до днес – забележителен пример за
приемствеността в английското и британското законодателство. Превръща
се в основа на формално неписаната,
но реално осезаема английска (и британска) конституционна система и в
извор на вдъхновение за редица документи и правни интуиции, типични
за англосаксонския свят днес, включително Habeas corpus, Декларация-

та за независимост, Конституцията на
Съединените американски щати и допълващия го Закон за правата. Един
от по-далечните ефекти или отгласи
на дългия процес, започнал с налагането на Хартата над крал Джон, е опитът за осмисляне на човешките права
като естествен, природен феномен; не
само англосаксонският свят и не само
САЩ дължат много на вековното развитие на английската конституционна
система и мисъл – въпреки фундаменталното разграничение между англосаксонско и континентално право,
Френската революция със своите основополагащи документи също е поне
косвено повлияна от случилото се на
Рънимийдската морава (през американско рационалистично посредничество, но и през възхищението на
Волтер пред британските свободи).
През Гражданския кодекс и белгийската Конституция това пък води дори
до модерната българска държава и
нейната все пак свещена (в секуларен
смисъл), макар и двойствено либерална Търновска конституция от 1879, носеща вече станали традиционни идеи
за отговорността на държавните органи едни пред други – и най-вече пред
целокупното политическо тяло на
страната. На пръв поглед това звучи
отвлечено, но при малко по-задълбо-
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чено изследване можем да схванем, че
в далечната 1215 г., когато в Търново
все още царува Борил и Калояновата
уния е в сила, на далечния британски
остров е сложено началото на процес,
който по неочаквани начини и след
много столетия ще засегне голяма
част от света, включително и България. Нека припомним, че и тогава Европа е свързана по своеобразен начин,
типичен за епохата – ангажиментите
на папа Инокентий ІІІ го свързват едновременно с царете Калоян и Борил,
както и с крал Джон.
Великата харта на свободите
съчетава прост латински език с множество видими германизми и може
би някои прикрити келтски реалии,
заети от традиционния правен или
по-скоро обичаен мир на англосаксонците, англо-скандинавците, французите и жителите на Нормандия. Не е
новост, че в периода на завоеванието
от 1066 до 1215 г. нормандските и анжуйските крале на Англия успешно
събират саксонското и скандинавското обичайно право с най-старата английска административна традиция –
проследима през „Книга на Страшния
съд“ или Domesday Book (1086) назад
към множеството кралски харти, съставяни на латински и староанглийски
още от самото начало на VІІ в. Първа-
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та англосаксонска харта датира от 28
април 604 г., когато новопокръстеният Етелберт, крал на Кент, дарява земя
за манастир в Рочестър с текст, уточняващ дарението и на латински, и на
простонароден староанглийски. Шест
столетия по-късно крал Джон и архиепископ Стивън все още следват някои
от композиционните характеристики
на първите примитивни документи
(а и чисто институционално Стивън е
приемник на първите архиепископи
на Кентърбъри от седми век). Доста
сложните, но същевременно ясни концепции на феодалния свят са изразени
пестеливо и недвусмислено в текста на
Хартата.
В нея е обърнато внимание на
почти всички въпроси, засягащи наследяването и задълженията на настойниците при наличието на непълнолетни или другояче недееспособни
собственици на поземлено владение.
Направено е всичко възможно Короната или друг настойник да не може да
ощети собственика, преди той да може
да се погрижи за себе си и имота. Взети
са предвид различни въпроси, свързани със задълженията и реда на изплащането им. Нищо не е незначително
за вниманието на краля, архиепископа и бароните. И във всички разглеждани случаи те наблягат на контрола,
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който трябва да бъде упражняван над
върховната власт.
Хартата слага началото и на онова тяло, което днес наричаме британски или уестминстърски тип парламент. След като неохотно утвърждава
текста, Джон гневно възкликва: „Поставиха над мен двайсет и петима крале!“ Действително, системата, която в
ХІV-ХV в. ще функционира чрез рицарите от графствата и пратениците
на градовете, за да бъдат одобрявани
извънредните данъци за войните на
английските монарси във Франция,
идва именно от страниците на Великата харта. Самата концепция за парламентарна монархия, за краля-в-парламента и не просто за възможността,
а за задължението на монарха да управлява чрез съвет, произлиза именно оттук. Тази идея се оказва толкова
жизнена, че в XVIII-ХІХ в. довежда
до либералното за времето си схващане за представителна демокрация.
Схващане, което днес бива атакувано
от различни страни (а нима не е било
атакувано и от опасни популизми, тирании и тоталитаризми през 30-те години на страшния ХХ в.?) и което по
парадоксален начин вече носи белезите на благороден и разумен консерватизъм. Сложният контрол над властта,
споделянето и съучастието в нея като

вид задължение, едновременно предпазна мярка и въпрос на чест – ето
може би най-ценния урок на Великата
харта на свободите, заради която храбрите барони са рискували всичко.
Една от причините за съставянето и приемането на Хартата е посочена в преамбюла й: „заради Божията
чест“. Това е нещо повече от клише;
свободата на Църквата в Англия, спазването на законите и обичаите от страна на краля, помазан по Божия милост
– това са въпроси, около които в завоюваната от нормандците страна цари
напрежение още откак архиепископ
Стиганд е отказал да коронова Уилям,
победителя при Хейстингс. За идеала
на Божията чест загива най-почитаният английски мъченик – св. архиепископ Томас Бекет, ръкоположен и убит
по желание на Хенри ІІ, създателя на
англо-анжуйската империя (и този
конфликт на силни личности е великолепно демонстриран в прекрасната пиеса „Бекет или Божията чест“ на
Жан Ануи, защото Англия вдъхновява
Франция по много начини). В епохата
на нормандското завоевание архиепископите на Кентърбъри обикновено
са забележителни личности – от упорития защитник на старата уесекска
династия Стиганд, през интелектуалци като предсхоластика св. Анселм от
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Аоста, оказал огромно влияние на западния свят и застъпниците на реда и
закона като св. Томас и Стивън Лангтън, тези прелати стоят в основата на
историята на идеите на европейското Средновековие и наистина правят
чест на Бога, а и на страната си.
В края на това есе върху Хартата
идва ред на една неизбежна бележка от
чисто исторически характер. Патосът
на целия документ е потвърждаването
на предполагаемо вече съществуващи,
осветени от традицията, „естествени“,
както казахме, права или „стари свободи“ както е средновековният термин, така уместно припомнян от Доминик Бартелеми. Само че докато на
континента „старите свободи“ стоят
в основата на хаос и безвластие, то в
Англия те поставят началото на един
вече предмодерен, разбираем за нас
правов ред, свързан с върховенство на
предвидимия писан закон. Тъкмо битката при Бувин на 27 юли 1214, когато
Филип ІІ Френски разбива крал Джон,
позволява на английските барони да
изискат тези „стари“, а всъщност съвсем нови свободи от своя надвит суверен. Същата битка превръща Филип
във „Филип Август“, в „император в
своето кралство“ и разширява домена
на френските Капетинги с Нормандия и Анжу. Заради загубата на тези

56 Българска Наука - Юни 2015 г

провинции след поражението Джон е
наречен „Беззеемни“. Именно Бувин
е точката, от която започва далечното
развитие не само на уестминстърската система, но и на бъдещия френски
абсолютизъм. Точно когато властта
на дотогава могъщия английски крал
е поставена под въпрос, авторитетът
на френския монарх започва възхода
си след период на почти пълна дезинтеграция. Английските и британските
монарси преминават през граждански
войни, детронации, убийства и изгнание, но Короната и досега дефинира
законността в Обединеното кралство.
Докато Франция, някога много поосезаемо монархическа от островната си съседка, сега е република, чиито
основни идеи за свобода, равенство и
братство са косвено повлияни именно от далечните резултати на битката
при Бувин и последвалото я драматично подписване на Великата харта.
В крайна сметка – кой спечели сражението? Иска ни се да можем да кажем:
свободата.

Манол Глишев,
София, 15-20 юни 2015

Превод от латински и
бележки: Манол Глишев

Велика харта на свободите на
английското кралство
(текст от 1215)
Magna carta libertatum regni
Angliae MCCXV

те: Уилям Лондонски, Питър Уинчестърски, Джослин Батски и Гластънбърийски, Хю Линкълнски, Уолтър
Уорчестърски, Уилям Ковънтрийски,
Бенедикт Рочестърски; на магистър
Пандулф, иподякон и приближен на
светейшия папа4; на брат Аймерик,
магистър на рицарите на Храма в Англия; на благородните мъже: Уилям
Маршъл, граф Пембрук, Уилям, граф
Солзбъри, Уилям, граф Уорън, Уилям,
граф Аръндел; на Алън от Голуей, конетабъл на Шотландия, Уорън Фицджерълд, Питър Фицхърбърт, Хю Невил, Матю Фицхърбърт, Томас Басет,
Алън Басет, Филип от Обини, Робърт
от Ропсли, Джон Маршъл, Джон Фицхю и други верни люде.

Джон1, с Божията милост крал
на Англия, владетел на Ирландия,
херцог2 на Нормандия и Аквитания, и
граф на Анжу, до своите архиепископи, епископи, абати, графове, барони,
съдии, горски надзиратели, виконти3,
управители, служители, до всички
байлифи и верни люде, поздрав.
Знайте, че по вдъхновение Божие, заради спасението на душата ни
и на душите на нашите предшественици и наследници, заради Божията чест, за възвисяването на светата
Църква и за благото на нашето кралство, по съвета на нашите преподобни
отци: Стивън, архиепископ на Кентърбъри, примас на цяла Англия и карди1. На първо място, отстъпваме
нал на светата римска Църква, Хенри, пред Бога и с тази своя настояща Харта
архиепископ на Дъблин, на епископи- потвърждаваме от свое име и от името

www.nauka.bg

57

ИСТОРИЯ

на наследниците си, че английската
Църква винаги ще бъде свободна и ще
притежава пълните си права и ненакърнимите си свободи. Желанието ни
да ги спазваме проличава от това, че
по своя собствена воля, още преди началото на настоящия спор между нас и
бароните ни, признахме и утвърдихме
свободата на църковните избори със
своя Харта5, за която поискахме и получихме потвърждение от светейшия
папа Инокентий ІІІ. Тази свобода ще
спазваме и сами, и желаем тя винаги
да бъде съблюдавана при добра воля и
от нашите наследници. Също така, от
свое име и от името на наследниците
си завинаги признаваме на всички свободни хора в нашето кралство всички
описани по-долу свободи, които те да
притежават и да пазят за себе си и за
собствените си наследници, като дар
от нас и нашите наследници.
2. Ако някой наш граф, барон
или друг човек, държащ земя пряко
от нас за военна служба, умре, и при
смъртта му неговият наследник е пълнолетен и дължи релиеф6, то наследникът ще получи наследството си при
плащането на релиефа в стар размер.
Тоест, наследникът или наследниците
на графа ще платят за цялото графско
владение7, а наследникът или наследниците на рицар ще платят най-много
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сто шилинга за цялото рицарско владение8. И всеки, който дължи по-малко, ще плати по-малко, според стария
обичай за владенията.
3. Но ако наследникът на такъв
човек е непълнолетен и се намира под
нечия опека9, то при навършването си
на пълнолетие, ще получи наследството си без релиеф и без глоба.
4. Опекунът за земите на непълнолетен наследник няма да взима от
тях нищо освен разумните приходи,
обичайните такси и дължимата служба. Ще върши това без да вреди на
хората или на собствеността. Ако сме
отстъпили опеката за земите на шериф или на някого, който трябва да
отговаря за приходите пред нас и той
допусне вреда или щета, то ние ще изискаме от него компенсация, а земите
ще бъдат поверени на двама законопослушни и почтени хора от същото владение, които ще поемат отговорността
за приходите пред нас или пред този,
пред когото ги задължим. Ако пък сме
отдали или продали някому опеката над земи, а той допусне вреда или
щета, то той ще изгуби правото на опека и тя ще бъде поверена на двама законопослушни и почтени хора от това
владение, които пак по такъв начин
ще отговарят пред нас.
5. Докато опекунът отговаря за
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управлението на такива земи, той
трябва да поддържа къщите, ловните
паркове, рибарниците, вировете, мелниците и всичко, принадлежащо към
тези земи, със средства от приходите
на самото владение. Когато наследникът навърши пълнолетие, опекунът
трябва да му върне цялата земя, с всичко, необходимо за земеделска работа и
такива сечива, каквито годишната обработка изисква и каквито приходите
от земята могат разумно да изплатят.
6. На наследниците може да бъде
уреждан само равнопоставен брак, а
преди сключването му най-близките
сродници трябва да бъдат уведомявани.
7. При смъртта на съпруга си,
вдовицата трябва да получи зестрата и наследствения си дял веднага и
без притеснения. Тя не дължи нищо
за вдовишкия си дял, нито за зестрата, нито за каквато и наследствена
собственост, притежавана съвместно
от нея и съпруга й в деня на неговата смърт. Вдовицата може да остане
в дома на съпруга си четиридесет дни
след смъртта му, като през това време
вдовишкият дял трябва да й бъде предоставен.
8. Никоя вдовица не може да бъде
принуждавана към повторен брак, докато желае да живее без съпруг. Но тя

