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8 Открит е нов прародител на 
човека

Международен екип от учени обяви нов вид човекоподобно. 
Малко същество с малък мозък, който ще промени представата ни 
за нашите древни предци.

10 Запознайте се с физиката в 
музейко

Физиката се представя със сложни уравнения, но всъщност е 
навсякъде около нас и ние виждаме как действа постоянно.

11 Пластмаса в 99% от всички 
морски птици до 2050 г. 

Ново изследване направено от CSIRO и Imperial College London 
показва колко е голяма заплахата от пластмаса за морските 
и океанските птици, включително албатроси, буревестници, 
пингвини и много други. 

13  Интервю със Стефан Николов
Стефан Николов е докторант в Пловдивски университет и вместо 
да се примирява с недостатъците на образователната ни система, 
решава да се бори срещу тях. 

18 Какво крие физиката на бъдещето 
според Мичио Каку? 

Мичио Каку  е физик-теоритик, един от създателите на теорията на 
струнните полета, автор на множество научни книги и учебници, 
водещ на научни радио и телевизионни предавания.

29 Белите хроники на Витанов: 
Александър фон Хумболт

Белите хроники имаха успех, много по-голям, отколкото очаквах. 
Честно да ви кажа, не знам, защо се получи така. Може би е назряла 
нуждата от нещо такова. Когато разговарям с хората за хрониките, 
те ме питат обикновено за две неща. Едното е – кога ще започна да 
пиша черните хроники. Хората предполагат, че те също ще бъдат 
много интересни. Така е, но няма да бързам да ги пиша засега. 
Всяко нещо с времето си.

45 Европейска нощ на учените
Независимо дали сте със семейството си, с приятели, в училищна 
група или пък самостоятелно, ще се потопите в света на науката по 
невероятно завладяващ начин! 

С Ъ Д Ъ РЖ А Н И Е
  БГ НАУКА                                  
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53 Обичаната професор Светлана 
Стефанова Димитрова се возвиси 
в научния храм като духовен 
водач и нравствен маяк на 
българските психолози и педагози

63 Уроците от национален парк 
„Йелоустоун”

 „Йелоустоун” е най-старият парк в света – обявен на 1 март 1872 г. 

84 Разберете как протичат на пръв 
поглед необясними химични 
реакции

Всяка минута в Youtube се качват безброй видеоклипове. Сред тях 
място намират и много интересни видеа на химически реакции. 

88 Възстановка на детско облекло от 
ХV в

Една от по-слабо проучваните теми е тази за средновековното 
детско облекло, използвано от българите.

103 Погребални практики и    
 гробни съоръжения в римската  
 провинция Тракия

Погребалните практики заемат изключително важно място в 
тракийската култура, поради факта, че в древна Тракия мъртвите 
заемат по-високо място от живите. 

122 Император Аврелиан —     
 „Възстановителят на света“

Луций Домиций Аврелиан /Lucius Domitius Aurelianus/, известен 
като император Аврелиан управлявал Римската империя през....

133 Очни прояви при синдром Lowe
Засегнати са причините за развиването на рядкото генетично 
заболяване, наречено синдром Lowe, което включва очни, мозъчни 
и бъбречни засягания.  

140 Естетиката  в изображението на 
птицата като форма и съдържание 
в Абасидската и Саманидската 
епохи

Ислямско изкуство е модерна теоретична концепция...

156 „Модната по това време оптика“: 
раждането на перспективата от 
духа на Шартърската школа

Това есе е може би хиперинтерпретативен опит (извинявам се за 
тавтологията) върху влиянието на средновековната философия над 
изобразителното изкуство...
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гарантирано забавление

ЗА ЦЕЛИЯ СРОК
НА ДОГОВОРА

ДВОЕН ПАКЕТ МИНИ

50+
КАНАЛА

50 MBPS 
ИНТЕРНЕТ

 CAMO

15,99
ЛВ./МЕС.

СЕПТЕМВРИЙСКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СЕПТЕМВРИЙСКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗАЯВЕТЕ НАЗАЯВЕТЕ НА

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

http://mathsandscience.com/
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“Българска наука” организира първата от поредица срещи, на 
които може да се запознаят читателите с някои от авторите на сп. 
“Българска наука”, да говорим за наука, образование, книги и 
други интересни неща.

На 12 ноември 2015 г. от 19:00 ч. в книжарница 
“Перото” в НДК, 

“Българска наука” ще отпразнува своята десетa 

годишнина.

Каним всички, които четат списанието, харесват да научават 
нови неща и въобще любителите на книгите в едно магично 
място —книжарница “Перото” в НДК. 

Повече на www.nauka.bg

СЪБИТИЕ

http://nauka.bg
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еждународен екип от 
учени обяви нов вид 
човекоподобно. Малко 
същество с малък мо-

зък, който ще промени представата 
ни за нашите древни предци.
Открити са 15 екземпляра съдържа-
щи 1550 кости, което е най-голямата 
находка на човекоподобен вид нами-
ран в Африка.
Останките са на възрастни и деца от 
рода Homo, но много по-различни 
от познатите до този момент. Те са 
дребни, а мозъка им е голям колкото 
на шимпанзе.
Ръката на новооткрития вид много 
наподобява човешката. Има извити 
пръсти, които са добре приспособени 
за катерене. 

На коя позиция в родословното ни 
дърво е новия вид остава загадка.
Новият вид е наречен Homonaledi, 
като „naledi“ се казвала пещерата, 
където са намерени останките, Naledi 
означава „звезда“ на Южноафрикан-
ския език Сесото.
Интересен е факта, че телата чиито 
останки са намерени умишлено са 
поставени в пещерата. Този вид ри-
туал до скоро се смяташе, че е прак-
тика само на хората.
Екипът от 35-40 учени бе воден от 
Лий Бергер, изследовател и профе-
сор в Университета Witwatersrand в 
Южна Африка. Проекта бе подкре-
пен финансово от National Geographic 
Society и the National Research 
Foundation.

Открит е нов прародител на човека
Превод: Петър Теодосиев

Източник: www.sciencedaily.com
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В октомврийския си брой сп. National 
Geographic ще отрази подробно от-
критието, като дори и корицата на 
броя ще е свързана с него. Интерес 
имат и няколко от големите телеви-
зии за документални филми.
Изненадващо, но учените все още не 
знаят точния период и години на от-
критите останки.
Предполага се, че са от късния пли-
оцен или началото на плейстоцена. 
Имайки предвид малкия мозък на 
новият вид. Вероятно Homonaledi е 
между Австралопитек и Хомо ерек-
тус, но все още всичко това са догад-
ки.

Карта и мащаб на пещерата, където са намерени всичките 1550 кости 
на 15 екземпляра

Сканирани кости от вида 
Homonaledi
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Запознайте се с физиката в музейко

изиката се представя със 
сложни уравнения, но 
всъщност е навсякъде 
около нас и ние вижда-

ме как действа постоянно. Тя е мно-
го смела наука, защото се опитва да 
обясни природните явления и техни-
те взаимодействия, като прави тео-
рии и закони. Предмет на физиката 
са най-простите явления в природа-
та, които са в основата на всички ос-
танали явления в природата. Нари-
чаме ги физични явления.         
Физиката е и много обширна наука, 
също като това, което изучава – всич-
ко, до което стига погледът на чове-
ка. Любопитството на учените, които 
са се посветили на нея, се простира 
от най-мъничките частици на света 
до пределите на Вселената. Когато 
химикалът ти падне от масата – това 

е физика, когато виждаш светлината 
на звездите, това също е физика, ко-
гато си пуснеш лампата – докато зас-
пиваш (ако случайно все още малко 
те е страх от тъмното) – електрични-
ят ток, който кара крушката да свети 
(да, позна!) – също е физика.
Бащата на физиката, каквато я по-
знаваме днес, е Галилео Галилей. 
Той първи използва научен подход 
или с други думи пръв започва да по-
твърждава своите теории и с научни 
експерименти и наблюдения.
Физиката има много разделения, за-
щото, както научихме, се занимава с 
ужасно много неща и учените никога 
не биха имали време да станат много 
добри във всички тях и да правят ва-
жни открития.
Благодарение на физиката, днес ние 
знаем много повече за света, правим 
роботи и летим в космоса, наблюда-
ваме звезди, които все още не можем 
да достигнем, и знаем защо отскача-
ме, когато сме на батут. А ти знаеш 
ли?
В Музейко има цял етаж, посветен 
на бъдещето, а в него ще можеш да 
пипнеш физиката, като полетиш с 
космически кораб, говориш със звез-
дите и планетите в Планетариума, а 
от специалните работилници ще на-
учиш как се прави робот. Ще разбе-
реш и още много неща, ако попиташ 
за физиката, защото тя се е настани-
ла удобно във всички кътчета на на-
учния център, така както и навсякъ-
де по света.

http://muzeiko.com/
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Пластмаса в 99% от всички морски 
птици до 2050 г.