трябва да гарантира, че няма да сключи брак без наше съгласие, ако държи
земя от нас, нито без съгласието на сюзерена, от когото държи земята, в случай, че я държи от другиго.
9. Нито ние, нито нашите байлифи ще отнемаме земя или наем заради
изплащането на дълг, докато длъжникът има движима собственост, достатъчна за изплащане на дълга. Поръчителите на длъжника няма да бъдат
притеснявани, докато той може да изплаща дълга си. Ако, по липса на средства, длъжникът не може да изплаща
дълга си, то поръчителите му ще отговарят за този дълг. Ако желаят, те
могат да разполагат със земите и приходите на длъжника, докато се изравни това, което са платили вместо него,
освен ако длъжникът не докаже, че е
изплатил задълженията си към тях.
10. Ако някой заеме нещо от евреи, много или малко, и умре преди да
е изплатил дълга си, то наследникът
му няма да дължи лихва по задължението, докато не навърши пълнолетие, без оглед на това от кого държи
земите си10. А ако такъв дълг попадне в
наши ръце, ние няма да вземем нищо,
освен главницата, уточнена в полицата.
11. Ако човек умре като длъжник на евреи, жена му ще получи вдо-
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вишкия си дял и няма да плаща нищо
по дълга от този дял. Ако длъжникът
остави непълнолетни деца, техните
нужди ще бъдат посрещнати според
притежанията на покойния. Едва след
изплащането на сумите, дължими към
сюзерена, ще бъде бъде посрещан този
дълг. Същото се отнася и за дълговете
към други, освен към евреи.
12. Никакви военни и извънредни данъци няма да бъдат взимани в
нашето кралство по друг начин освен
чрез общо съгласие в него, ако това не
става заради откуп за нашето тяло, при
посвещаването в рицарство на първородния ни син или при първо венчаване на първородната ни дъщеря. А и
за тези неща може да се събира само
разумен данък. Същото се отнася и за
данъци, взимани от град Лондон.
13. А град Лондон ще притежава
всичките си стари свободи и свободни обичаи, както на сушата, така и по
вода. Също така желаем и утвърждаваме всички други градове, бургове,
замъци и пристанища да имат всичките си свободи и обичаи.
14. За да получим общото съгласие на кралството за събирането на
средства извън трите случая, споменати по-горе, или за военен данък, ще
направим така, че да бъдат призовани
с писма с нашия печат архиеписко-
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пите, епископите, абатите, графовете
и големите барони. Чрез шерифите и
байлифите си ще изпращаме общ призив на тези, които държат земя пряко
от нас, за да се съберат в определен ден
и на определено място, за което ще им
даваме поне четиридесетдневен срок
за явяване. Във всички такива призивни писма ще обясняваме причината за
призоваването. Когато бъдат издадени
такива призиви, работата, насрочена
за деня, ще протича според решението
на присъстващите, дори ако не всички
призовани са се отзовали.
15. Не позволяваме на никого да
изисква данък от свободните си васали11, освен ако не е за откуп на тялото си, за посвещаване на първородния
си син в рицарство или за първи брак
на първородната си дъщеря. За тези
неща може да се събира само разумен
данък.
16. Никой не може да бъде принуден да служи заради рицарския си
феод или заради друго свободно владение повече, отколкото дължи за
него.
17. Обикновените съдебни дела
няма да следват нашия двор12, а ще се
провеждат на едно и също известно
място.
18. Делата за повторно нарушаване на владение, за смърт на преди-
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шен собственик или за последно местоназначение на клирик ще се гледат
само в графствата си и това ще става
по следния начин: или ние, или, ако
се намираме извън кралството, то нашият върховен съдия ще изпраща по
двама съдии за всяко графство четири
пъти годишно; и тези съдии ще заседават в съда на графството заедно с
четирима рицари, избрани от самото
графство, в деня и на мястото, където
е уречено да стане заседанието.
19. Ако някои дела не могат да бъдат разгледани в деня на съда за графството, то нека останат толкова рицари и свободни земевладелци от тези,
които са присъствали в съда, колкото
ще бъдат достатъчно за въздаването
на правосъдие, според това дали има
много или малко работа за вършене.
20. За дребно провинение свободен човек може да бъде глобен единствено според размера на простъпката. За тежко провинение също да бъде
глобен според тежестта на деянието,
но не така, че да бъде лишен от препитание. По същия начин, на търговеца ще бъде пощадена търговията, а на
селянина13 - земеделските му сечива,
ако такива хора попаднат в ръцете на
нашето милосърдие. И нито една глоба няма да бъде наложена другояче,
освен чрез полагане на клетва от поч-

тени хора от околността.
21. Графовете и бароните ще бъдат глобявани само чрез свои равни, а
и това ще става единствено според мярата на деянието.
22. Клириците ще бъдат глобявани само от стойността на светските
си притежания и то по начина, който
се отнася и до гореспоменатите хора,
а не според размера на църковния си
бенефиций.
23. Нито замък, нито човек ще
бъдат принуждавани да строят мостове над реки, освен тези, които от стари времена и по право са длъжни да го
вършат.
24. Никой шериф, конетабъл,
следовател или друг наш байлиф14
няма да се заема с делата на нашата
корона.
25. Всички графства, стотни,
уопънтейки и тритинги15 с изключение на нашите владетелски имения
ще продължат да изплащат същите
данъци, без никакво увеличение.
26. Ако умре някой, който държи
от нас светски феод и наш шериф или
байлиф може да покаже наши писма,
съдържащи искането ни за дълг, който
мъртвият е трябвало да ни изплати, то
нашият шериф или байлиф има право
да опише и да постави под запор движима собственост на мъртвеца, колко-
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то е стойността на дълга по преценката на честни хора. Това обаче ще става
по такъв начин, че нищо няма да бъде
местено оттам, докато не бъде изплатена сумата, която със сигурност ни е
дължима. Остатъкът е за тези, които
изпълняват завещанието на мъртвеца.
Ако той не ни е дължал нищо, цялата
движима собственост ще бъде разпределена по начина, пожелан от починалия, освен разумните дялове за жена
му и децата му.
27. Ако свободен човек умре без
да остави завещание, движимите му
притежания ще бъдат раздадени чрез
ръцете на близките му сродници и
приятели, със знанието на Църквата.
Изключение са само сумите, които покойният е дължал.
28. Никой конетабъл или друг
наш служител няма да взима зърно
или друга движимост от когото и да е,
освен ако веднага не даде пари за нея
или пък не получи отсрочка за това по
волята на продаващия.
29. Никой конетабъл няма да
принуждава рицар да дава пари вместо да изпълнява служба в замък, ако
рицарят иска да изпълни службата си
лично или чрез подходящ друг човек,
ако по разумна причина не може да
се яви сам. И ако ние отведем или изпратим такъв рицар на война, срокът
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на службата му в замък трябва да бъде
намалена с толкова време, колкото той
е прекарал във войската заради нас.
30. Никой наш шериф или байлиф, нито някой друг ще взима коне
или кола от който и да било свободен,
ако това не е по волята на този свободен.
31. Нито ние, нито нашите служители ще взимат дървен материал
от другиго за замък или за друга наша
употреба, освен по волята на този, комуто принадлежи дървеният материал.
32. Ще държим земите на онези,
обвинени в тежки престъпления, не
повече от година и един ден, а сетне
земите ще бъдат връщани на собствениците на владенията.
33. Всички рибарски прегради,
преливници и язове по Темза, Медуей
и в цяла Англия ще бъдат премахнати,
освен на морския бряг.
34. Отсега нататък срещу никого не може да се издава продавателно писмо, наречено „Praecipe” заради
каквото и да е владение, така че свободен човек да губи правото си на съд.
35. Ще има една мярка за вино
из цялото ни кралство, една мярка
за пиво и една мярка за зърно – така
наречената лондонска кварта; и една
ширина за боядисани, червени и суро-
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ви платове – два лакътя между краищата. С везните ще бъде същото като с
мерките.
36. Нищо няма да се дава или да
се взима за писмена заповед, свързана с убийство или осакатяване. Тя ще
се издава безплатно и не може да бъде
отказана никому.
37. Ако някой държи от нас феодофирма, сокаж или буркаж16, а от
другиго държи владение за рицарска
служба, това не ни дава основание да
получим опека над наследника му или
над земята, която той държи като феод
от другиго. Няма да получим опека
и над тази феодофирма, сокаж или
буркаж, освен ако феодофирмата не е
дадена заради рицарска служба. Ние
няма да получим правото на опека над
наследника или над земята на някого,
само заради някоя негова дребна сержантерия17 като снабдител с ножове
или стрели, ако той дължи рицарска
служба другиму.
38. Никой наш служител няма да
може да подложи някого на съдебно
преследване само по свое обвинение,
без благонадеждни свидетели.
39. Нито един свободен човек
няма да бъде връзван, затварян, лишаван от собственост, поставян извън
закона, пращан в изгнание или ощетяван по какъвто и да е начин, нито пък

ще пращаме хора срещу него, освен по
законната преценка на неговите равни или по обичаите на страната.
40. Никому няма да продадем,
никому няма да откажем или да бавим
правото и правосъдието.
41. Всички търговци ще могат
свободно и безопасно да влизат и излизат от Англия, да пребивават и да
преминават през Англия по суша,
както и по вода, за да купуват и продават, свободни от всякакви незаконни вземания, подчинени на старите и
правилни обичаи, освен по време на
война и ако са от страната, която воюва с нас. И ако такива търговци се открият в началото на войната, те ще бъдат задържани без вреда върху телата
и стоките си, докато ние или нашият
върховен съдия научи как се отнасят
в страната, с която сме във война, към
търговците от нашата земя по същото
време. И ако нашите са здрави там, то
и тези ще бъдат здрави при нас.
42. Всеки, който запазва верността си към нас, може да излиза от
нашето кралство и да се връща в него
спокойно и сигурно по суша и по вода,
освен понякога за кратко по време на
война, заради общото благо на кралството. Само затворените и поставените извън закона не могат, както е
според обичаите на кралството, а и хо-
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рата, които са от воюващата срещу нас
страна и търговците, както беше казано.
43. Ако някой държи земя като
васал в някоя ескета18, като например
от владенията Уолингфорд, Нотингам, Болойн, Ланкастър и други ескети, които са в наши ръце и са баронии;
и ако този владелец умре, то неговият
наследник няма да плаща друг релиеф, нито ще изпълнява за нас друга
служба освен тази, която би дължал на
барона, ако баронията беше в ръцете
на барон; и ние ще я държим по същия
начин, по който я е държал и баронът.
44. Хора, живеещи извън горите, няма да са принудени да се явяват
пред съдиите за горските области чрез
обикновени призивни писма, освен
ако не са включени в съда или не са
поръчители на някого или на мнозина, привлечени за дело, засягащо горите.
45. Няма да издигаме за съдии,
конетабли, шерифи и байлифи хора,
които не познават законите на кралството и нямат намерението да ги
спазват стриктно.
46. Всички барони, основали
абатства, за което са получили харти
от кралете на Англия или притежаващи древни права, ще получат, както
подобава, право на опека над тях, ко-
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гато абатствата са вакантни.
47. Всички гори, получили статут
на такива в наше време, незабавно ще
го изгубят. Същото се отнася за речните брегове, превърнати в укрепени
места от нас, в наше време.
48. Всички лоши обичаи относно
горите и дивеча, както и относно горските пазачи и лесничеите, шерифите и служителите им, речните брегове и пазачите им, ще бъдат незабавно
разследвани във всяко графство чрез
дванадесет заклети рицари от това
графство; и тези обичаи ще бъдат изцяло изкоренени, така че никога да не
се подновят, за четиридесет дни след
като разследването бъде проведено
така, че за него първо да научим или
ние, или върховният ни съдия, ако не
се намираме в Англия.
49. Веднага ще върнем всички
заложници и харти, предоставени ни
от англичани като гаранция за мир и
вярна служба.
50. Изцяло ще отстраним от
служба роднините на Джерърд де Ейтис, така че те вече да не държат служба в Англия: Енджелард де Син, Андрю Питър и Гийон де Шансел, Гийон
де Син, Джефри де Мартин и братята
му, и племенника му Джефри, и цялата им свита.
51. И веднага, щом мирът се въз-
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станови, ще отстраним от кралството
всички чуждестранни рицари, арбалетисти, служители и наемници, които
са дошли тук с коне и оръжия за вреда
на страната.
52. Ако някой е бил лишен от
имущества от нас или е бил прогонен
без законна присъда, издадена от равните нему, от своите земи, крепости,
свободи и законни права, веднага ще
му върнем всичко. И ако по този въпрос възникне спор, той ще бъде разрешен според преценката на двадесет и
петимата барони, вече споменати като
гаранти на мира. Ала по отношение
на всички онези неща, от които някой
може да е бил лишен или ощетен без
законна присъда от свои равни по времето на нашия баща крал Хенри19 или
на нашия брат крал Ричард20, и които
имущества сега са в наши ръце или са
държани от други и за които имущества следва да дадем гаранции – ще
разполагаме с отсрочка, както е прието за онези, които вземат Кръста. Тази
отсрочка няма да важи за случаите, за
които вече е повдигнато дело или е започнато разследване по наша заповед,
преди да вземем Кръста. А когато се
върнем от поклонение или, ако по случайност не заминем на поклонение,
незабавно ще въздадем правосъдие в
пълна мяра относно тези случаи.

53. Ще ползваме същата отсрочка и по същия начин по отношение
на правосъдието, свързано с горите,
чийто статут следва да бъде премахнат
или запазен и които са получили този
статут при нашия баща крал Хенри
и нашия брат крал Ричард. Както и в
случаите на опека над земи, принадлежащи към чужд феод, а това са настойничества, които досега сме упражнявали, защото някой е държал феод
от нас срещу рицарска служба; и също
по отношение на абатствата, основани в чужди феоди, когато собственикът на имота може да твърди, че има
право да покровителства абатството.
И когато се върнем или пък ако бъдем
задържани и не отидем на поклонение, веднага ще въздадем правосъдие
в пълна мяра на тези, които се жалват
по отношение на всички тези неща.
54. Никой няма да бъде задържан или затварян заради жалбата на
жена относно смъртта на друг, освен
собствения й съпруг.
55. Всички глоби, наложени от
нас несправедливо и против обичая на
страната, както и всички такси, изискани несправедливо и против закона
на кралството, ще бъдат отменени изцяло или по отношение на тях ще се
постъпи така, както преценят двадесет
и петимата барони, вече споменати
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като гаранти на мира, или пък както
реши мнозинството от тях заедно с
вече споменатия Стивън, архиепископ на Кентърбъри, стига той да може
да присъства заедно с онези, които би
могъл да пожелае да приобщи към
тези дела. Но ако той не може да присъства, начинанието все пак ще се извърши и без него. Това ще стане по
следния начин: ако един или повече
от споменатите двадесет и пет барони
има отношение към подобен случай,
то този барон ще бъде отстранен само
за това конкретно оплакване, на негово място, само за това решение, ще
бъде призован друг – избран и заклет
от останалите от двадесет и петимата.
56. Ако сме лишили от собственост и сме ощетили уелсци в техните
земи, свободи или нещо друго без съд
от техни равни, било в Англия, било в
Уелс, тези неща незабавно ще бъдат
възстановени. Ако по тези въпроси
възникне спор, тогава ще бъдат взети
мерки в граничните области чрез присъда от техни равни – по английския
закон за английска собственост и по
уелския закон за уелска собственост,
а за собственост в граничната област
– по нейните закони. Уелсците ще постъпят по същия начин спрямо нас и
нашите поданици.
57. Но относно всички онези
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неща, от които някой уелсец е бил лишен при нашия баща крал Хенри и
нашия брат крал Ричард, без законна
присъда от равните си – за собствеността, намираща се в наши ръце или
държана от други и за която трябва да
дадем гаранции, ще ползваме отсрочка до обичайния срок за поклонниците, белязани с Кръста. Срокът не засяга
тези случаи, в които вече е повдигнато
дело или е започнало разледване по
наша заповед, преди още да сме взели
Кръста. Но когато се върнем от поклонничеството си или ако, поради случая бъдем възпрени от заминаване на
поклонение, то тогава без бавене ще
покажем правосъдие според обичаите
на Уелс и споменатата област.
58. Незабавно ще върнем сина на
Луелин21 и всички уелски заложници,
както и хартите, дадени ни като гаранция за мир.
59. Ще се отнесем към Алигзан22
дър , краля на скотите така, щото сестрите му да бъдат върнати заедно със
заложниците, свободите и пълните
му права – на него, както и на всички английски барони. Ще постъпим
така, освен ако не се окаже, че нещата
стоят другояче според хартите, които
имаме от баща му Уилям23, някогашен
крал на скотите. И това ще се извърши
чрез присъда на негови равни в нашия
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двор.

60. Също така, всички поданици
на нашето кралство, клирици, както и
миряни, ще се придържат, доколкото
ги засяга и ще спазват по отношение
на васалите си всички тези споменати
обичаи и свободи, които и ние обявихме, че, що се отнася до нас, ще бъдат
спазвани в кралството ни.
61. Заради Бога и заради умиротворяването на нашето кралство,
и заради още по-пълното излекуване
на несъгласията, надигнали се между нас и нашите барони, направихме
всички тези гореказани отстъпки, а
като желаем да се радваме на тяхната пълна и крепка непоклатимост, ги
гарантираме по следния начин: бароните могат да изберат по свое усмотрение двадесет и петима барони от
кралството, които трябва с всичките
си сили да да съблюдават, поддържат
и да насочват всички към спазването
на мира и свободите, които даваме и
потвърждаваме с тази наша настояща
Харта. И тъй, ако ние, нашият върховен съдия, нашите байлифи или който
и да е от служителите ни по някакъв
начин сгреши или пък наруши някой
от членовете за мира и сигурността,
то нашата грешка ще бъде доведена
до знанието на четирима от споменатите двадесет и пет барони. Тези чети-

рима барони ще дойдат при нас или,
ако сме извън кралството, ще дойдат
при нашия върховен съдия и ще поискат от нас да поправим грешката
без забавяне. Ако не поправим тази
грешка или, ако се намираме извън
кралството, ако нашият съдия не не
я поправи в четиридесетдневен срок
от времето, когато е била показана на
нас или на нашия съдия, в случай, че
сме извън кралството – тогава споменатите четирима барони ще известят
положението на останалите от двадесет и петимата и тези двадесет и петима барони, заедно с цялата страна, ще
започнат да ни притесняват и притискат по всеки възможен за тях начин,
а именно като превземат крепостите,
земите и имуществата ни, както и по
всеки друг начин по силите им, докато грешката бъде изправена по тяхна
преценка, като щадят само особата,
кралицата и децата ни. А когато злото бъде поправено, те пак ще бъдат в
съгласие с нас, както и преди. И всеки в страната, който пожелае това, ще
се закълне, че, спазвайки всички тези
мерки, ще се подчинява на тези двадесет и петима барони и че заедно с тях
ще ни притеснява до предела на силите си. И на всеки, който пожелае да го
стори, ние публично и свободно даваме позволение да се закълне, и никога
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няма да пречим на никого да положи
тази клетва. Нещо повече, ние ще заповядаме да се закълнат пред двадесет и петимата споменати барона дори
тези, които не желаят да го направят
по своя воля. Ако пък някой от двадесет и петимата барони умре, напусне
страната или някак другояче бъде възпрепятстван в изпълнението на така
изложените неща, то останалите от
тези двадесет и петима барони трябва да изберат на негово място друг
по своя преценка, а той да се закълне
като тях. Също, по отношение на всички неща, поверени на тези двадесет и
пет барона, ако двадесет и петимата се
съберат и между тях възникнат несъгласия по някой въпрос или ако някои
от тях, макар и призовани, не са поискали или не са можели да се отзоват
– тогава мнозинството от присъстващите ще определи какво решение или
заповед да бъде сметната за обвързваща и действаща, все едно са се съгласили всичките двадесет и петима. А
двадесет и петимата ще се закълнат, че
вярно ще спазват всичко споменато и
ще следят за изпълнението му до края
на възможностите си. Ние пък няма да
получим от никого нищо, което било
чрез самите нас или чрез друг да отмени или намали която и да е от тези
отстъпки и свободи. Ако такова нещо

68 Българска Наука - Юни 2015 г

все пак бъде постигнато, то ще е празно и нищожно и ние няма да можем
да се възползваме от него нито лично,
нито чрез други.
62. И напълно сме забравили и
простили на всички всяка зла умисъл,
гняв и недоволство, надигнали се между нас и нашите поданици, клирици и
миряни, от времето на несъгласието.
Също, изцяло забравяме и прощаваме всяка зла умисъл, гняв и недоволство, надигнали се между нас и поданиците ни, клир и миряни, както и,
доколкото зависи от нас, опрощаваме всички простъпки, допуснати при
това несъгласие между Великден от
шестнадесетата година на нашето царуване до възстановяването на мира.
В свидетелство на което, най-сетне,
заповядахме да бъдат приготвени нарочни писма за високопреосвещения
Стивън, архиепископ на Кентърбъри,
преосвещения Хенри, епископ на Дъблин, преждеспоменатите епископи и
магистър Пандулф, относно твърдостта на изложените отстъпки.
63. Защото желаем и твърдо обявяваме, че английската Църква ще
бъде свободна и че поданиците на нашето кралство ще притежават и ще се
ползват от споменатите по-горе свободи, права и отстъпки, по добър начин,
в мир, свободно и спокойно, цялостно
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и без недостатък, за самите себе си и
за наследниците си от нас и от нашите
нследници, във всички неща и на всички места, завинаги, както беше казано. Освен това бяха положени клетви
от наша страна, както и от страна на
бароните, че всички тези вече изложени неща ще бъдат спазвани с добра
воля и без зли намерения. Свидетели
бяха вече споменатите и още мнозина други. Дадена чрез нашата ръка, на
моравата, наречена Рънимийд между
Уиндзор и Стейнс, на петнадесетия
ден на юни, в седемнадесетата година
от нашето царуване.
Превод от латински и бележки:
Манол Глишев, 15 юни 2015
Редактор: Красимир Иванчев
Великата харта на свободите е превеждана на български език два пъти
досега: веднъж от руски в:А. Трачевский, Учебникъ по всеобща история,
ІІ. Средна история, Пловдив, 1895, с.
251-258. И втори път, вероятно от английски, от Атанас Лолов под редакцията на Петко Михайлов (линк).
(Endnotes)
1
Имената са предадени в придобилата гражданственост англицизирана форма, макар че исторически

по-коректно би било например името
на краля да бъде „Жеан“, а не „Джон“.
Всички бележки са на преводача.
2
Или: „дук“. След битката при Бувин в 1214 крал Джон губи Нормандия
и Анжу (заради което е наречен „Безземни“), но тук използва пълната си
титулатура.
3
Или: „шерифи“.
4
Инокентий ІІІ (1198-1216).
5
Още в 1214.
6
Такса наследство или такса за
встъпване в поземлено владение.
7
Или: „барония“.
8
Или: „феод“.
9
Тук и по-нататък: „опека“ и „опекун“. Или: „настойничество“ и „настойник“, но винаги става дума за
управление на владения от името на
законен, но неспособен собственик.
10
Или: „без оглед на това чий васал е“.
11
Или: „от свободните си хора.“
12
Или: „нашата курия“.
13
Или: „на вилана“.
14
Тук „байлиф“ е употребено като
общо название на кралските служители, макар че например в пар. 14 има
специфична употреба. „Байлиф“, във
френска употреба „байи“, в италианска „байло“ е название на редица чиновници с различни функции в средновековна Западна Европа. В Англия
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най-често са служители на съда.
15
Графствата (comitatus) са големи
административни единици, приблизително съответстващи на историческото землище на дадено англосаксонско племе, управлявани от шериф.
Стотните (hundredi) са по-малки данъчноадминистративни
единици.
Уопънтейките (wapentakes) са единица, съответстваща на стотнята в т. нар.
Danelagh или Област на датския закон,
населена с потомци на англо-скандинавци и ползваща се с особено обичайно право. Тритингите (trethingi) са
малки подразделения на уопънтейките, съответстващи приблизително на
енории.
16
Феодофирма – владение за ри-
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царска служба; сокаж – владение за
данък в пари; буркаж – владение в
град.
17
Сержантерия – служба като сержант, паж, оръженосец, дребен офицер.
18
Ескета – владение, останало в
ръцете на непълнолетен наследник
след смъртта на собственика си.
19
Хенри ІІ (1154-1189).
20 Ричард І Лъвското сърце (11891199).
21
Луелин Велики, принц на Гуинед в Северен Уелс (1188-1240)
22
Алигзандър ІІ или Аласдър ІІ
мак Уилям (1214-1249)
23
Уилям І Лъва (1165-1214)

Автор: Магделия Шугова

Сравнение между сериала и
истинските викинги

С

ъздателят на сериала „Викинги“
по History channel подчертава,
че не твърди, че всичко в поредицата е исторически точно. Все пак
става въпрос за сериал, предназначен
за широката публика и за целта са направени много промени, така че шоуто да бъде по-гледаемо.
Въпреки тази уговорка много хора
приемат всичко в сериала като абсолютна истина. Нека разгледаме как са
представени викингите и историческите събития и да ги сравним с това,
което ни е познато от литературните
източници и археологическите находки.
Историческите личности във „Викинги“. Кой е Рагнар Лодброк?