ово изследване направе-
но от CSIRO и Imperial 
College London показва 
колко е голяма заплаха-

та от пластмаса за морските и океан-
ските птици, включително албатро-
си, буревестници, пингвини и много 
други. 
Използвани са анализи и проучва-
ния от началото на 1960 г. Тогава 
пластмасата в стомаха на морските 
птици е била едва 5 на сто. През 2010 
г. нараства до 80 на сто. Според из-
следователите до 2050 г. засегнатите 
морски птици ще са 99 % от цялата 
световна популация.
Вероятно 90% от всички морски пти-
ци са яли пластмаса в някакъв вид. 
Най-честите отпадъци са капачки, 

торбички, части от синтетични дре-
хи и др. вид замърсители влизащи в 
моретата и океаните през реки, кана-
ли и директно изхвърляне.
Ярките цветове на пластмасовите 
части бъркат птиците и те ги взимат 
за храна, така погълнати те задръст-
ват червата. Разболяват птиците, а 
понякога и директно ги убиват.
За първи път може да се каже какъв 
ефект има пластмасата върху живо-
тинските видове. 90 на сто от всич-
ки видове морски птици са по един 
или друг начин потърпевши и вече 
погълнали някакъв вид пластмаса. 
Това е огромна заплаха за самите 
видове, а и това показва какво е със-
тоянието на планетата ни и колко е 
замърсена.

Превод: Петър Теодосиев
Източник: www.sciencedaily.com
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Само в една птица може да се наме-
рят близо 200 парчета пластмаса.
Според д-р Себиле от Imperial College 
London най-много засегнати са пти-
ците там, където се събират най-мно-
го видове.
Учените работят най-много по край-
брежията на Южна Африка, Австра-
лия и Южна Америка.
Реално застрашени са пингвините и 
гигантските албатроси, които живеят 
точно в южните крайбрежия на Све-
товния океан.
Според учените строгия контрол вър-
ху отпадъците би намалил изхвърля-
нето на пластмаса в океана и това би 
намалила заплахата над животин-
ските видове.
 

Също така намаляването на употре-
бата на пластмасови продукти би 
имал положителен ефект.

Според учените Строгия контрол вър-
ху отпадъците би намалил изхвърля-
нето на плаСтмаСа в океана и това би 
намалила заплахата над животинСки-
те видове. 

„
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тефан Николов е докторант 
в Пловдивски университет 
и вместо да се примирява 
с недостатъците на образо-

вателната ни система, решава да се 
бори срещу тях. Той е изключително 
талантлив, амбициран и отдаден на 
науката млад човек. Не държи зна-
нието за себе си, а го споделя с мен, 
с теб, с вас. Реших да избера имено 
него за събеседник след една от лек-
циите на тазгодишния фестивала на 
науката в София, на която присъст-
вах –  „Докажи го, ако можеш“. Част 
от въпросите са свързани с нея, а ос-
таналите – върху теми, които пряко 
касаят младото българско общество. 
По време на лекцията спомена, че 
учиш в Пловдивски университет. 
Каква специалност?
Отговор:  Завършвам докторантура-
та си там. Темата е: Развитие на екс-

перименталния метод в преподава-
нето на оптика в училище. 
Темата е доста интересна и за-
дълбочена. Любопитно ми е как 
откри, че именно науката е това, 
с което искаш да се занимаваш?
Отговор:  Винаги съм бил изключи-
телно любознателен и любопитен. 
Още от дете с майка ми сме разго-
варяли на какви ли не теми. В този 
смисъл винаги ми е било интересно 
да научавам нови неща. Случвало ми 
се е дори да ме изгонят: „Стига си чел 
книга, отивай да риташ топка!“
Тоест страстта към науката е 
вродена в теб? 
Отговор: Да! Първоначално интере-
сът ми бе отправен повече към мате-
матиката. С физиката се получи по-
скоро на късмет, защото на изпита 
след седми клас взех нея вместо ма-
тематиката. Но аз съм по-щастлив от 

Интервю със Стефан Николов
Интервюто взе: Василена Тодорова

Фотограф: Тихомир Колев 

НАУКА  
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тази работа. 
Следващият ми въпрос е отпра-
вен към вчерашната лекция 
„Докажи го, ако можеш“. Мо-
жеш ли да ми докажеш, че нау-
ката наистина е твоето призва-
ние?
Отговор:  За да ти го докажа, тряб-
ва да приведа множество доказател-
ства. Най-добрият пример, който все 
пак мога да ти дам, е, че съм имал 
достатъчно други възможности за 
работа с по-добри доходи. По слу-
чая често ме питат: „Защо седиш в 
България?“ или най-малкото: „ Защо 
Пловдив, а не София?“. Казано по 
друг начин-фактът, че стоя на рабо-
тата си в момента с всички финансо-
ви проблеми, които тя води след себе 
си, доказва, че искам да се занимавам 
точно с това. 
Да, ти го правиш. Това е твоят 
избор, но за жалост, не това е на 
дневен ред сред младото българ-
ско общество. Какъв според теб 
е най-добрият начин подраства-

щите да започнат да проявяват 
по-осезаем интерес към наука-
та?
Отговор: Всъщност това е основната 
част на докторантурата ми. Същест-
вува идея да развием експеримен-
талния метод , тъй като науката е 
точно това – експеримент. В момен-
та заливаме децата със сухи формули 
и определения. По химия учениците 
могат да завършат, без да са смесили 
две вещества в час. Липсват експери-
менти. Физиката не е изключение. 
Затова именно една от борбите ми в 
докторантурата е да включа възмож-
но най-лесни и прости неща, които 
учителите да могат да правят без-
платно или с достъпен бюджет, за-
щото вечното оправдание е: “Няма 
пари.“.  Мога да демонстрирам екс-
перименти с оптика, тъй като с това 
се занимаваме основно в момента. Те 
са буквално безплатни. Тези с опти-
чески лещи например. В някои оп-
тики лещите са напълно безплатни. 
А експериментът, който направихме 

в този СмиСъл винаги ми е 
било интереСно да науча-
вам нови неща. Случвало 
ми Се е дори да ме изгонят: 
„Стига Си чел книга, оти-
вай да риташ топка!“

„
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в клас, беше с тях и свещичка.  Като 
заключение на въпроса ти ще кажа, 
че не трябва да ограничаваме децата 
в желанието им да експериментират. 
Със светът трябва да се взаимодейст-
ва директно, а не чрез технологии на-
пример.  В тази връзка ще използвам 
цитат, който приблизително мога да 
преведа: “Всички деца се раждат 
учени, просто на някои от нас не ус-
пяват да ни го избият, въпреки опи-
тите на обществото да ни откаже 
от науката.“
Да, все по-популярно става мне-
нието, че годините, прекарани 
в училище, вместо да образоват 
младото поколение, правят точ-
но обратното. Сухите знания, 
които получават учениците, ня-
мат никакво приложение. 
Отговор: В този ред на мисли бих 
искал да перифразирам друг цитат, 
който обичам: „Докато образовател-
ната ни система цени повече висо-
ките оценки, отколкото придобитите 

знания, ще сме на този хал.“
Вие опитвате да промените тази 
масова тенденция. Как?
Отговор: Свързано с една от бор-
бите ми, днешното събитие беше с 
цел малко да променим научната 
програма по оптика, да вкараме по-
практични знания-именно във връз-
ка с новите осветителни технологии.  
Обстановката, която направих, за да 
демонстрирам на аудиторията прин-
ципа за работа с крушките, беше на-
истина интересна и развлекателна. 
Побрах се в бюджет под 100 лева. 
Тоест тази обстановка може да влезе 
в училищата. Не е необходимо вся-
ко училище да има подобен център. 
Върти ни се идея в университета да 
направим демонстрационни ком-
плекти и да обикаляме с тях обра-
зователните заведения по покана от 
страна на институцията. Би могло да 
излезе по-евтино както на министер-
ството, така и на училищата, като се 
създадат общи центрове-не само в 
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Пловдив. Та.. борбата ми в момента е 
такава-за смяна на училищната про-
грама.
Следващият ми въпрос отново е 
отправен към вчерашната лек-
ция. Колко приблизително про-
учвания да необходими, за да се 
потвърди определено доказа-
телство? Въпросът ми е свързан 
с лекцията, че доказателството 
зависи от интензитета на търсе-
нето, тоест от броя проучвания, 
които са направени. 
Отговор: Колкото по-необикновено 
е твърдението, толкова повече нео-
бикновени доказателства са необхо-
дими. За да потвърдим, че един стол 
е бял, например, може доказател-
ството да е просто, че виждаме, че 
обектът в действителност е бял. Ако 
искаме научно доказателство, взима-
ме една лампа и спектрален анали-
затор и светваме. За по-сериозните 
фундаментални изследвания трябва 
да сме по-сигурни, че числата ни са 
точни. Например в производството 
на свръхтежките елементи правило-
то е, че откритието на едната група се 
признава, когато втора група го пов-
тори. Критерият за успешен експе-
римент е той да се равнява и да бъде 
потвърден от множество по-малки. 
Пример ще дам с Церн, когато обя-
виха хигс бозона. Имат два детекто-
ра, които едновременно направиха 
изследвания. Тоест направиха две 
независими потвърждения и отново 
събираха данни повече от две годи-
ни. 
Кой риск е по-голям-да повярваш на 