Рагнар е базиран на герой от Староскандинавската история и митология.
За неговия живот се разказва в Исландските саги, а името му се споменава бегло и в Англо-Саксонската хроника. Изглежда, че образът му включва в
себе си няколко човека.
Представен е като велик боец, лидер
и викинг, който е разгромил Франция
и днешна Великобритания преди да
срещне смъртта си в лицето на крал
Ела от Нортумбрия.

Изображение на крал Ела от Джон
Спиийд (1611 г.)
Един от прототипите за Рагнар е викинг, който атакувал Франция и кралствата на днешна Англия в средата на
девети век. Ирландските летописи го
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нарекли Регнал (Reghnall). Той атакувал Париж и умрял на територията на
днешна Англия.
Старонорвежките саги споменават
Рагнар, който бил истинска напаст за
Франция по това време. Най-вероятно
става въпрос за един и същи човек.
Франция станала любима мишена за
Рагнар. Той използвал координирани
военни сили в битките с врага. Подвижността на викингите отнела предимствата на франките.
Ерата на викингите започнала през
793г. сл. Хр., а атаките на Рагнар срещу Франция – през 845г. Викингите разграбили Париж и принудили
франкския крал Шарл Плешиви да
им плати над 3 000кг. сребро, за да се
оттеглят от града.

Рагнар най-вероятно е умрял през
865г. Той претърпял корабокрушение
в бреговете на Нортумбрия и бил заловен от крал Ела. Кралят го хвърлил
в яма с пепелянки и така известният
викингски вожд намерил смъртта си.
Според някои версии крал Ела загива
в битка, а според книга девета от „Дела
на даните“ синовете на Рагнар - Сивард и Бьорн му правят т.нар. кървав
орел (ребрата на жертвите се отделят
от гръбначния стълб и се разтварят,
така че формата и разположението
им да наподобяват крила, а след това
се изваждат дробовете им. ). Според
„Сага за Рагнар“ ритуалът е поръчан
и направляван от друг син на Рагнар Ивар, който заповядва на най-добрият
в дялането на дърво да извърши ритуала.
Жените и децата на Рагнар

Ела убива Рагнар - рисунка на Хюго
Хамилтън

72 Българска Наука - Юни 2015 г

Според легендите Рагнар бил женен 3
пъти.
Първата му жена била Лагерта. Историята на Лагерта е записана през 12
век от датския историограф Саксо Граматик в девета книга от „Дела на даните“. Там се казва, че в битка, в която
Рагнар отмъщавал на Фрой (Frø) за
смъртта на дядо си, много от жените,
които Фрой тормозел, се преоблекли в
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мъжки дрехи и се били редом до Рагнар. Най-главната сред тях била Лагерта, като изиграла ключова роля за
победата на Рагнар.
Рагнар се впечатлил от куража й и започнал да я ухажва. Когато отишъл да
й поиска ръката, бил нападнат от мечка и голяма хрътка, които Лагерта поръчала предварително да пазят дома
й. Рагнар убил мечката с копието си,
а хрътката удушил до смърт. Така спечелил ръката на Лагерта. Според Саксо двамата имали син, наречен Фридлийф (Fridleif) и две дъщери, чиито
имена не са записани.
След няколко години Рагнар се развел
с Лагерта, за да се омъжи за Тора. Ла-

герта също се омъжила
повторно.
По-късно имало гражданска война в Денмарк
и Рагнар се нуждаел
от помощ, а Лагерта,
която още го обичала
, му дошла на помощ с
120 кораба и разрешила развоя на битката.
След това се завърнала
в Норвегия при съпруга си, скарали се и тя го
убила с острието, което криела в роклята си.
След това узурпирала
цялата му собственост.
В сериала не е казано как се запознават двамата, а и историята звучи твърде митологично, за да бъде представена. Нямат син Фридлийф. Колкото до
дъщерите, имат една дъщеря - Гида,
която умира и момченце, което така
и не се ражда, защото Лагерта прави
спонтанен аборт. Единственият им
син е Бьорн.
Мотивът с помощта от страна на Лагерта присъства. Представено е също
узурпирането на собствеността на
мъжа й.
Втората жена на Рагнар била благородничката Þóra Borgarhjоrtr/Thora
Town-Hart/ Един ден баща й й пода-
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рил змия, която изглеждала много
красиво. Тя обаче пораснала много и
обкръжила стаята й. Никой не смеел
да се доближава до змията, с изключение на слугите, които й носели храна.
Тогава бащата на Тора се заклел, че ще
омъжи дъщеря си за този, който убие
змията.
Рагнар чул за това и отишъл там, пронизал я с копието си, като острието му
останало в мъртвата змия. След това
разговарял за малко с Тора и си тръгнал. Бащата на Тора издирвал кой е
мъжът, който е убил змията. Много
мъже се появили и твърдели, че те са
я убили. Подобно на историята за Пепеляшка, накрая дръжката на копието
на Рагнар паснала с острието, извадено от змията и станало ясно, че Рагнар
я е убил. Така той се оженил за Тора.
Според „Сага за синовете на Рагнар“
те имали двама сина – Айрик(Eirek)
и Агнар(Agnar). Няколко години покъсно Тора се разболяла и умряла.
В шоуто Тора не се е появявала, така
че тази част от предполагаемата история на викингския водач е пропусната
напълно.
След смъртта на Тора, Рагнар се оженил за Аслог според “Сага за Рагнар“.
Хората на Рагнар открили една колиба и трябвало да изпекат хляб там. Те
обаче го изгорили, защото не може-

74 Българска Наука - Юни 2015 г

Тора - илюстрация на Джени Найстрьом

ли да откъснат поглед от Аслог, която била дъщерята на собственичката
на колибата. Рагнар поискал да види
хубавицата, която пленила всички.
След като я срещнал и той се влюбил в
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Рагнар се среща с Аслог - рисунка на
Аугуст Малмстрьом

нея. Те имали 4 сина: Ивар Безкостни,
Бьорн Железнострани, Хвитсерк и Сигурд Змийския поглед/Змия в очите.
В сериала срещата им не протича по
този начин. Освен това Бьорн е представен като син на Лагерта.
Един от синовете на Рагнар, които се
споменава в сагите, но не присъства в

		

Аслог в сериала

сериала е Халфдан. В шоуто присъства
друг от синовете на викингския водач,
за който се споменава в някои източници - Убе.
Кой е истинският Роло?
За съществуването на Роло има реал-
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ни исторически доказателства. Той е
един от най-важните викинги в историята.
Англо-Саксонската хроника е найранният източник за него. Там обаче
не се споменава произходът му. Норвежките и исландските историци, базирайки се на средновековните скандинавски саги, идентифицират Роло с
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Гангер Хролф (Ganger Hrolf) – син на
норвежки ярл. За произхода на Роло,
спорове се водят и до сега между норвежки и датски историци.
Роло е основател на феодалното владение Нормандия. След като обсажда
Париж, през 911г. получава васално
владение от краля на Западните Франки, Шарл III Прости с договора от Сен
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-Клер сюр Епт. Кралят дал на Роло
официално територията, която той и
викингите завоювали преди това. В
замяна на това той и хората му трябвало да предпазват държавата от нападенията на други викинги.
Името Нормандия е свързано с произхода на Роло и може да се преведе
като страна на хората от Севера. Наследниците на Роло били херцози на
Нормандия и след завоеванието на
Англия през 1066г. станали крале на
Англия.
Според легендите след като получил
владението Нормандия, Роло бил
покръстен и сгоден за дъщерята на
франкския крал Шарл III Прости – Гизела. Съществуването на Гизела и бракът помежду им обаче не е потвърден
от франкски исторически източници,
а само от норманския историк Дудо/
Дудон (Dudo/Dudon).
Истинският Роло със сигурност не е
бил брат на Рагнар, а краят на трети
сезон на шоуто очевидно води до основаването на Нормандия, което значи, че сериалът слива нападението на
Рагнар над Париж и основаването на
Нормандия няколко десетилетия покъсно.
Исторически и времеви
неточности

В началото на сериала Рагнар е представен като бащата на Ерата на викингите и е около 20-годишен. Проблемът
е, че нападението над абатството на
остров Линдсфарн, което е и начална
година на периода, наречен „Епоха на
викингите“, става през 793г.

Руините на абатство Линдсфарн, с
чието нападение започва Ерата на
викингите

Ако Рагнар е нападнал Париж през
845 г., то той би бил на 60 години по
това време и би умрял като корабокрушенец на около 90 години, което е
малко вероятно.
Рагнар не е участвал в това нападение,
но за да бъде още по-наситен образът
му в сериала, то е преписано на него.
И докато в сериала Рагнар открива
път сред неизследваното преди това
Северно море, за да нападне Албиона,
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Портрет на нападението над Париж от
845 г

а викингите нямат идея за земите на
Запад, то скандинавските мореплаватели са плавали в Северно море и са
нападали Британските острови, както
и бреговете на Западна Европа още от
Римски времена. Те са имали много
добра представа за съществуването на
тези територии.
Не е ясно също защо Харалдсън е наречен ърл, а Борг – ярл, тъй като и
двете думи означават едно и също, но
на различни езици са преведени и по
двата начина.
Обществено устройство на норманите
Викингското общество било йерархично и се управлявало от царе или началници, които притежавали големи
стопанства. Имало две социални прослойки– на свободните, които имали
право да носят оръжие, да се изказват
на събрания, и на робите, които нямали такива права, но имали възможността да спечелят свободата си.
Свободните хора от своя страна били
разделени на благородническата класа на ярловете и фермерите, чийто
статус зависел от това от колко време
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семействата им притежават фермите.
В един дом-владение живеели господарят на дома (бонд), семейството му,
хората, които му служели срещу прехраната си и робите. Бондът бил способен да подари свободата на робите
си.
Характерно за норманите било по-демократичното устройство. Легенда за
пратеника на Париж казва, че когато
викингите нападнали Париж, бил изпратен човек от франкския крал, за да
преговаря с езичниците. Когато попитал кой сред викингите е началникът,
те му отговорили, че всички сами са си
началници.
В сериала класовото разделение е обрисувано, но в първия сезон на „Викинги“ ярл Харалдсън е показан по-скоро
като автократичен и несправедлив управник, на който норманите не смеят
да се противопоставят.
Облекло
Мъжете носели туники, които били затягани около кръста с кожени колани,
на които се закачат ножове, кесии и
др. Имали панталони, които били или
затегнати, или много разпуснати.
Някои увивали вълнен плат от коляното до петите, така че да съберат излишната тъкан на разпуснатите панталони, наподобяващи шалвари. Освен

това платът предпазвал долната част
на крака от одрасквания и пазел краката топли и сухи от снега.
Жените носели ленени рокли до глезените, а отгоре по-къси по-дължина
вълнени рокли с презрамки, които се
закопчават с брошки.
И мъжете, и жените носели дълъг
плащ, който да ги предпазва от студеното време. Плащовете били придържани към дясното рамо чрез игли,
които варирали от по-прости игли,
направени от кост до красиви брошки. Носели също шапки от вълна, овча
кожа или такива от кожа и вълна.
Характерни били обувките, направени от кожа, които се носели по няколко месеца преди да бъдат заменяни от
нови.
Дрехите се различават по декорации,
начин на направи и др. Освен това за

робите са се правели дрехи, чиято направа да струва по-малко и за която са
нужни по-малко материали.
Облеклото е едно от нещата, за които
шоуто е критикувано най-много. Доближава се до норманския стил с характерните за мъжете туники, пристегнати с колани и плащовете, но е някак
твърде модерно за онзи период. Не
присъстват шапките, нито вълнения
плат, а на моменти героите изглеждат
твърде леко облечени за предполагаемия суров климат.
Военна екипировка
Характерно за викингите било да носят метални или кожени ризници. Металните ризници били за по-богатите
и малко хора можели да си ги позволят.
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Шлемовете също се разделяли на кожени и метални. Те били кръгли, подобни на каски, с предпазител на носа
отпред. Били направени от парче желязо, изковано в определена форма
(фиг. 1). По-късно се използвала единична желязна лента на нивото на
челото, занитена за още две железни
ленти, пресичащи се на върха на главата. Четирите отвори били запълва-
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ни с метални пластини или с твърда
кожа, за да се намали цената на направата на шлема (фиг. 2).
Не е ясно какво се е използвало от вътрешната страна на шлема, тъй като
нещо е било нужно, за да повдигне
леко шлема и той да не бъде прилепен
към главата напълно, защото иначе
ударът по главата би нанесъл директна повреда върху черепа. Предполага
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за очите (фиг. 3 и 4).
На някои от шлемовете е възможно
да е имало малки метални завеси, за
по-добра защита (фиг. 5).
Все пак е открит само един автентичен шлем и една метална ризница,
което предполага две възможности –
шлемовете са се предавали от поколение на поколение, докато накрая
не са били превръщани в скрап или
пък са били носени само от по-богатите или заемащи ръководни позиции.
В сериала викингите са представени
без шлемове и с твърде лека бойна
екипировка, но ние няма как да знаем кой от двата варианта отговаря на
истината.
Оръжия
се, че е използвана шапка, направена от абсорбиращ материал като овча
кожа, не само за да омекоти удара, но
и за да абсорбира потта и да предпази
шлема от ръжда отвътре.
Някакво закопчаване около брадичката е било нужно, за да се задържи
шлема, но няма доказателства, че е
използвано такова.
Единственият намерен шлем от времето на викингите е открит в Норвегия и е по-различен, защото е с отвор

Често използвани от викингите оръжия били мечове, копия, брадви, лъкове и стрели, къси мечове.
Според директора на немското училище по бойни изкуства за битки с
щит и меч, разигравани според описанието на късносредновековните
германски манускрипти, мечът е бил
второстепенно оръжие, а щитът е бил
най-важното оръжие. Според него викингските битки с мечове и щитове
включвали най-вече сблъсъци с щи-
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тове, а контактите между остриетата
били по-редки.
Щитовете били дървени, с желязна
апликация в средата. Има разминавания между описанията в литературата
и археологическите останки относно
конструкцията на щитовете. Всички
оцелели щитове са направени от дъски от дънери на смърч, ела или бор.

82 Българска Наука - Юни 2015 г

От вътрешната страна има дръжка за
ръката по целия диаметър на щита,
направена от дърво или от комбинация на дърво и желязо. Щитовете найвероятно били обковавани по края с
кожа, за да не се разцепват при удар. В
някои случаи щитовете били покривани с кожа и отпред, за да са по-устойчиви. Повечето щитове най-вероятно
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били боядисвани и декорирани, подобно на щитовете от кораба Гокстад.
За да се носят през рамо щитовете, се
използвал кожен ластик/ремък.
Щитовете във „Викинги“ са по-малко
декорирани, но иначе отговарят на
това описание. Мечовете и брадвите са
показани като основни оръжия.

бой с два меча;
използване на наметало за обезоръжаване на противниковия меч;
хвърляне на камъни по време на битка
;
изритване на щита на опонента в лицето на му;
влачене за косата на противника.
В сериала е наблегнато предимно на
Бойни техники
предпазването с щитове, но отсъстват
неконвенционални методи и оръжия,
Няма много описани бойни движения както и използването на странични
в сагите, но очевидно дори и да са из- предмети по време на битката.
ползвали малко на брой движения,
викингите са ги използвали ефективРелигия и обичаи
но.
Сред описаните движения в сагите са: Едно от нещата, с които „Викинги“
изваждане на скрито или резервно пленява е именно представянето на
оръжие, когато е нужно;
религиозните вярвания на викингите.
импровизирани оръжия от предмети Добре описани са религиозните предот ежедневието под ръка и използва- стави на викингите, свързани с техния
нето им с предимство пред конвен- еквивалент за Рай – Валхала и готовционалните, ако е нужно;
ността им да умрат в битка само и само
изхвърляне на оръжията;
да бъдат допуснати дотам. Описаните
дърпане на панталоните на противни- вярвания и ритуали са в съгласие с
ка за получаване на предимство и на- това, което знаем от историческите изнасяне на смъртоносен удар; бутане на точници и от сагите.
опонента по щита с върха на брадвата; Погребението на ярл Харалдсон наизползване на оръжието като кука, с пример е в съгласие с написаното от
която да се захване щитът и да се отне- Ахмед ибн Фадлан – арабски пътеме от опонента;
шественик, присъствал на викингско
борба с меч в едната ръка и копие в погребение през X век. Той описва
другата
приготовленията за него. Разказва
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също как попитали всички слугини на
умрелия дали искат да умрат с него, а
една от тях се съгласила. От тогава тя
не била свободна и нямало как да се
отметне от думата си. Така била убита,
положена до него на кораба, а после
той бил запален и „преди да измине
час, кораб и дървета, и момичето, и
мъжът се бяха превърнали в пепел“.
Още един ритуал, присъстващ в сериала, е описан от Ахмед ибн Фадлан –
умиването на лицето в общ леген, като
всеки един от викингите мие лицето
си, след това си издухва ноздрите и се
изплюва вътре, а следващият подред
се мие със същата вода и повтаря ритуала, докато се изредят всички. „Всяка сутрин някоя от робините влиза и
носи леген с вода и го слага пред господаря си. Той измива лицето и ръцете си и после сресва косата си над съда.

Слугинята на ярл Харалдсън решава да
умре, за да бъде погребана с него
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След това издухва носа си и плюе вътре, изчистил се напълно и оставил
всичко във водата. Робинята, без да
сменя водата, взема съда и го поставя
пред следващия, който върши същото,
и така тя разнася легена от човек на
човек, докато обходи всички в къщата
и всеки е плюл в легена и измил лицето и косата си.“
Представянето на традициите на
жертвоприношения в храма Упсала,
е подкрепено от исторически доказателства. Според Саксо Граматик свеите до покръстването си са убивали всяка година чрез удавяне, обесване или
удар с брадва хора, предназначени за
жертва на Один при голямото жертвоприношение в Упсала.
За друг въздействащ момент от сериала също има доказателства – т.нар.
кървав орел. Не е сигурно обаче дали
е представлявал наистина изваждане
на ребрата на жертвата и отделянето
им от гръбначния стълб или е бил нанасяне на дълбоки прорези, които да
очертават орел. Все пак е споменато в
няколко източника, сред които АнглоСаксонските хроники, „Сага за владетелите на Оркни“ и „Дела на даните“.
В сериала разбира се е привнесен драматизъм с това, че по време на ритуала
ярл Борг не трябва да крещи, ако иска
да отиде във Валхала. За такова нещо

няма данни в споменатите източници.
За гадателя във „Викинги“ съществува староскандинавски термин, с който се обозначава вид магьосничество
в Скандинавското общество. Произходът му не е познат, но то се разпада след християнизацията на Скандинавия. В сагите се говори за него, но
археологически доказателства не са
открити. Според някои учени има шаманичен контекст, свързан с видения.
Гадателите били и от двата пола – мъже
и жени. В предхристиянската скандинавска митология, те са се свързвали
с боговете Один и Фрея. Това, което
екипът на сериала добавя от себе си,
е облизването на ръката на гадателя,
което не присъства в сагите и дори не
е било написано в сценария. Един от

актьорите обаче го прави спонтанно,
защото решава, че така ще се получи
по-добре. Сценаристите го одобрили и
добавили в по-нататъшните сценарии.
В заключение може да се каже, че
сериалът е смесица от историческа
истина, интерпретация на неидоизяснени и до днес факти и добавяне на
драматични елементи, които да привлекат повече зрители. Има исторически и времеви промени, направени
нарочно, за да послужат на целите на
сериала – обогатяване на образите,
по-бързо придвижване на сюжета. Не
бива да го възприемаме като напълно
исторически точен, но дава известна
представа за живота и вярванията на
викингите, като същевременно по-
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Кървавият орел в сериала

ражда интерес към тези народности
сред средностатистическия зрител,
който ако е достатъчно заинтересуван,
ще потърси повече информация по темата и ще разбере докъде се простира
историческата истина във „Викинги“.

Използвани източници:
Англо-Саксонски хроники
Книга девета от „История на даните“
„Сага за Рагнар“
„Сага за владетелите на Оркни“
Майкъл Крайтън – „Тринадесетият
воин (или Ръкописът на Ибн Фадлан,
в който се разказва за неговите преживявания сред нордмените през 922 г.
след Христа)“
http://www.hurstwic.com/
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Изображение върху камък в Готланд,
Швеция, което може да показва т.нар.
кървав орел

Автор: Владимир Попов

Робството в Древен Рим

Р

имската икономика била построена на използването на робски труд и търговията с роби,
което било нормално и необходимо
явление за тогавашното общество.
Римските закони третирали робите
като одушевени предмети без никакви
права, които могли да бъдат купувани
и продавани, а техният собственик можел да се разпорежда с живота им както намери за добре.
Броят на робите в Италия и Рим
С разрастването на Републиката и потребността от евтина работна ръка се
увеличила. Когато робите били в изобилие, цената им била невероятно
ниска (римляните имали поговорка
- „евтин като сардинец“, защото след
завладяването на този остров били
пленени много роби). Стигало се даже
до парадокса, че чифт сандали струвал
по-скъпо от изготвящия ги роб. Особено много се използвали робите в мините и земеделието, където огромните
латифундии се обслужвали основно от
роби. Броят им достигал до 10 000 в
едно имение.
Според изчисленията в Италия, във
времената на могъществото на Римската империя броят на робите достигал милион и половина, което било

около 25% от тогавашната популация
на полуострова. Във Вечният град делът на тези живи предмети бил между 25 и 40% от всички жители. Като се
има предвид, че през 1 век Рим наброявал около 1 милион жители, то 400
000 от тях били роби. Повсеместното
използване на робите в ежедневието
за вършене на черната работа правела
търговията с тях изключително доходоносен бизнес. Тя била добре организирана и добре развита на територията на цялата държава.
Етническият състав на робите
силно зависел от това срещу кои народи водел война Рим. Първоначално робите в Рим били малко - основно
жители на покорените италийски градове.
През 2 в. пр. н. е., когато Рим се сдобил със задморски провинции, роби
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започнали да прииждат от Сицилия,
Картаген, Испания, Гърция и Мала
Азия. Разбира се гръцките роби от изтока се ценели повече, заради високото им културно ниво. Те обикновено
ставали учители, лекари, готвачи и
пр. За разлика от тях робите от север
и запад (основно от варварските земи)
се ползвали в повечето случаи за груб
физически труд и били лесно заменяеми.
През 1-ви век пр. н. е., покрай походите
на Марий, Сула, Цезар, Лукул и Помпей, съставът на робите основно бил
от гали (при завладяването на Галия в
робство били продадени около милион от жителите й); германци, траки;
сирийци, египтяни, нумидийци и малоазийци. След победоносните армии
вървели каравани от роботърговци,
които на място купували пленените.
По време на ранната империя, широкомащабни завоевателни войни се водили в Тракия и Панония, Британия и
Германия, а също и в Юдея и Армения.
Притокът на роби обаче постепенно
намалял, поради което в римското законодателство се появили и клаузи за
защита на робите от произвола на господарите. По времето на Август било
забранено робите да биват убивани, а
Клавдий постановил ако робът се разболее, господарят му да се грижи за
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оздравяването му. Тъй като в цялост
робът не бил заинтересуван от труда
си, практика станало част от продукцията да бъде давана като награда на
него.
През 2-ри век основен източник били
Дакия, където по време на войните
били продадени в робство над 500 000
варвари, а също Германия и Африка.
Търговците на роби се наричали
Mangones или Venalitii. Те не били с
висок социален статус и обикновено
работели за богати граждани от сенаторското или конническото съсловие,
които инвестирали част от средствата
си в този бизнес за закупуване на роби
от пазарите в Мала Азия, Африка и
Крим. Тъй като винаги съществувал
риск продаваната от тях стока да е стара или болна, робите за продан найчесто се извеждали голи. Държавата контролирала търговците на роби
посредством едилите, които следели
продажбите и наддаванията на роби
да бъдат ясни и честни, а също така цената на предлаганите роби да съответства на качеството им. Ако робът имал
дефект, който не бил описан от търговеца на роби, последният е трябвало
да го вземе обратно в срок от шест месеца или пък да даде на клиента по-голяма отстъпка от цената.
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Провинциалните пазари на роби
Търговците на роби действали на територията на цялата империя. Робите
били докарвани снабдителите в провинциите и продавани на тамошните
робски пазари. Някои от тези снабдители работели и като събирачи на
такси. Често, ако някое домакинство
не могло да си плати данъците, негови
членове били заробвани и продавани,
за да погасят задълженията. На самите
провинциални пазари робите били купувани от търговците и препродавани
на богатите робовладелци, след което
новата собственост била доставяна с
кораби или сухопътни кервани до местоназначението си. Един от най-големите робски пазари се е намирал на
гръцкия остров Делос и имал капацитет да побере 10 000 роби.