това, което е грешно или да отречеш 
вярното?
Отговор: Следейки тенденциите в 
науката, по-често избирам варианта, 
в който отричам дадено твърдение 
дори то да е вярно, за да може да съ-
бера повече аргументи, за го потвър-
дя. С други думи, ако не ми дадеш 
достатъчно доказателства, няма да 
ти повярвам. 
Вчера също спомена, че по на-
чина на говор или стила на на-
писана статия може да разберем 
достоверността на предоставе-
ната ни информация. Кои са 
признаците, на които да се до-
верим?
Отговор: Нека вземем пример ста-
тия в интернет. Първият критерий 
е има ли цитати на данните, които 
претендират. Ако те липсват, или 
авторът не знае как се пише научна 
статия, или представената информа-
ция е съмнителна. Ако след статия 
има цитат, това дава достоверност. 
Друг критерий за съмнителна ин-
формация са бомбастичните твър-
дения. Например:“Лекарство за рак“ 
На това спокойно може да не вяр-
ваш. Никой учен няма да го обяви 
по този начин. Грандиозните твър-
дения без никакви цитати или данни 

“вСички деца Се раждат уче-
ни, проСто на някои от наС 
не уСпяват да ни го избият, 
въпреки опитите на обще-
Ството да ни откаже от нау-
ката.“

„
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обикновено са фалшиви. Освен това, 
научно-популярно списание не би 
трябвало да публикува нови научни 
открития. Ако за пръв път се пише 
нещо, например във вашето списа-
ние, което впрочем е много хубаво и 
което следя, когато имам време, ще 
бъде грешно. Първо информацията 
трябва да мине през сериозен научен 
журнал, през няколко проверки от 
учени и едва тогава бихте могли да го 
популяризирате. При популяризаци-
ята не се нуждаете от толкова много 
цитати и данни, тъй като не съобща-
вате нищо ново. 
Да, ние съобщаваме. И послед-
ният ми въпрос е защо според 
теб хората са предразположе-
ни към потвърждаване на вся-
какъв тип информация? Как да 
променим масовата тенденция 
обществото да вярва сляпо на 
всичко, което чува?
Отговор: Ние свикваме много бързо 
да взимаме решения и да не се съм-
няваме в тях. Мозъкът ни е настроен 
така, че не обичаме да има размина-
вания между това, в което вярваме и 
новите доказателства. Имаме пред-
разположеност много лесно да сфор-
мираме мнение и после много трудно 
да го променяме. Точно това е основ-
ният проблем-бързото съставяне на 
мнение и трудното му променяне. 
Затова добрият учен е винаги готов 
да изслуша нови доказателства, но 
винаги има едно на ум за собственото 
си мнение. 
Ясно! Много ти благодаря. От-
говорите ти бяха наистина мно-

го изчерпателни и обрисувани 
с примери, които по-голямата 
част от аудиторията ще разбе-
рат.
Отговор: Надявам се! 
За мен беше удоволствие, надявам се 
и за теб. 

мозъкът ни е наСтроен така, 
че не обичаме да има раз-
минавания между това, в 
което вярваме и новите до-
казателСтва. имаме пред-
разположеноСт много леС-
но да Сформираме мнение 
и поСле много трудно да го 
променяме... затова добри-
ят учен е винаги готов да из-
Слуша нови доказателСтва, 
но винаги има едно на ум за 
СобСтвеното Си мнение. 

„
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ичио Каку  е физик-те-
оритик, един от създа-
телите на теорията на 
струнните полета, автор 

на множество научни книги и учеб-
ници, водещ на научни радио и теле-
визионни предавания. В книгата си 
„Физика на бъдещето“ , той си поста-
вя задачата да направи предположе-
ния докъде ще се развият технологи-
ите и как ще повлияят на човешкия 
живот до 2100 г.
За да бъде максимално точен в пред-
положенията си, Каку прави интер-
вюта с учени от целия свят. Той вижда 
на живо прототипите на иновативни 
устройства в процес на разработка и 
посещава лично лабораториите на 
изследователи. На основата на всич-

ки открития Каку условно разде-
ля прогнозите си на три периода: в 
близкото бъдеще до 2030 г., средата 
на века (2030 – 2070 г.) и далечното 
бъдеще до 2100 г.
Книгата излиза през март 2011г. 
Малко повече от 4 години по-късно, 
много от предположенията на Каку 
вече са в действие, или имат свои 
аналогии.

Какво крие физиката на бъдещето 
според Мичио Каку?

Автор: Магделия Шугова
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Пример за това са лещите, в които 
ще вкараме интернет. Макар днес да 
няма такива лещи, имаме техен екви-
валент – очилата на Гугъл.  Нямаме 
гъвкава електронна хартия, но пък 
на пазара се появи телефон с огъваем 
екран. – LG G FLEX . 

Навлизането на виртуалната реал-
ност е в своя пик. В днешно време 
сме свидетели как много компании 
разработват свои системи за вирту-
ална реалност. Нека вземем за при-
мер “Project Morpheus”  -  виртуал-
ната система за PlayStation4. С нея 
играчът се чувства сякаш е част от 
играта, като вместо с мишка, контро-
лира какво вижда чрез движенията 
на главата си.
И ако допреди няколко години пред-
положението за коли без шофьори 
изглеждаше дръзко, то Гугъл вече 
имат такива коли , които не изискват 
от водача на превозното средство 
да шофира. Тези автомобили имат 
сензори, които разпознават всички 
обекти на голямо разстояние - пеше-
ходци, велосипедисти, птици и дори 
летящи пластмасови торбички. След 
това софтуерът на автомобила пред-
вижда какво ще направят обектите и 

в книгата Си „физика на 
бъдещето“ , той Си поСтавя 
задачата да направи предпо-
ложения докъде ще Се раз-
вият технологиите и как ще 
повлияят на човешкия жи-
вот до 2100 г.

„
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избира подходяща скорост и траек-
тория за каране.
Сред другите прогнози, но този път 
за по-далечното бъдеще от 2070-2100 
г., се включват четенето на мисли, 
както и фотографиране на сънищата 
ни благодарение на функционален 
ядрено-магнитен резонанс (фЯМР).
Това ще бъде възможно при поло-
жение, че ЯМР машините станат с 
размерите на клетъчен телефон. Ве-
роятно е трудно да си представите 
как големите тромави машини ще се 
смалят толкова, но имайте предвид, 
че  Блумих създаде ЯМР мишка  с 
размерите на дамска чанта.

Принципът на ЯМР се основава на 
завъртането на ядрата на атомите 
на тялото към магнитното поле на 
машината. В тялото се праща ради-
оимпулс, който кара атомите да се 
преобърнат. След това се връщат в 
предишното си положение, излъч-

вайки втори импулс или „ехо“. В ре-
зултат на това получаваме детайлни 
образи, които се обработват от ком-
пютъра. Ето защо ако ЯМР стане мно-
го миниатюрно, може да се използва 
за прочитане на мисли.
И още нещо, което наблюдаваме във 
филмите с паранормални елементи 
– телекинезата. Според Каку, ако се 
създат „свръхпроводници“, които да 
ни позволят да създаваме магнитни 
полета с малък разход на енергия, 
ние бихме могли да овладеем теле-
кинезата.
Една от най-актуалните теми е разви-
тието на изкуствения интелект и дали 
роботите биха могли да ни изместят. 
Според професора по тероритична 
физика, не бива да се притесняваме 
за това. Грубата изчислителна мощ 
не е равна на интелекта и дори робо-
тът, който победи шампионът по шах 
Каспаров, не е способен да мисли.
Освен това роботите не могат да раз-
познават модели, нямат здрав разум, 
чувства и емоции. Въпреки това вече 
има робот готвач  и робот цигулар. 
Правят се и хирургически намеси с 
помощта на роботи, а до 2030 г. Каку 
предвижда да има голям брой робо-
доктори и роботи медицински сес-
три.
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Все пак можем да направим роботи-
те „емоционални“, ако използваме 
реверсивно инжинерство на мозъка 
– чрез суперкомпютри да се симули-
ра поведението на милиарди невро-
ни или пък да се установи мястото на 
всеки един неврон чрез разрязване 
на мозъка. Последното обаче би от-
нело много време – за сравнение раз-
рязването на мозъка на плодова муха 
отнема около 20 години.
Ако направим така че роботите да 
придобият съзнание, то пред нас се 
очертават следните пътища – те да 
ни отстранят от пътя си, да са прия-
телски настроени, да ги контроли-
раме чрез ума си или пък да ги из-
ползваме, за да превърнем себе си в 
свръхчовеци.
Застрашават ли работните ни места? 
Отговорът тук зависи от това какви 
качества се изискват за работното ви 
място. Професиите, които включват 
разпознаване на модели, анализи-
ране и създаване на изкуство не са 
застрашени, но тези, които изискват 
изпълняването на често повтарящи 
се действия или преброяване ще бъ-
дат поставени в уязвима позиция.
Това, което ще се цени най-много ще 
бъдат познанията и уменията, защо-
то ще настъпи преход от стоков към 
интелектуален капитализъм.
Могат ли технологиите да доведат 
до унищожение на всички болести? 
За съжаление Каку не е толкова оп-
тимистичен. За него това е по-скоро 
невъзможно, защото заболяванията 
са твърде много и мутират бързо.