които за наказание били превръщани
в роби /Servi poenae/, родените в робство деца - sanguinolenti /по закон те
също били безправни като родителите
им/.
Главният поток от роби бил следствие
от завоевателните войни на Рим и етническата им принадлежност зависела от това в коя част на Средиземноморието протичала експанзията на
империята. Сред робите се срещали
жители на Сев. Италия, Гърция, Иберия, Галия, Балканите, Египет, Северна Африка, Британия, Дакия, Партия...
Робските пазари в Рим
Разположението на първия робски пазар в Рим било зад Римския Форум и
базиликата на Юлий в място, наречено Graecostadium или пазар за гръцки
роби, тъй като поначало най-голям
бил броят на робите от Гърция.
3

След победата на Емилий Павел над
македонския цар Персей при Пидна
168 г. пр. н. е. От покорените територии
били докарани 150 000 гърци. Този
пазар бил огромен и най-популярен
Най-чест източник на роби били плен- сред римляните. Най-качествените
ниците от войните, престъпниците, роби пък се предлагали в построената
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от Септимий Север saepta, където било телно красивите роби и робини били
любимото място за срещи на римля- представяне на закрити търгове, само
ните, дошли да пазаруват тук.
пред богати купувачи /arcana tabulata
catastae/. Римляните обичали необиПродажбата на роби
чайно изглеждащите роби и високо
Продажбата на роби на пазара се опре- ценели и екзотичните представители
деляла от много фактори, както и при на черната раса, също и робите с анодруги стоки. Продавачите най-често малии /джуджета/ или деформации,
изкарвали робите голи, за да виждат които били продавани на високи цени.
клиентите какво точно купуват. На
докараните от чужбина роби единият крак бил оцветени с бял тебешир.
Римските закони изисквали доставчиците да посочват етническата принадлежност на робите, които продават.
Около врата им висели табели /tituli/
с описание на националността, произход, способности, добрите и лошите им качества и техните недостатъци.
Ако търговецът не можел да гарантира за роба, поради неопитомеността
му, тези роби носели специални шапки, наречени pillei.
Цените на робите
Робите били оценявани по техните
умения. Цената зависела и от възрастта, пола, физическата издръжливост,
здравословното състояние, външния
вид, уменията, интелигентността и
образованието. Нетренираните роби
стрували до 12 пъти по-евтино отколкото опитните такива. Изключи-
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Търгът на роби
След като едилите определяли къде
и кога ще се проведе търгът, в навечерието му търговците приготвяли
тяхната ‘стока’. Мерките за сигурност
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били много високи, за да предотвратят евентуално бягство. Робите били
държани в дървени или железни клетки. Тялото и особено зъбите на робите
били внимателно изучавани и по това
се е преценявало, дали робът отговаря на назначената цена или дефектите по него изискват отстъпка от цената. Въз основа на направеният оглед
се изготвяла първоначалната цена на
роба, която често превишавала няколко пъти цената, на която търговецът закупувал роба от робския пазар в
провинцията. След това на табелката
се вписвали националността, произхода, способностите и недостатъците
на роба. Робите докарани от чужбина
били маркирани с тебешир върху крака. Търговците решавали и в какъв ред
да излязат робите на платформата.
На самият търг робите били изкарвани на групи с табелки около врата
им без разлика в пол или етническа
принадлежност. Търговците шумно
хвалели качествата на своята стока и
нейните предимства. Съответно всеки
купувач можел да огледа и опипа бъдещата си покупка, както и да дискутира предимствата или недостатъците
на роба с търговеца. Някои от робите
били голи, за да могат купувачите поподробно да инспектират какво точно
се предлага.

Тези роби, за които продавачите не
могли да дадат никакви гаранции, носели шапки.
Цената на робите била динамични и
наподобявала колебанията на цените на днешните стокови борси. Всичко зависело от количеството докарани роби (обикновено след големите
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завоевателни войни потокът от роби Робското облекло
понижавал цената им), възрастта,
уменията и качествата на изложените
роби. Много високо се ценели специализираните в дадена професия роби.
Робите от по-дивите провинции, които били годни само за физически труд
били много евтини. Жените, които не
блестели с особени качества се продавали по-евтино от мъжете.
Освобождаването на роба
Веднъж купен, робът си оставал роб до
гроб, освен ако господарят му не решавал да го освободи. На всеки 5 години всеки римски гражданин регистрирал в Рим ценза си. Регистрацията
на ценза била единствения начин по
който римският гражданин получавал
признание за неговата идентичност
и статус. Пред цензора той посочвал
своята фамилия, жена, деца, роби и
богатство. По-големият брой роби бил
знак за благосъстоянието и престижа
на гражданина в обществото. Ако пък
господарят желаел да освободи роба
си, необходимо било само цензорът да
го впише в листата като гражданин /
manumissio censu/ и той получавал заветната си свобода. Веднъж освободен,
той получавал пълно гражданство,
даже и правото да заема обществени
длъжности.
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Робите били на дъното на социалната
пирамида и облеклото им съответствало на статуса им. Тук разбира се от значение бил типът работа, която вършел
робът. Робите в селското стопанство, в
строителството, в канализацията, в ба-
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ните и в мините, полагащи тежък фи- около врата им били окачени нашийзически труд носели най-често само ници с табелки, на които пишело имепрепаски. Полагала им се туника от то на господаря им:
най-груб материал веднъж годишно и
наметка с чифт груби дървени обувки
веднъж на две години. Робите, които
се превръщали в успешни гладиатори,
артисти, музиканти, счетоводители,
фризьори, учители или медици можели да си позволят по-скъпи дрехи в
зависимост от това колко ги ценял господарят им.

Разбира се тогата – привилегия на
римския гражданин била забранена
за употреба от робите и ако някой роб
бил хванат да носи тога (т. е. да претендира, че е римски гражданин, го
чакало смъртно наказание).
Робите не носели шапки, които били
символ на свободните граждани, а

Наказанията
Тъй като в древен Рим робите нямали
никакви права, а били разглеждани
като стока, то наказанията им били изключително сурови и зависели от при-
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щявката на господарите им. По време
на Републиката собственикът можел
да измъчва и убие роба си без да дава
обяснения пред никого или да бъде
съден. По времето на Клавдий /42-54
г./ робите получили право да бъдат
лекувани за сметка на собственика им,
а същите да бъдат подвеждани под отговорност, ако посегнели на живота на
робите си.
Най-честите наказания за ежедневните провинения на робите били бичуване, затваряне без храна или членоувреждане. Бичуването можело да
е с обикновен камшик, който не оставял трайни белези (все пак робите и
особено женските такива били ценна
стока, а повредената стока струвала
по-малко пари). За по-тежки прови-
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нения се прилагал камшик (flagrum
или flagellum), чиито окончания завършвали с оловни топки или кукички. При бичуването те съдирали кожата на жертвата, която можела дори да
умре.
Най-тежкото наказание, изпълнявано върху робите било разпъването на
кръст. То се прилагало, ако робът посягал на живота на господаря си. Когато в къщата на убития от роб господар
имало и други роби, те също били разпъвани на кръст, защото не предотвратили смъртта му. С подобни драконови мерки римляните си надявали да
се предпазят от робското отмъщение.
Богатите живеели в страх да не бъдат
убити от собствените си роби, заради
несправедливо обръщение и неслу-
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чайно в римското общество битувала
поговорката – ‘колкото роби, толкова
и врагове’.
По-хуманна мярка за тежко провинение била изпращането на роб от дома
на господаря да се труди на вилата му
на село, където условията били доста
по-сурови. Тук робите били държани
оковани и били заключвани в бараки
(ergastuli) през нощта. Повечето от тях
имали татуировки на челата си, отразяващи тяхната принадлежност. Главите на робите били редовно бръснати, а косата – използвана за направата
на перуки за богатите римски матрони.
Тежките условия на труд и лошото обръщение най-често карали робите да
бягат. Тъй като един избягал роб не
можел да бъде легално продаден, със
залавянето му се занимавали т. Нар.
Fugitivarii или казано на съвременен
език – ловци на глави. Заловеният
роб отново бил връщан на господаря си, който можел да постъпи с него

както реши в зависимост от ценността
му. Челото на такъв роб било жигосвано или татуирано с FUG /от fugitivus/,
показващо, че робът е беглец. Често на
бегълците им били чупени костите на
крайниците за назидание на останалите роби.
Роб провинил се в кражба се жигосвал или татуирал с FUR /от лат. Fure
– крадец/.
Гладиаторите също били жигосвани
със stigma, на лицето, краката или ръцете, по които лесно били разпознавани, ако избягали.
По-малко жестоко било наказанието
робът да се движи навсякъде с парче дърво /furca/ окачено на врата му.
Tака робът получавал завинаги прозвището furcifer.

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.
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Племената, които не ги лови цунами

В

00:58:53 на 26 декември 2004 г.,
западно от бреговете на Суматра, е регистриран трус с магнитуд от 9,3 по скалата на Рихтер. Това е
най-голямата стойност, регистрирана
от сеизмограф. Трусът продължава
около 10 минути, което е без аналог
в исторически времена. Следват вторични трусове, цунами, стотици хиляди загинали и изчезнали, щети за
милиарди долари по бреговете на Индийския океан. Един малък островен
народ в близост до епицентъра се спаси, без да даде жертви. Представяме
ви историята на андаманците.

Сеизмична карта на Индийския океан от декември месец 2004 г.
Карта: Уикипедия
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Андаманците са коренните жители
на Андаманските острови в Индийския океан. Наброяват няколкостотин
души. От племето на великите андамани са останали около 50 души, от племето джарава - около 300 и от племето
онге - около 100 души. Остров Сентинел обитават сентинелци, които избягват контакт с външни хора и числеността им е неизвестна. Последните са
известни с агресивното си поведение
спрямо всеки чуждоземец на острова. Племето джангил вече е напълно
изчезнало. Правителството на Индия
провежда противоречива политика по
тяхно отношение, вследствие на която може да се каже, че племената са в
изолация и изживяват последните си
дни.

Разположението на Андаманските
острови в Индийския океан.
Карта: Уикипедия

Архипелагът Андамански острови. Снимка: Уикипедия
Андаманските острови
Андаманските острови са архипелаг
от 325 острова в Бенгалския залив на
Индийския океан. Протокът на десетия градус ги отделя от разположените на юг Никобарски острови, заедно
с които са част територията на Индия.
Архипелагът е с площ от 8249 km2,
най-високата му точка е на 732 m (Седъл Пийк). Произходът на островите е
свързан с вулканична дейност и архипелагът се явява продължение на Малайския архипелаг от юг и на бирманските планини от север. Природата е
характерна с много ендемични видове.

На архипелага живеят над 350 000
души, като броят на хората от местните племена е под 1000. Основната част
от населението са потомци на заселени през колониалния период тамили,
бенгалци и пенджабци. Столица е град
Порт Блеър.
Произход
Андаманците са полуномадски племена. Поминъкът им е свързан с лов и
събирачество. В момента андаманците населяват вътрешните части на Андаманските острови и малкия остров
Сентинел. След обявяването на независимостта на Индия част от тях са
преселени на остров Страйт. Полити-
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чески островите попадат в територията на Индия, но се намират близо до
бреговете на Мианмар. Андаманските
острови се състоят от Северен Андаман, Среден Андаман, Южен Андаман, Малък Андаман, Ратленд и други
малки острови.

Снимка на андаманска двойка от
края на XIX век. Снимка: Уикипедия
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Съществува хипотеза, че андаманците
са потомци на африкански роби, претърпели корабокрушение при транспортирането им от португалски кораб.
По-вероятният възглед е, че са негрити - тъмнокожо туземно население за
Югоизточна Азия. По този начин те
следва да са родственици на народите семанг от полуостров Малака, ати и
аета от Филипините. Физиологически
са сравними и с африканските пигмеи, тъй като ръстът им е доста нисък
- средно 1,43 m за мъжете и малко помалко за жените. Цветът на кожата им
варира от черна до червено-кафява
(при племето онге).

Андамански рибари. Снимка: Уикипедия

История
Завоюването на островите от Англия
през XVIII век и колонизацията довежда до избухването на епидемии и
измирането на голяма част от населението – доста често срещано явление
в миналото, когато две общности от
различни части на света за пръв път
са контактували. При пристигането
си англичаните заварват 12 племена
с численост около 5000 души. В началото на XX век населението наброява
само 625 души. Преди пристигането
на европейците островите привличат
много авантюристи, араби, търговци

на роби, малайски и китайски пирати.
В края на XVIII век на островите се установява пристанището на индийския
адмирал Каходжи Ангрия от войнствената каста Маратха. Той е считан
от европейците за пират. Нееднократно той е залавял морски съдове на нидерландци, португалци и англичани и
остава непобедим до смъртта си през
1729 г. През 1789 г. британския офицер Арчибалд Блер основава на Южния Андамански остров колония за затворници и военен пост. В наши дни
селището е известно като Порт Блеър
и главен град.
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Андамански жени, снимани през 1876 г. Снимка: Уикипедия
По време на Втората световна война
архипелагът е окупиран от японците,
а с независимостта на Индия, става
част от новата огромна азиатска държава. През 1970 г. индийското правителство изселва племето на Великите
андаманци от остров Грейт Андаман
на остров Стрейт. В наши дни на островите са заселват преселници от
континентална Индия, което е един от
факторите, които ограничават територията на андаманските племена.

те острови - андаманците, които днес
са незначително малцинство, представляват особен интерес за лингвистиката и популационната генетика.
Популярност набира хипотезата, че
хората са се заселили на островите по
време на ледниковия период, когато
островите са били свързани по суша с
континента. Генетични данни показват, че андаманците са останали изолирани на архипелага в продължение
на 30 000 до 70 000 год., от времето
на ранните миграции на хората от АфНаучен интерес
рика. Андаманските езици, говорени
от тях, нямат връзка с други известни
Коренните жители на Андамански- езици.
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Цунамито от 2004 г.

към височините на острова преди да
ги застигне смъртоносната вълна на
Великите андаманци преживяват цу- цунамито…
намито през 2004 г. без жертви. Същото се случва със сентинелите, с оренге Останалите „цивилизовани“ островии с джарава. Този факт шокира науч- тяни са били напълно неподготвени и
ните среди, тъй като в целия регион са понесли огромни жертви. Местното
има стотици хиляди жертви. Оказва население на близко разположените
се, че племената имат познание как Никобарски острови е понесло също
да преценят честотата и амплитуда- големи жертви. Там повечето местта на морските вълни. Промяната на ни хора (племената на никобарците и
нормалната честота на вълните във шомпените) са отдавна асилимирани
вечерта на 26 декември 2004 г. ги е и са загубили традиционния си начин
накарало да разберат, че нещо опасно на живот и древните познания за припредстои да се случи. В допълнение са родата.
разпознали странното поведение на
дивите и домашните животни. Много скоростно туземците са се изнесли
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ТЕХНОЛОГИИ
Превод: Стефан Михов

Карта на всички подводни кабели, които
свързват интернет

И

нтернета, който използваме
минава през кабелите, лежащи на дъното на океана. Те
предават 99% от международната информация, правят мигновената презокеанската комуникация възможна
и служат като прокси на международната търговия, свързваща напреднали
икономики.
Важността им и удължението на живота им вдъхнови Telegeography да съз-
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дадат тази карта, вдъхновена от ретро
картите, описваща кабелите, осъществяващи интернет връзката. На нея са
нарисувани 299-те кабела, които са
активни, в процес на изграждане или
ще бъдат финансирани до края на тази
година.
Освен възможност да видите кабелите, може да намерите информация за
латентността в долната част на картата (колко време отнема предаване-
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то на информация) и lit capacity в ъглите (което показва колко трафик на
данни може да изпрати една система,
обикновенно измервано в терабайти).
Може да разгледате пълната версия
тук.
Кабелите са толкова широко използвани, в сравнение със сателитните трансмисии, защото са много надеждни и
бързи: с високи скорости и възможност за резервно копие, никога не се

провалят. И това значи, че са станали
главна част от глобалната икономика
и начинът, по който светът се свързва.
Ето, например, тази карта, която ви
позволява да сравните карта от 1912 година на търговските пътища и картата
на подводните кабели днес, създадена от Telegeography. Икономическата
зависимост е останала, но методите и
значението са се променили:

Карта от 1912 година на търговските пътища.

www.nauka.bg

103

Картата на подводните кабели днес, създадена от Telegeography.
Картата на подводните кабели също между Южна Америка и Африка са
така показва икономическите връзки много по-оскъдни от трансатлантичев по-неразвитите държави. Кабелите ските и транстихоокеанските:
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Връзките в южната част на Атлантичекия
океан са оскъдни. (Telegeography)
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Въпреки чe кабелите към развиващите се държави се увеличават на брой,
те имат много работа преди да наваксат. И Антарктика е напълно изключена (учените там получават интернера
си от сателити).
Аналогията между подводните кабели и историческите търговски пътища
има много спънки: търговските пътища били определяни от географията,
както и икономическите интереси и
икономическите стимули са били много по-различни, отколкото са днес. Би
било грешка да се пренабрегнат физическите стоки, за сметка на интернет.

Но както тогава, така и сега, пътищата през океана изискват инвестиции,
търговски партньори от двете страни
и готовност да бъдат поети рискове. В
миналото моряците са поемали риска,
сега е ред на технологичните компании.
Подводните кабели получават
големи инвестиции от компании, които желаят да създадът
свои собствени модерни търговски пътища

Подводните кабели на Азия.(TeleGeography)
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Тези кабели носят информации за целия интернет, включае корпоративните интереси и тези на потребителите.
Затова Google инвестира 300 милиона
долара в консорциум за презтихоокеанска кабелна система за пренасяне
на информация, Facebook вложи пари
в консорциум за Азиатска кабелна
система и финансовата индустрия инвестира също толкова за да съкрати
няколко милисекунди от търговското
време.
Други консорциуми редовно полагат
кабели, които предават потребителския интернер. Контролът, на всяка
една от групите над един подводен кабел, е предимство в обмена на информация между държавите.

Подводните кабели са идея на
150 години с нова сила
Процесът на полагане на подводни
кабели не се е променил много през
последните 150 години – кораб прекосява океана, като бавно развива кабел,
който потъва до дъното на океана. SS
Great Eastern полага първия, успешен
за продължитено време, трансатлантически кабел през 1866, който бил
използван за предаването на телеграфи. По-нататъшни кабели (в начало
на 1956 г.) пренасяли телефонни сигнали.

Карта на подводния телеграф през 1858, въпреки че опитът бил успешен само
за три седмици.
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Модерните кабели са изненадващо
тънки, имайки предвид колко са дълги и колко дълбоко потъвар. Всеки от
тях обикновено е дебел около 3 инча.
Те дори са по-дебели в по-плитките
области, където често биват заравяни, за да бъдат обазени от рибарски
лодки, морското дъно и други. В найдълбоката точка в Японската падина,
кабелите са потопени на 8000 метра
дълбочина, което значи, че подводните кабели могат да отидат толкова
дълбоко, колко високо се издига връх
Еверест. Оптичните влакна, които
всъщност пренасят информацията са
в пакет с по-голямата обвивка на кабела:

Компонентите включват:
Полиетилиен
Mylar тиксо
Блокирани
метални
(стоманени)
проводници
Алуминиева водна преграда
Поликарбонат
Медна или алуминиева тръба
Вазелин (това помага за защита на
кабелите от водата)
Оптични влакна
Тези кабели пренасят видеата,
статиите, gif-четата и новините,
които виждаме в интернет, около
света за милисекунди. И това е едно
предимство, което всеки търговец,
дигителен или аналогов, би оценил.

Снимки: Telegeography
Източник: www.vox.com
Диаграма на един подводен кабел.
(Wikimedia Commons)

http://submarine-cable-map-2015.telegeography.com/
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Невероятни неща, които може би не знаете
за Млечния път

З

а повечето от нас, Млечният път
изглежда като прекрасен пояс на
звездите в небето и е наистина
красив, ако е достатъчно тъмно, за да
го видим. Но има толкова много неща,
които всъщност не знаем за него.
Когато погледнем нагоре към Млечния
път, виждаме само около 0.0000025%
от звездите в галактиката. Това не е
само защото човешкото око е сравнително слабо. Повечето от звездите в
Млечния път са закрити от газ и прах.
Но дори и да можехме да ги видим,
всъщност само 10 процента от галактиката е видима – около 90% от нея се
състои от тъмна материя, която е невидима за нас.
Точно колко звезди има Млечния път?
Според Universe Today „Млечният път
има между 100-400 милиона звезди.
Точният номер не е фиксиран, тъй
като в Млечния път през цялото изчезват звезди и се появяват нови (около седем годишно ). „
Млечният път е съставен от други галактики и постоянно се добавят нови.
В момента той се увеличава със звезди
от Canis Major Dwarf Galaxy.
В центъра на Млечния път има черна дупка, наречена Стрелец A. Тя е с
диаметър от около 14 милиона мили.
Масата, която се създава от диска око-
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ло нея тежи повече от 4 милиона звезди – това е и едно от доказателствата,
че тя съществува. Звездите, които са
много близо до центъра - някои от тях
само на няколко десетки милиарди
километра - обикалят около него с невероятно бърза скорост. Те се движат
около орбитите си с хиляди километра
в секунда. Тази тяхна скорост издава
масата на обекта, към който те са привличани. Чрез проста математика е изчислено, че тази маса е необходима, за
да ускори скоростта на звездите и тя е
четири милиона пъти повече от масата
на Слънцето! И все пак, ние не можем
да видим тази черна дупка. Самата га-

лактика има около 200 милиарда соларна маса. В действителност черната
дупка е в центъра, но е само една малка част от общата маса на галактиката.
Няма опасност да потъпем в нея - тя е
на 250.000.000.000.000.000 километра.
Смята се, че супер масивната черна
дупка в центъра на галактика е формирана заедно със самата галактика.
Ветровете навяват отвън материал, от
който се образуват звездите в галактиката. Така че черните дупки могат да
бъдат опасни - заради раждането на
Слънцето, и на Земята заедно с него.
Галактиките са големи и имат голяма
маса. Ако друга, по-малка галактика
премине прекалено близо до по-голяма, тя може да поеме нейните звезди и
газ. Млечният път в момента поглъща

няколко други галактики. Те са били
разделени на дълги, извити дъги от
звезди, които обикалят около центъра на Млечния път. Накрая се сливат
напълно с нас и ние се превръщаме в
по-голяма галактика. По ирония на
съдбата обаче, галактиките, които добавят масата си към нашата, правят
големите галактики „гладни“ отново.
Млечният път не е сам в пространството. Ние сме част от една малка група от
близки галактики, наречена, пригответе се да бъдете шокирани, „местната
група“. Млечният път е най-масивния
член на тази група, галактиката Андромеда е може би малко по-малка,
макар че всъщност заема повече пространство. В тази група влизат и галактики-джуджета, които са много трудни за откриване.
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Млечният път е плосък диск около 100
000 светлинни години широк и няколко хиляди светлинни години плътен. Можем да го сравним с четири
DVD-та. Някога оставяли ли сте DVD
на слънце? Могат да се деформират,
когато се нагреят. Млечният път има
подобна деформация! Това вероятно
се дължи на гравитационното влияние на двойка обикалящи сателитни
галактики. Едната страна на диска се
огъва нагоре, а другата надолу. Забелязва се и в други галактики – например Андромеда. Ако разгледаме нейна
снимка, на пръв поглед е трудно да се
забележи, но щом закрием вътрешната част, изведнъж ще забележим как
дискът се разкроява в ляво и надолу в
дясно.
В действителност нямаме снимки на
целия Млечен път. Тъй като Земята се

110 Българска Наука - Юни 2015 г

намира в него, ще трябва да излезем
от нея, за да направим точна снимка.
Това би означавало да пропътуваме
милиони светлинни години, за да получим добра позиция за снимка на целия Млечен път. И все пак, снимките,
които имаме сега са доста впечатляващи.

Автор: Светослав Александров

Какви видеозаписи от лунното кацане
са изгубени?