Все пак прогнозира развитие на ге-
номната медицина, тъканното инжи-
нерство, използването на стволови 
клетки, регенеративнате медицина, 
клонирането, генната терапия.
Според автора е малко вероятно да се 
открие едно лекарство срещу рака, а 
по-скоро да се разработят лекарства 
за  широк спектър ракови заболя-
вания, тъй като той разглежда рака 
като сбор от заболявания.
Сред предположенията му са, че 
скоро ще има „деца по дизайн“, при 
които родителите предварително ще 
избират гените на отрочетата си, как-
то и обръщането на стареенето чрез 
различни терапии като стволови 
клетки, отглеждане на нови органи, 
генна терапия на остаряващите гени 
и ускоряване на механизма на въз-
становяване на клетките.
Най-интересното от гледна точка на 
познанието за човешката еволюция 
е предположението, че ще бъде въз-
можно да възкресяваме изчезнали 
видове като създаваме цял органи-
зъм само от генома му. 
Според Ричард Докинс пък благо-
дарение на това възстановяване на 
генома, ще може да се пресъздаде 

заСтрашават ли роботите 
работните ни меСта? 
отговорът тук завиСи от 
това какви качеСтва Се изиС-
кват за работното ви мяСто. 
профеСиите, които включ-
ват разпознаване на модели, 
анализиране и Създаване на 
изкуСтво не Са заСтрашени...

„
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„липсващото звено“ между човека и 
маймуната. Технологията включва 
създаването на  ДНК на този органи-
зъм, вкарването му  в човешка яйце-
клетка, а след това израждането на 
нашия прародител от жена, все едно 
изражда обикновено бебе.
Може би нещо такова ще се случи ако 
не този век, то другият. През 2009 г. 
екипът на Института по еволюцио-
низъм „Макс Планк“ в Лайпциг е 
получил първата скица на генома на 
неандерталците чрез анализ на ДНК 
на шестима неандерталци. През 2013 
г.  успяха да получат висококачестве-
на скица на генома на жена – неан-
дерталец . А според последни изслед-
вания на института, 4-6 поколения 
делят пещерния румънец от неандер-
талските му предци, което означава, 
че в Европа са се засекли два вида 
Homo след пристигането на послед-
ната древна преселническа група на 
континента.

Костта, от която е извлечена скица 
на генома на жена-неандерталец

Следващата област, на която Каку е 
отделил значително място в книгата 
си са нанотехнологиите. 
Още през 1981 г. Герд Биниг и Хай-
нрих създават сканиращ тунелен ми-

кроскоп , който позволява на учените 
да виждат и манипулират отделните 
атоми.

Първият сканиращ тунелен микро-
скоп. 

Каку предвижда вероятността до 
2030 г. да има наномашини, пътува-
щи по кръвоносните ни съдове, както 
и наночастицата – молекула, която 
да може да доставя противоракови 
лекарства до точно определено място 
и по този начин да революционизра 
борбата с рака. 
Медицината би могла да извлече 
полза и от евентуалното създаване на 
наноавтомобили, които за разлика 
от наночастиците могат да бъдат уп-
равлявани, насочвани и пилотирани. 
Това означава, че  могат да бъдат из-
ползвани в медицината, да пътуват 
до даден орган, да доставят лекар-
ства и дори да извършват операции.
Миналата година Масачузетския ин-
ститут MIT използва наночастици, 
за да пренесе два типа лекарства до 
раковите клетки, които да ги разру-
шат. Лечението бе изпробвано върху 
мишка и даде положителни резулта-
ти. 
Освен в медицината авторът вижда 
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приложение на нанотехнологгите и 
в компютърните технологии. Според 
него ще бъде възможно създаването 
на квантови компютри, при които 
да се използват двумерни квазичас-
тици, създаващи при движението си 
въображаеми нишки и възели. 
Те ще могат едновременно да пред-
ставляват огромен брой стойности, 
което означава, че за кратко време 
ще могат да се проверят множество 
възможни решения на даден про-
блем. Вече се разработват прототипи 
за подобен тип компютри. Все пак 
проблеми има с декохерентността на 
атомите, при която атомите излизат 
от фаза, както и с принципа на не-
определността, който би направил 
аритметиката с квантов компютър 
доста мъглява.
Съществува и скептицизъм обаче, 
тъй като въпреки усилията на някои 
големи компании, липсват реално 
действащи прототипи на подобни 
машини. Съществуват спорове дали 
компютър, разработен от D-Wave 
systems , за който се твърди, че е кван-
тов, наистина е такъв. Много учени 
отхвърлят това негово определение и 
твърдят, че не може да се класифи-
цира като първия квантов компютър.
В средата на века според Каку ще съ-
ществува и препрограмируема мате-
рия, която ще ни позволи да накара-
ме предметите да приемат формата, 
която ни е нужна на момента. В ос-
новата седят песъчинки, наречени 
„катоми“ , които могат да образуват 
най-различни тела с промяна на за-
ряда си. 

СъщеСтвуват Спорове дали 
компютър, разработен от 
D-Wave systems , за който 
Се твърди, че е квантов, на-
иСтина е такъв. много уче-
ни отхвърлят това негово 
определение и твърдят, че 
не може да Се клаСифицира 
като първия квантов компю-
тър.

„
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„Интел“ вече са създали множество 
такива катоми с размери около 2,5 
см. Така множество стоки могат да 
се сведат до софтуер, изпращан по 
интернет, а чрез него да променяме 
формата на вече налични предмети.
Проблемите, които седят пред тази 
технология са свързани само с пре-
насянето на информация и  слабите 
електрически сили между катомите, 
поради които трудно остават свърза-
ни.

Катомите на Интел

Най-революционното от всичките 
твърдения за нанотехнологиите оба-
че е създаването на репликатор, кой-
то чрез работата на трилиони и три-
лиони наноботи и сурови материали, 
които ние поставим,  ще е способен 
да създаде каквото си пожелаем.
Въпреки всички изброени ползи за 
ежедневието и за множество специа-
лизирани области, някои хора обаче 
се обявяват против наноботите, като 
ги оприличават на вирус – веднъж 
пуснати на свобода, те се размножа-
ват и разпоространяват безконтрол-
но и не биха могли да бъдат върнати. 
Социалните последици от реплика-
торите биха включвали разпадане на 
граница беден/богат, защото всеки 

ще е способен да получи това, което 
желае, независимо дали е положил 
усилия. Ще има свръхизобилие на 
блага. Това ще премахне мотивира-
щия фактор на недостига и парите – 
може да се стигне до дегенериращо 
общество и намаляване на продук-
тивността.
В сферата на енергетиката няма нищо 
изненадващо – прогнозите са за пре-
насочване към възобновяемите из-
точници на енергия като най-добра 
алтернатива, навлизане на електри-
ческите автомобили на пазара и при-
теснителни последици от глобалното 
затопляне.
Сред решенията за глобалното за-
топляне Каку посочва изстрелване 
на ракети, натоварени със замърси-
тели, които да отразяват слънчевата 
светлина обратно в Космоса и така 
да охладят планетата; засилване на 
цъфтежа на водораслите, така че 
да поглъщат въглеродния двуокис; 
секвестиране на въглерода (втечня-
ването и отделянето му от околната 
среда); създаване на нови форми на 
живот, които да поглъщат огромни 
количества въглероден двуокис, чрез 
генно инжинерство.

въпреки вСички изброени ползи за 
ежедневието и за множеСтво Специа-
лизирани облаСти, някои хора обаче 
Се обявяват против наноботите, като 
ги оприличават на вируС – веднъж 
пуСнати на Свобода, те Се размножа-
ват и разпороСтраняват безконтролно 
и не биха могли да бъдат върнати. 

„
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Като по безопасна алтернатива на 
ядрената енергия, той посочва раз-
витието на ядрен синтез, при който 
при висока температура се сливат во-
дородните атоми и се отделя много 
по-голямо количество енергия от из-
разходваното, и то с много малко от-
падъци. А ако някой успее да създаде 
раборещ реактор за ядрен синтез, той 
би бил много по-безопасен, защото 
би се изключил при авария, а не би 
довел до неуправляема верижна ре-
акция. Проект за такъв термореактор 
съществува още от 2007 г. под името 
ITER  (International  Thermonuclear 
Experimental Reactor), което ще рече 
“Международен термоядрен експе-
риментален реактор“. Очаква се до 
2019 г. строежът му да е напълно за-
вършен.

Далечно бъдеще Каку определя като 
епоха на магнетизма. Ако се открият 
свръхпроводници, работещи на стай-
на температура, които не се нуждаят 
от охлаждаща апаратура и могат да 
създават постоянни магнитни полета 
с огромна мощност, то ще бъдем на 
прага на индустриална революция. 
Възможно е да имаме магнитни вла-
кове и автомобили.
Енергия от Космоса би могла да бъде 
добивана чрез изстрелване на стоти-
ци спътници, които да приемат слън-
чевите лъчи и да изстрелват тази 
енергия към Земята във фромата на 
микровълново лъчение.
Доколко ще познаваме Космоса оба-
че? Каку предполага, че съвсем скоро 
ни предстои откриване на планети, 
сходни по размери и строеж на на-
шата, и изпращане на сонди за да се 
разбере дали имат водни океани и 
разумни форми на живот. Вероятно 
е да се открият форми на живот под 
ледената обвивка на една от луните 
на Юпитер.
Физикът споменава и проектът на 
НАСА – LISA (Laser Interferometer 
Space Antenna), който чрез измер-

далечно бъдеще каку определя като 
епоха на магнетизма. ако Се открият 
Свръхпроводници, работещи на Стай-
на температура, които не Се нуждаят 
от охлаждаща апаратура и могат да 
Създават поСтоянни магнитни поле-
та С огромна мощноСт, то ще бъдем на 
прага на индуСтриална революция. 

„
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ване на гравитационните вълни от 
мига на Големия взрив, ще може да 
отхвърли или потвърди някои от те-
ориите относно взрива. След изли-
зането на книгата обаче настъпиха 
промени.
Проектът бе общ между NASA и ESA 
(European space agency), но през 2011 
г. NASA обяви, че няма финанси да 
продължи партньорството си с ESA. 
ESA пък решиха да продължат про-
екта сами под името “eLISA”, като 
по график ще бъдет стартиран през 
2034 г. Тестова мисия с името „LISA 
PATHFINDER“  ще покаже дали 
“eLISA” има потенциал още през сеп-
тември тази година.

Сред другите предположения на Каку 
е ново кацане на Луната и открива-
нето на „лава отдушник“ дълбоко във 
вътрешността й, така че да послужи 
за лунна база, която да осигури за-
щита от радиацията от космическото 
лъчение и слънчевите изригвания.
Това предположение се утвърждава 
все повече и повече. Джей Мелош – 

професор на земните, атмосферните 
и планетраните науки, твърди: „Има-
ше дискусии дали такива лунни ту-
нели съществуват. Някои доказател-
ства, като каналите, наблюдавани  по 
повърхността на Луната, предполагат 
че ако такива тунели съществуват, то 
те биха били наистина големи.“
Последни изследвания от Gravity 
Recovery And Interior Laboratory 
(GRAIL) на NASA предполагат, че 
лава тунелите може да имат диаме-
тър повече от 1 километър.
Според Джей Мелош след изригване-
то си лавите би трябвало да остават 
след себе си кух тухнел, който би мо-
гъл да послужи за човешко убежище.

Каку обръща внимание и на друга 
популярна тема – преместването на 
друга планета. Ако мислите, че при  
нужда можем да се спасим на друга 
планета, ще се разочаровате – според 
автора финансите няма да позволят 
космически колонии. Може да се ус-
покоим поне с прогнозите му за меж-
дуплантерания и междугалактиче-
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ския туризъм, които според него ще 
се развиват стремително.
Какво означава за бъдещето на чове-
чеството развитието на технологии-
те? Как всички евентуални иновации 
ще променят развитието ни и накъде 
ще ни тласнат? Това е най-важното, 
върху което ни кара да се замислим 
„Физика на бъдещето“.
Представете си само свят, в който 
може да „програмирате“ децата си и 
предварително да определите гените 
им. Свят, в който ще живеете много 
дълго, ще боледувате, но болестите 
ще бъдат засичани навреме и лекува-
ни светкавично бързо, благодарение 
на развитието на медицината, из-
куствения интелект и нанотехноло-
гиите.
Автомобилните инциденти рязко 
ще са намалели, защото човешките 
грешки ще бъдат елиминирани от 
уравнението, когато става въпрос за 
самокаращите се коли, които в мо-
мента се тестват.
Може би ще отидете не на около-
светско, а на окологалактическо пъ-
тешествие. Ще местите и създавате 
предмети от нищото, ще си имате 
работа с програмируема материя. 
Виртуалната реалност ще ви вмъкне 
в един свят, който едвам ще разли-
чавате от истинския. Там ще можете 
да се наслаждавате на 3D модели на 
отдавна изчезнали археологически 
паметници и да пътувате в миналото 
чрез предварително направени ре-
конструкции.
А далечното минало може да открие 
булото си пред нас, ако успеем да 

възстановим „липсващото звено“ и 
да разберем повече за еволюцията и 
за Големия взрив. Дали ще получим 
сигурни, научно-доказани отговори 
за това как и кога точно сме се поя-
вили?
Най-важното е обаче, ако всички 
тези технологии се развият, може ли 
човек да ги използва само за добри 
цели, угодни на цялото общество?
Дали технологиите ще променят чо-
вешката природа и ще изкоренят от 
нея егоизма, злобата, желанието за 
доминация? Ще спрат ли конфли-
ктите? Ще започнем ли да живеем, 
така че да запазим планетата Земя 
наш дом, или пък ще продължим да 
я замърсяваме и рушим?
Според мен възникването на тех-
нологиите определя развитието на 
бъдещето, но пък това как ще бъдат 
използвани е само в наши ръце. Така 
че физиката може и да определя бъ-
дещето, но и ние имаме равностоен 
глас в него.

предСтавете Си Само Свят, в който 
може да „програмирате“ децата Си и 
предварително да определите гените 
им. Свят, в който ще живеете много 
дълго, ще боледувате, но болеСтите 
ще бъдат заСичани навреме и лекува-
ни Светкавично бързо, благодарение 
на развитието на медицината, изкуСт-
вения интелект и нанотехнологиите.

„
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Първият филм за НТП „Козлодуй - Околчица“ 2015г. „Живи-
ят“ Христо Ботев поведе участниците в похода на бял кон от 
Козлодуй до Милин камък! Войводата се качи с походниците 

и до митичния връх Околчица във Врачанският Балкан! 

Режисьор: Искрен Красимиров.

Вземи за 15 лв. oт nauka.bg

„
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Н я к о л к о  д у м и  о т  п ъ р в и я  а в т о р

елите хроники имаха успех, 
много по-голям, отколкото 
очаквах. Честно да ви кажа, 
не знам, защо се получи 

така. Може би е назряла нуждата от 
нещо такова. Когато разговарям с хо-
рата за хрониките, те ме питат обик-
новено за две неща. Едното е – кога 
ще започна да пиша черните хрони-
ки. Хората предполагат, че те също 
ще бъдат много интересни. Така е, 
но няма да бързам да ги пиша засе-
га. Всяко нещо с времето си. Другото, 
което ме питат хората е ще разширя 
ли белите хроники с информация за  
чуждестранни учени. Като си поми-
сля, тази идея е много добра, защо-
то ще мога да разкажа интересни и 
вероятно малко известни у нас фа-
кти за живота на учени, допринес-
ли много за развитието на науката. 
Разширяването на обхвата на белите 
хроники обаче поражда проблеми, 
тъй като работата става повече, а де-
нят не става по-дълъг. Затова реша-

вам този проблем по стандартния на-
чин – за хрониките, които отразяват 
живота на чуждестранни учени ще 
имам съавтор и то този, който е посо-
чен по-горе. Този съавтор се захвана 
за работа с желанието и жарта, които 
само младостта може да даде на чо-
века. И тъй – напред към Александър 
фон Хумболт. 

Фигура 1. Хензел и Гретел.

З а щ о  З а п о ч в а м е  с  Х у м б о л т ?
Германската наука често се дава за 
пример в наши дни. Прекрасно ор-
ганизирана и високо ефективна. Но 
как е станало това? Откъде започва 
съвременната германска наука? И 
КОЙ е поставил началото? Ето ги въ-
просите които ни водят към отговора 
– Александър фон Хумболт.  Може би 
не знаете, но приносът на този човек 
е толкова голям, че когато през1862 

белите хроники имаха уСпех, много 
по-голям, отколкото очаквах. чеСтно 
да ви кажа, не знам, защо Се получи 
така. може би е назряла нуждата от 
нещо такова.