Г

оворителят на руската прокуратура Владимир Маркин поиска
да се проведе международно разследване за изгубения филм от първото пилотирано кацане на Луната, осъществено от “Аполо 11” (източник).
Няма нужда да подчертавам, че всеки
път, когато има подобно изявление, се
налива масло в огъня на конспиратив-

ните теории. Най-кратко казано, конспиративният лагер по отношение на
мисиите “Аполо” е разделен на две. И
двете половини казват - “Би било безобразие от страна на НАСА да загуби
нещо с такава историческа стойност”.
Но първата половина смята следното:
“Лунното кацане е фалшифицирано.
Затова филмовите ленти никога не са

На снимката: астронавтите Нийл Армстронг и Бъз Олдрин забиват
знамето на Луната.
Credit : NASA
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съществували, че да бъдат загубени”.
Втората половина отвръща - “Не, филмовите ленти не са загубени. Кацането е истинско, но НАСА потулва доказателства за извънземни бази, НЛО и
т.н.”
Обаче сред всички тези съмнения около автентичността на мисиите “Аполо” прави впечатление, че масово съмняващите не са наясно какво точно е
загубено и дали изобщо има загубена
важна информация.
Преди да премина в тази статия към
подробностите около “Аполо”, важно е да подчертая нещо изключително важно. Отношението на хората
от 60-те години към информацията
е коренно различно от отношението
на нашето поколение. Съвременните
хора се аддват, тагват се, пускат снимки в социалните мрежи, пишат книги
и ги издават с един клик на мишката,
самоизлъчват се в Ютуб. Самото споделяне на информация е всепризнато
като върховна ценност, а загубата й е
не просто немислимо, а направо невъзможно явление.
Не такова е било отношението на хората от 60-те години към информацията. И космическите мисии не са
единствените, които са страдали от
подобно отношение. Иначе нямаше да
си говорим затова как BBC допуснаха
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да изгубят завинаги първите епизоди
на “Д-р Кой”. Като казвам, че тези епизоди са загубени, имам предвид точно
това - никъде, абсолютно никъде ги
няма и няма откъде да се намерят.
Конкретно за космонавтиката - важно
е да се отбележи, че при ранните
космически мисии TV излъчването не е било приоритет. В този
ред на мисли ми се стори смешно, че
точно говорител от Русия изявява претенции за записите на лунните мисии.
Логично е да го попитаме - “А къде е
записът и снимките от полета на Юрий
Гагарин?” Не се шегувам. Търсете в
Google “Vostok 1” на изображения. Освен снимка от изстрелването и от капсулата след кацането, няма да намерите никакви снимки, направени по
време на космическия полет. Нищо!
Не е имало камера на борда. При мисиите “Аполо” първоначално също не
се е предвиждало да има камера на
борда, защото подобно начинание се е
считало за толкова рисковано, че ръководителите й се опасявали, че камерите само биха разсейвали астронавтите от провеждането на сериозната
им дейност (източник). За съвременния човек, който се снима навсякъде,
това е недопустимо. Но за времето си е
било много сериозен аргумент.
Въпросът обаче стои... каква виде-
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олента точно е загубила НАСА?
НАСА не е загубила обикновена
магнетофонна лента или видеокасета. В случая дори не става въпрос точно за загубена информация
- снимките, видеозаписите, лунните скали от “Аполо 11” съществуват.
Снимките и видеозаписите са съхранени, размножени са и всички сме ги
виждали. Това, което липсва е само
едно нещо - SSTV копието. Загубен е
специфичен видеосигнал във формат
SSTV (източник). Става въпрос за високо специализирана лента, която
може да бъде възпроизведена само със
специална апаратура с размер на два
фризера. Говорим за апаратура, която е на 40 години, която не е мобилна,
която е била произведена само в няколко копия. Не е имало серийно производство. Дори и въпросната SSTV
лента да не беше загубена, нямаше гаранция, че щеше да се намери начин
да бъде възпроизведена отново, тъй
като апаратурата за възпроизвеждане
вече не съществува. А защо е била загубена - най-вероятно лентата е била
използвана и презаписвана отново и
отново при по-нататъшни мисии.
Едно нещо няма спор - в тогавашните
времена е било трудно да се съхранява,
обработва и да се възпроизвежда информацията. Преди мисиите “Аполо”

към Луната са били изпратени роботизирани станции - “Лунар Орбитър”.
Роботизираните станции е трябвало
да изпратят детайлни снимки на лунната повърхност от орбита, за да се
реши кои региони са безопасни за пилотирани кацания. Снимките са пристигали на Земята. След това те са били
прожектирани на голям екран с висока разделителна способност. Учени са
ги разглеждали и са решавали дали
заснетото място е безопасно. След
това версия на същите тези изображения е била снемана, разпращана към
телевизионни станции и списания за
широката общественост. Лентите с
високорезолюционния запис са били
разпращани по складовете. Толкоз.
НАСА е агенция, която както тогава,
така и сега е имала една основна роля
- да изпраща роботи и хора в космоса.
НАСА не е и никога не е била музей за
съхраняването на реликви от миналото. Снимките от “Лунар Орбитър” са
били разглеждани и пращани по складовете почти незабавно, защото те са
си свършили бързо своята роля за понататъшните мисии.
Едва по-късно група космически ентусиасти решават да издирят тези стари
ленти. Усилията им са документирани и публикувани на следния адрес:
http://www.moonviews.com/ . С мно-
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го усилия те са успели да възстановят
старите снимки от “Лунър Орбитър”.
И пак не е било лесно - трябвало е да
намерят съответния четец, който отдавна не се е произвеждал. Най-забавното е че намират такъв четец - захвърлен в хангара на американски фермер,
покрит с дебел слой прах.
Но не само лунните снимки са с такава
съдба. Първите снимки на Антарктида от космоса, направени от ранните
спътници “Нимбус”, едва са спасени.
НАСА не е загубила лентите този път,
но е загубила способността да ги разглежда и използва в продължение на
близо 40 години (източник). Снимките са били изключително нужни,
за да се сравнят модерните спътникови данни с тогавашните данни и да се
прецени с каква скорост Антарктида
губи лед вследствие на промените в
климата.
Пак подчертавам - тук не става въпрос
просто за остаряла техника като магнетофона или касетофона, която вече
почти не се използва. Касетофоните са
масово производство. Космическите
ленти и техните четци не са се произвеждали масово - това е строго специализирана апаратура, която е съществувала едва като няколко бройки. След
като технологията е напредвала, тези
апарати просто били зарязвани.
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Но има нещо иронично в цялата тази
история около говорителя на руската
прокуратура, който настоява, че лентите от “Аполо” са със стойност за цялото човечество и трябва да има международно разследване.
Къде обаче са лентите от руските мисии? Къде е лентата от първото роботизирано кацане на Марс - от “Марс
3”? Тази мисия е известна с това, че
след кацането е излъчен едва 20-секунден сигнал и не е ясно дали този
сигнал съдържа видеоинформация
или не. Преди време американски техноархеолози задаваха същия въпрос
- може ли да се изнамерят лентите от
“Марс 3”, “Марс 5” и други подобни
исторически мисии? Очевидно не, за
съжаление. В СССР отношението към
информацията не е било по-различно.
Ако обаче поискаме достъп до подобен тип информация, сигурен съм, че
от руска страна ще бъде отказано под
предлога “държавна тайна”.
Безспорно е, че мисиите “Аполо” са
били реални и че астронавти наистина са се разходили по повърхността на
Луната.
Всичко останало е чиста доза измислица.

http://1913.nauka.bg
www.nauka.bg

115

КНИГИ
“Шестото измиране“ на
Елизабет Колбърт
Издателство „Изток-Запад“

Н

Шестото – може би фатално за хората – измиране, за което виновник е не
друг, а самият Homo sapiens. Авторката разказва за редица видове, безвъзвратно изчезнали от лицето на Земята
(американският мастодонт, безкрилата гагарка, амонитът, изчезнал заедно с динозаврите в края на креда и
др.); началото на криволичещата история на тази история е положено с
труда на френския естествоизпитател
Жорж Кювие. Фактите от миналото се
допълват и от факти от настоящето:
все по-фрагментираната амазонска
дъждовна гора, бързо затоплящите се
склонове на Андите, външните участъци на Големия бариерен риф…
Достоверността на написаното е гарантирана: Колбърт се е включила в
експедиции и е посетила изследователските станции на дестинациите, за
които пише. Не е необходимо да посетим обаче тези критични точки, за да
се убедим в истинността на написаното от нея. Тя дори отделя глава, в която
описва измиране, случващо се съвсем
буквално в собствения й заден двор, а
може би и в нашите домове…

ашумялата напоследък по света тема за шестото измиране е разгледана обстойно от
американската журналистка Елизабет Колбърт в изключителната книга
„Шестото измиране“ (с подзаглавие В предговора на книгата Колбърт сочи:
„Неестествена история“).
„Измирането по принцип е зловеща
Колбърт проследява историята на тема, а масовото измиране е в пъти
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по-страховита. То също е и увлекател- Фантастичните победи на мона тема. В следващите страници ще се дерната психология на Пиер Дако
опитам да ви предам и двете усещания: възхитата да научаваш подробноИздателство „Colibri“
стите и в същото време ужасът от наученото. Надеждата ми е читателите
на тази книга да я затворят, оценили
както трябва наистина изумителния
момент, в който ни се е паднало да живеем.“
„Шестото измиране“ е определена за
една от 10-те най-добри книги за 2015
г. в класация на „Ню Йорк Таймс“. За
нея Елизабет Колбърт бе отличена
с престижната награда „Пулицър“ в
сферата на документалната литература преди месец.

Н

а 8 юни излиза от печат второ
издание на едно от най-търсените заглавия на Пиер Дако „Фантастичните победи на модерната
психология”.
„Фантастичните победи на модерната
психология“ (превод: Росица Ташева, Румяна Маркова, 656 стр., цена: 18
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лв.) ще ви поведе в дебрите на психи- Наследникът от Калкута на
ката с ум и сърце, без да ви натрапва Роберт Щилмарк
готови формули и правила. „Дълбоко
Издателство „Изток-Запад“
в душата си хората са еднакви”, настоява авторът. Несъзнаваното у папуаса
е почти същото както у европееца, а
това звучи доста успокоително в тези
времена на разпадащи се човешки
контакти. Целта на книгата е да запознае читателя с всички основни понятия в областта на психологията, но
и да облекчи постигането на мъдрост
и равновесие. Благодарение на „Фантастичните победи на модерната психология” смисълът на думи и изрази
като „депресия“, „хистерия“, „абулия“,
„детска невроза” и причините за редица заболявания са достигнали до стотици хиляди европейци.
Пиер Дако е белгийски учен, психиатър с богат клиничен опит и талантлив
популяризатор. Автор е на множество
произведения, предназначени за професионалисти и широк кръг читатели,
от които най-известни са „Фантастичните победи на модерната психология“ и „Триумфът на психоанализата“.
До смъртта си през 1992 г. Пиер Дако
е член на Международния институт
по психотерапия в Женева и на Международната фондация по аналитична
психология.
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Р

оденият в царска Москва Роберт
Щилмарк (1909–1985) е познат
на мнозина български читатели
като един от авторите на приключенския роман „Наследникът от Калкута“.
Днес съветският журналист и писател
е официално признат за единствен
автор на произведението, след като
печели делото за авторство на рома-
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на (през 1959 г.) срещу другия „автор“
– Василий Павлович Василевски. До
това дело се стига след няколко години, в които Василевски изнудва и заплашва със смърт Щилмарк, а историята на съавторството се заражда още
през 1950–1951 г. в сталинските лагери – на строеж № 503 „Мъртвия път“,
където Щилмарк е заточен и участва в
строителството на заполярна железопътна линия.
Там бившият преподавател по военна
топография, завеждал някога отдела
за скандинавските страни и редактор
на отдела по печат във Всесъюзното
дружество за културни връзки с чужбина, се среща с Василий Павлович
Василевски – един от бригадирите на
криминалните затворници. Тъй като
Щилмарк имал навика вечер, след
тежкия труд в лагера, да разказва на
другарите си по съдба пленяващи истории от Александър Дюма, Робърт Луис
Стивънсън, Джек Лондон и др., той
бързо станал всеобщ любимец. След
като приключил с всички познати му
чужди разкази, начетеният журналист
(Роберт владеел отлично немски, холандски, датски, шведски и норвежки
език) започнал да съчинява собствени
истории. Така се родил и романът „Наследникът от Калкута“. Василевски
сключил споразумение с Щилмарк,

освобождавайки го от тежка работа. В
замяна Роберт бил задължен да впише
като съавтор Василевски, чиято била
и първоначалната идея за творбата.
Бригадирът се надявал, ако един ден
произведението бъде публикувано, да
се хареса на любителят на исторически романи Сталин, който да намали
присъдата му. След написването си
„Наследникът от Калкута“ е предаден
на началството от Василевски, чийто
отношения с Щилмарк междувременно се влошават (дотам, че Василевски
го заплашва с убийство).
През 1955 г. наследникът на дворянски род Роберт Щилмарк е реабилитиран. След завръщането си в родна
Москва писателят продължава да получава заплахи от Василевски (все още
в лагера), който настоява Щилмарк да
издири и публикува романа възможно
най-скоро. Ако Василевски не фигурирал като съавтор, за Роберт имало мокра поръчка. Бившият преподавател по
военна топография намира ръкописа
и го публикува в издателство „Детгиз“
през 1958 г., а на корицата фигурират
имената и на двамата. Книгата се радва на голям успех, а Щилмарк превежда на бригадира една четвърт от хонорара за първото издание. Недоволен
от сумата, Василевски отново заплаш-
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ва Щилмарк, който най-накрая реша- илюстрирано от Петър Станимиров
ва да потърси помощ от издателите си. издание на книгата с твърди корици
Те предявяват иск в съда, за да защитят правата на истинския автор и след
подробна експертиза и свидетелства
на бивши лагерници, Роберт Щилмарк е признат за единствен автор на
„Наследникът от Калкута“.
В България приключенският роман
излиза за първи път през 1960 г. с двете имена на корицата. Впоследствие
търпи още няколко преиздания, в
които за автор е посочен единствено
Щилмарк. Сега българският читател
има възможността да се пренесе в увлекателния пътешественически свят
на „Наследникът от Калкута“ в новото,
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Медии, които подкрепят науката в България
и сп. “Българска Наука”
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