„
Белите хроники на Витанов

Хроника 4: Александър фон Хумболт
Автори: Николай К. Витанов

Калоян Н. Витанов
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г. в Берлин се обсъжда идеята за из-
дигане на паметник на Гьоте, Шилер 
и Лесинг, един изтъкнат германски 
филолог – Якоб Грим (фамилията не 
ви ли напомня на нещо – Хензел и 
Гретел, бременските музиканти, въл-
кът и седемте козлета, Пепеляшка и 
други такива – фиг. 1) разпалено въз-
кликва – „Само един може да стои до 
Гьоте и това е Александър фон Хум-
болт!” . 

Фигура 2. Александър фон 
Хумболт.

Като се поогледате в географската 
карта на света, ще видите Хумболто-
вото течение, ледник с такова име в 
Гренландия, планински хребети с та-
кова име в Америка и Азия, че даже и 
блато в Северна Америка е кръстено 
на Хумболт.  „Искаме да видим Хум-
болт”, крещели в лицето на пруския 
крал революционерите на 21 март 
1848 година. Какъв е този човек?  
Защо за него казват, че ако Гьоте е 
крупната фигура на класическата 
немска поезия, то Хумболт е круп-
ната фигура в класическата немска 
наука? Дарвин се е възхищавал на 
пътешествията на Хумболт в тропи-
ческите страни и това силно е повли-

яло на неговия живот и на появата на 
„Произхода на видовете”.
 Хумболт си поставя за задача 
да изследва всестранно един от неиз-
следваните тогава райони на Земята 
– западната част на южна Америка и 
централна Америка както и да даде 
единно описание на „Земята и небе-
то”. Решавайки таза задача Хумболт 
поставя началото на географията на 
растенията, хидрогеографията, срав-
нителната климатология и т. н.
 

Фигура 3. Страница от „Космос”-а 
на Александър фон Хумболт.

 Хумболт укрепва позицията на 
естествените науки в Германия  и ги 
поставя наравно с теологията и фи-
лософията, заемащи господстващо 
положение дотогава. Могъществото 
на германските естествени науки в 

като Се поогледате в географСката 
карта на Света, ще видите хумболто-
вото течение, ледник С такова име в 
гренландия, планинСки хребети С та-
кова име в америка и азия, че даже и 
блато в Северна америка е кръСтено 
на хумболт. 

„
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следващите 100 години произтича 
и от делата на Александър фон Хум-
болт.
  

Фигура 4. Логото на Хумболтовия 
университет в Берлин.

Хумболт полага основите на попу-
ляризацията на науката чрез серия 
от публични лекции в берлинския 
университет. Изданията на Хумболт 
„Космос” - фиг. 3 и „Картини от при-
родата” спомагат много за образова-
нето на широки слоеве на германско-
то общество и през това подпомага 
последвалия скок в развитието на ес-
тествените науки в Германия. А сега 
– напред към детството на Хумболт

с т а р и я т  Ф р и ц  и  м а л к и я т 
а п т е к а р

В началото но втората половина на 18 
век Прусия (Германия още я няма) е 
управлявана от Фридрих II, наричан 
още стария Фриц. 

Фигура 5. Фридрих II.

Фридрих успява да разшири терито-
рията на Прусия и да опази това раз-
ширение. Но в културно отношение 
Старият Фриц не се доверява много 
много на националната интелиген-
ция. Гьоте го нарича духовен васал 
на Волтер и под силното влияние на 
Волтер (който прекарва доста време 
в пруския кралски двор). Фридрих 
даже пише литературните си произ-
ведения на френски език. 

хумболт полага оСновите на популя-
ризацията на науката чрез Серия от 
публични лекции в берлинСкия 
универСитет. 

„
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Фигура 6. Франсоа Волтер.

Берлин при управлението на стария 
Фриц не бил място, особено привле-
кателно от гледна точка на науката 
и културата – във всеки случай не 
можел да се мери с Париж или Лон-
дон. Старият Фриц бил недоверчив, 
но след като починал през 1786 г., 
нещата се влошили. Наследникът – 
Фридрих Вилхелм II бил твърде без-
волев и управлението на държавните 
дела полека почнало да преминава в 
ръцете на фаворити (и любовници).

Фигура 7. Берлин – XVIII век.
  
 Но имало и нещо положител-
но в цялата история, поне от гладна 
точка на нашия разказ. Бащата на 
Хумболт – Александър Георг фон 

Хумболт бил доста приближен на се-
мейството на новия крал, тъй като 
известно време служил като каме-
риер на първата му жена – принцеса 
Елизабет фон Брауншвайг. След това 
се оттеглил от този пост и се посве-
тил на имението, което придобил 
вследствие женитбата си за вдовица-
та на барон Холведе през 1766 година 
– фиг. 8.

Фигура 8. Мари Елизабет фон Хум-
болт – майката на Александър фон 
Хумболт.
 
По-големият брат на Александър - 
Вилхелм фон Хумболт се родил на 
22 юни 1767 г. в Потсдам в близост 
до пруския кралски двор, където все 
още живеело семейството му. Алек-
сандър се ражда две години по-късно 
– на 14 септември 1769 година в Бер-
лин в наследствената къща на майка 
си на Егерщрасе 22. Кръстник му ста-
ва самият бъдещ крал, което показва, 
че баща му запазва добри отношения 
със семейството на Фридрих Вил-
хелм II дори и след като се оттегля от 
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камериерската позиция.  
 Бащата на Хумболт оказва сил-
но влияние върху синовете си, но по-
чива сравнително млад и те остават 
под опеката на майка си.  Мали Ели-
забет фон Хумболт била сурова жена 
и изисквала дисциплина и спазване 
на дворцовия етикет и силно желае-
ла синовете и да направят държавна 
кариера. Но Александър фон Хум-
болт така и не можал да придобие 
чувството за принадлежност към 
пруската аристократична прослой-
ка. Това, което го вълнувало, била 
например новоизлязлата книга на 
Даниел Дефо – „Робинзон Крузо”. 
Оттам полека започва да се формира 
мечтата на Хумболт за пътешествия 
в далечни и екзотични страни. 

Фигура 9. Замъкът Тегел.

Още повече, че голяма част от дет-
ските си години Хумболт прекарва 
така да се каже на село – в замъка 
Тегел край Берлин (когато пътувате 
с влак от Дрезден за Берлин напри-
мер и стигнете до гарата Берлин-Те-
гел, сещайте се, че замъкът Тегел е 
бил фамилна собственост на фами-
лията фон Хумболт).   Това не трае 
дълго обаче, защото строгата майка 

решава да даде добро образование на 
синовете си. И ето ги в 1883 отново 
в Берлин, където мастити педагози 
срещу добро заплащане започнали 
до обучават братята фон Хумболт. И 
тук проличали разликите между два-
мата братя. Големият – Вилхем се ув-
личал по философия и логика, дока-
то на Александър му била интересна 
живата природа и особено природата 
в далечните страни. Той си събирал 
листа и буболечки, заради което му 
викали „малкият аптекар” и се изказ-
вал доста нетактично, че му е по-ин-
тересно в гората при растенията, от-
колкото в кралския двор в Потсдам. 
Възрастните не обръщали внимание 
на тия думи на едно дете, но  в дет-
ската душа вече се формирал бъде-
щият естествоизпитател.

Фигура 10. Младият Хумболт.

 Дошла 1787 година. Госпожа 
фон Хумболт решила да изпрати си-
новете си в университет. И понеже 
в Берлин нямало университет (с не-
говото основаване по-късно щял да 
се занимава Вилхелм фон Хумболт), 
майката изпратила двамата братя 
в университета във  Франкфурт на 
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Одер. Изборът не бил особено до-
бър, защото университетът бил да-
леч от добрите си дни и единствено-
то му предимство било, че там човек 
сравнително лесно могъл да получи 
докторска степен. Братята Хумболт 
усетили тая работа, изкарали първия 
семестър и решили да не  продължа-
ват обучението си в този универси-
тет. И изборът им бил да продължат 
в университета на Гьотинген, където 
първо отишъл Вилхелм, а след него и 
Александър.  По това време Гьотин-
генският университет бил на около 
50 години и понеже бил млад като 
възраст, естествените науки не били 
толкова изтласкани от философията 
и теологията. Напротив – на тях се 
гледало като на нещо ново и твърде 
интересно. 

Фигура 11. Университетът в Гьо-
тинген.

Тук Александър фон Хумболт се за-
познава с Георг Форстер. Като оста-
вим настрана това, че Форстер е пи-
сател с убеждения, близки до тези на 
Френската революция, то нека отбе-
лежим, че Форстер участвал като ес-
тествоизпитател във втората експе-

диция на легендарния Джеймс Кук, 
заедно с баща си. 

Фигура 12. Георг Форстер.

Това не била първата експедиция на 
Форстер. През 1765 г. той също при-
дружавал баща си при неговата екс-
педиция из Русия. Форстер разказвал 
интересни истории от своите пътува-
ния из Русия и от околосветското си 
пътешествие с Джеймс Кук.  Срещата 
и разговорите с Форстер окончателно 
затвърдили убеждението у Хумболт, 
че кариерата на държавен чиновник 
не е за него. Повече му се нравела ка-
риерата на пътешественик и учен.
 Желанието да пътува в далеч-
ни страни отвежда младия Алексан-
дър фон Хумболт в Хамбург, но скоро 
съдбата ще реши друго. Госпожа фон 
Хумболт иска от синовете си да запо-
чнат да се подготвят за бъдещите си 
професии. Здравето и не е стабилно, 
но тя все още командва парада. Алек-
сандър фон Хумболт трябва някак да 
съвмести желанието си за пътешест-
вия и наука с желанието на майка 
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си за кариера на държавна служба. 
Компромисът се оказва подготовка 
за кариера на чиновник в министер-
ството на промишлеността и минни-
те на Прусия. Така Хумболт попада 
в знаменитата минна академия във 
Фрайберг. 

Фигура 13. Фрайберг.

И до днес хората от Фрайберг с гор-
дост показват мините и минната си 
академия. По времето на Хумболт 
тази академия е световно известна 
и всяка сутрин Хумболт прекарва 5 
часа в  шахтите, изучавайки геоло-
гия, кристали и организация на мин-
ното дело. След обяд следват занятия 
в минната академия, а вечер Хумболт 
събирал любимите си мъхове. За та-
лантливия студент не било проблем 
да завърши минната академия.
 А за пруския крал не било про-
блем да се сети, че бащата на Хум-
болт бил камериер в кралския двор и 
че престолонаследникът бил  кръст-
ник на младия геолог. Ето защо ми-
нистърът на минната промешленост 
не трябвало много да го убеждава да 

вземе Александър фон Хумболт на 
държавна служба. И ето  (на 29-ти 
февруари! 1792 г) се появява минис-
терска заповед, с която придобитите 
знания на Александър фон Хумболт в 
областта на математиката, физиката, 
химията и минното дело се оценяват 
високо и той се назначава в минис-
терството на металургията и мините 
на негово величество краля на Пру-
сия.
 Но министърът на мините и 
металургията не бил единственият, 
който забелязал талантите на Алек-
сандър фон Хумболт. Още един човек 
с голямо бъдеще се намесил в битка-
та за привличане на Хумболт – Карл 
Август фон Харденберг, бъдещият 
канцлер на Прусия. 

Фигура 14. Карл Август фон Хар-
денберг – канцлер на Прусия.

Умен и ловък политик, Харденнберг 
гледал да се обгражда с талантливи 
сътрудници.  Хумболт привлякъл 
вниманието на Харденберг с качест-
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вата си и това повлияло светкавична 
на кариерата му – след 6 месеца той 
бил назначен за началник на минно-
то дело във франкските княжества 
(днешна северна Бавария). Хумболт 
бързо въвел порядък във франкско-
то минно дело и при това не изоста-
вял писането. През 1793 година (на 
латински език)  излиза  книгата му 
„Флората на Фрайберг”, която била 
наградена с големия златен медал на 
курфюрста на Саксония. 

Фигура 15. Байройт.

Тези успехи на Хумболт били внима-
телно наблюдавани от министъра на 
минното дело и металургията и той 
решава да подготви Хумболт за по-
отговорни задачи. За целта Хумболт 
е командирован да изучава минното 
дело в баварските Алпи и по-специ-
ално в австрийските рудници. На 20 
юли 1793 г. Хумболт става член на 
Императорската академия на есте-
ствоизпитателите. След завършва-
нето на австрийската командировка 
през май 1794 г. на Хумболт е поръ-
чано да внедри австрийския опит в 
северогерманските мини. Министъ-
рът на мините фон Хайниц се бори 
да задържи младия специалист, на 

когото е хвърлил око и все по-могъ-
щият фон Харденберг, занимаващ 
се вече и с външнополитическите 
проблеми на Прусия, които са голе-
ми вследствие на събития в съседна 
Франция. Фон Хайниц наддава и на 
Хумболт е предложено да бъде  на-
значен за управляващ мините и мета-
лургичните предприятия в Силезия 
и Източна Прусия. Хумболт отказва, 
но не защото възнамерява да работи 
за Харденберг, а защото възнамеря-
ва да не продължава кариерата си на 
държавен служител.  И така Хумболт 
остава на старата си служба в пре-
красния малък град Байройт (където 
първият автор на статията също пре-
кара няколко прекрасни години от 
своята младост, попивайки мъдрост-
та на германската наука), увеличава 
14 пъти добива в севернобаварските 
рудници и планира да посети Швей-
цария. В това време обаче армията  
на френския генерал Моро навлиза в 
Германия и Харденберг има нужда от 
умния млад Хумболт, които разбира 
добре французите (поради френско-
то си потекло по майчина линия). 

и така хумболт оСтава на Старата Си 
Служба в прекраСния малък град бай-
ройт (където първият автор на Стати-
ята Също прекара няколко прекраСни 
години от Своята младоСт, попивай-
ки мъдроСтта на германСката наука), 
увеличава 14 пъти добива в Северно-
баварСките рудници и планира да по-
Сети Швейцария. 

„
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Фигура 16. Генерал Моро.

И го праща да преговаря с францу-
зите да спрат настъплението. Миси-
ята е успешна, Харденберг бил мно-
го доволен и се опитал да привлече 
Хумболт. Но Хумболт бил твърдо 
решен да се откаже от кариерата на 
държавен служител. Още повече, че 
през ноември 1796 г. починала майка 
му – основният поддръжник на иде-
ята за държавна кариера на Алексан-
дър фон Хумболт. И в края на 1796 г. 
Хумболт подава оставка от държав-
ната чиновническа длъжност и отива 
при брат си в Йена. Там се осъщест-
вява среща на двамата братя с Гьоте 
и Шилер. 

Фигура 18. Среща на братята Хумболт 
с Гьоте и Шилер.

Следва подготовка за пътешествие 
в Египет, но Наполеон изпреварва 
намеренията на Хумболт и дебарки-
ра с армията си там. Започва война с 
мамелюците и с турците и Египет за 
някое време тава място, неудобно за 
научни експедиции.
 И като не става с Египет, Хум-
болт решава да опита късмета си в 
Америка. Но за целта трябва да се 
добере до Испания, а това никак не е 
лесно в края на 18-ти век при наличие 
на бушуваща революция по на север 
във Франция. През февруари 1799 г. 
Хумболт успява да се стигне до Мад-
рид. Късметът му работи – фрегата 
„Писаро” заминава към Каракас и 
успява де се изплъзне на английския 
флот, след което  тръгва по курса си. 
Непосредствено преди достигането 
на южноамериканския бряг, на бор-
да на кораба възниква епидемия  и 
той не стига до Каракас, а спира в 
град Куман.
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Фигура 19. Хумболт по време на 
американското пътешествие.

 И оттам започва продължителната 
експедиция на Александър фон Хум-
болт из испанската част на Южна 
Америка. С приятеля си Бонплан те 
започват да правят колекция от рас-
тения, насекоми, ракообразни и т. н. 
Бонплан подреждал експонатите, а 
Хумболт записвал наблюденията си 
върху географското разпространение 
на съответните растения и животни 
и тяхната зависимост от характера 
на климата и почвата и прозрял, че 
заедно с горещината, съществува и 
друг фактор за промяна на коефици-
ента на пречупване на светлината на 
тропиците и това е влажността.
 Движейки се полека, през но-
ември 1979 година експедицията 
достига Каракас. Поради дъждовете, 
Хумболт и Бонплан посрещат там но-
вата 1800 година.  Пътешествието им 
продължава чак след преминаването 
на дъждовете, а това става през фев-
руари 1800 година. Но пък какво пъ-
тешествие – на пирога по река Ори-
ноко за да се изследва територията 
между Ориноко и Амазонка – неиз-
следвана дотогава  територия в сър-

цето на Южна Америка. Територия, 
покрита с девствени гори – пише 
Хумболт – съкровищница, пълна с 
чудесни растения и невиждани жи-
вотински видове. „Не мога да събера 
и 1/10 от това, което ми попада пред 
очите” – пише по-натам той – „загу-
бих бройката само на новите видове 
маймуни, които срещнахме”.
 Следващата цел на Хумболт е 
Колумбия, но преди да замине за Бо-
гота, той прекарва около 2 месеца на 
остров Куба. През септември 1801 г. 
Хумболт и Бонплан потеглят за Ко-
лумбия по долините на реките Каука 
и Магдалена. Отнема им 4 месеца да 
стигнат до Кито, столицата на дне-
шен Еквадор. В Кито Хумболт започ-
ва да изучава езика на инките, който 
ще му е от полза при по-нататъшното 
му пътешествие към Перу. От Перу 
Хумболт и Бонплан поемат към Мек-
сико по море. Месецът е декември 
1802 г. и Хумболт използва възмож-
ността да изучава студеното течение, 
което днес носи неговото име. 

Фигура 20. Хумболтов калмар.

Това течение влияе съществено вър-
ху климата, почвите и растителнос-
тта между океана и Кордилерите.
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В Мексико Хумболт се интересувал 
от природните условия, рудите, бла-
городните метали, но също и от вул-
каните (да не забравяме, че Хумболт 
по образование бил геолог). А в Мек-
сико бил Попокапепетъл и близкият 
до него и с 200 метра по-нисък вул-
кан Истаксиуатъл.

Фигура 21. Рисунка на вулкан от 
Александър фон Хумболт.

 Хумболт установил, че съставът на 
планинските скали е същият като в 
Европа. В допълнение двамата с Бон-
план продължили да събират рас-
тения и още в допълнение Хумболт 
провел едно от първите статистиче-
ски изследвания на Нова Испания, 
а изследванията му на атмосферата, 
магнитните явления и астрономиче-
ските му наблюдения в Новия свят 
постепенно свързали Новия свят и 
Стария свят в едно единно цяло. 
Триумфалното завръщане на Хум-
болт в Стария свят става през 1804 
г. Париж го посреща радушно, даже 
твърде радушно. Наполеон не е до-
волен, че градът се занимава с този 
германец, вместо със собствената му 

персона. Даже му минава пред ума да 
вземе и да го екстрадира от Франция. 

Фигура 22. Наполеон

Мъдрият вътрешен министър Фуше 
го спрял, като му казал, че ако из-
гони Хумболт, само ще признае, че 
Хумболт наистина е по-популярен 
от него. Наполеон не обичал и Бон-
план, които станал отговорник за 
градините в Мармезон и през Жозе-
фина имал възможност да влияе вър-
ху Наполеон за доставката например 
на редки растения за тези градини. 
Доставките били скъпи и Наполеон 
мърморел, но Жозефина настоявала 
и постигала своето. 

хумболт уСтановил, че СъСтавът на 
планинСките Скали е Същият като в 
европа. 

„



НАУКА  

40

Фигура 23. Хумболт и Бонплан  по 
време на експедицията по  река Ори-
ноко.

Отнасял го Бонплан, а неговият при-
ятел Хумболт бил считан от Напо-
леон за пруски шпионин. В Париж 
Хумболт започнал да издава мно-
готомното описание на своите пъ-
тешествия. Това пък предизвикало 
брожения из пруската интелигенция, 
която смятала Хумболт за недостатъ-
чен патриот. Въпреки това пруски-
ят крал отбелязал постиженията на 
Хумболт и му дал титлата придворен 
камериер, която му осигурявала дос-
тъп до величеството почти по всяко 
време на денонощието. Освен това  
имало и материална страна на награ-
дата – на съответния човек се изпла-
щала някаква годишна сума. Но на 
Хумболт му било скучно в Берлин и 
по му понасяло в Париж. Освен това 
му се искало да направи пътешествие 
в Русия. Това желание отново било 
провалено от действията на Наполе-
он, който нападнал Русия. Хумболт 
си стоял в Париж и на това не било 
гледано с добро око в щаба на арми-
ите на монарсите-съюзници срещу 
Наполеон, където бил и братът на 
Хумболт, който също не  одобрявал 
стоенето на брат си в лагера на врага.
Въпреки всичко, когато на 31 март 

1814 г. пруският крал  стигнал до Па-
риж, той повикал Александър фон 
Хумболт за да му покаже забележи-
телностите на френската столица, а 
по-късно го взел със себе си и при по-
сещението си в Англия.
Хумболт бил много добре посрещнат 
в Англия. Бил избран за член на Ан-
глийското кралско общество на мяс-
тото на починалия Хенри Кавендиш. 
А в Прусия неговият стар познайник 
Харденберг, вече канцлер на Прусия, 
му предложил поста на посланик в 
Париж. Който Хумболт отказал. И 
вместо това се заел с организация 
на германската наука, като използ-
вал славата си, за да постави научно-
то съсловие на подобаваща позиция 
в пруското общество. Не случайно 
Хумболт е много почитан в герман-
ската наука, а на негово име е кръс-
тена една много известна фондация. 
Хумболт особено се грижил за Бер-
линския университет, с чието осно-
ваване се занимавал брат му.  Там той 
се опитал да привлече Гаус или пък 
забелязал таланта на младия химик 
Юстус Либих.  Постепенно универ-
ситетът започнал да набира скорост, 
особено след 1818 г., когато в него за-
почнал да чете лекции самият Хегел.
Консервативната част от аристокра-
цията недолюбвала Хумболт и се 
страхувала, че след като брат му ста-
нал посланик в Лондон, то Хумболт 
бързо ще прогресира до ниво минис-
тър на културата. Хумболт обаче не 
се блазнел от държавните постове. 
Вместо това започнал да чете пуб-
лични лекции за науката на език, 
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достъпен за по-широки слоеве на на-
селението. В тези лекции Хумболт 
обяснявал устройството на света и 
запознавал слушателите с историята 
на развитието на научните възгледи. 
Когато го питали, защо се занимава 
с такива неща, той отговорил: „Със 
знанието идва и размисълът”.
Мечтата за посещение на Хумболт 
в Русия била угаснала. В 1827 г. ру-
ското министерство на финансите 
попитало Хумболт дали си струва да 
се секат монети от платина. Хумболт 
отговорил, че това не си струва до се 
прави, поради големите и резки про-
мени в цената на платината. Монети-
те бели отсечени, но последвалата им 
експлоатация, потвърдила правотата 
на Хумболт .
Осъществила се и мечтата му за пъ-
тешествие из Русия. И то започнало 
от град Болгар близо до Казан и про-
дължило към китайската граница 
след което Хумболт се върнал през 
казахските степи (Семипалатинск) 
и Омск. При това пътешествие Хум-
болт поставя началото от метеоро-
логични станции за наблюдение на 
времето и климата. 

Фигура 24. Волжките българи.

 С течение на времето Хумболт 
става все по-скептичен към полити-
ката и политиците. Например при 
революцията от 1830 година, той за-
явява, че народа пак го лъжат. „40 
години наблюдавам” – пише Хум-
болт –„как се сменят управниците в 
Париж ” които отново и отново биват 
сваляни заради своята некадърност 
и на тяхно място идват нови такива. 
Познавах доста от тези хора – пише 
Хумболт и много от тях бяха честни и 
почтени преди да влязат в политика-
та и властта. И като влязат, не стават 
по-добри от своите  предшествени-
ци, а напротив – често се превръщат 
в още по-големи подлеци.
 Години вървели, Хумболт не-
уморно продължавал да работи за 
организацията на германската нау-
ка. Бог му дал дълъг живот и доста  
разочарования през него. Смъртта 
на брат му била голям удар за Алек-
сандър фон Хумболт.  За да почете 
паметта му, Хумболт започнал да из-
дава литературното му наследство и 
това издаване вървяло успоредно с 
изданието на прочутия Хумболтов 
„Космос”.

хумболт обаче не Се блазнел от дър-
жавните поСтове. вмеСто това започ-
нал да чете публични лекции за нау-
ката на език, доСтъпен за по-Широки 
Слоеве на наСелението.

„
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Фигура 25. Фридрих Вилхелм IV – 
крал на Прусия и брат на „картеч-

ния” кайзер Вилхелм I 

При възкачването на трона на 
Фридрих Вилхелм IV Хумболт става 
един от неговите най приближени 
съветници. Хумболт се надявал, че 
кралят ще се отнесе с внимание към 
социалните и научните проблеми на 
Прусия. Кралят уважавал Хумболт и 
още като принц поддържал стреме-
жите му да помага на младите учени. 
Но кралят си имал собствен дневен 
ред и през 1848 г. отменил консти-
туцията под предлог, че пречи на ес-
тествените отношения на монарха с 
народа. Хумболт не харесал реакция-
та, но считал, че немската буржоазия 
няма нито съзнанието, нито силите 
да следва примера на френската бур-
жоазия и да произведе голяма рево-
люция в Германия. И се оказва прав 
– големият победител в революция-
та от 1848 г. е Бисмарк, а не герман-
ската буржоазия.

Фигура 26. Ото фон Бисмарк. По-
гледнете това под мишницата му. 
То стои в основата на успехите на 
железния канцлер.

Хумболт починал на 6 май 1859 го-
дина, малко преди да навърши 90 
години. Погребали го редом с брат 
му в Тегел. 18 месеца след смъртта 
му в Берлин е основана фондацията 
„Александър фон Хумболт” 

хумболт починал на 6 май 1859 го-
дина, малко преди да навърШи 90 
години. погребали го редом С брат 
му в тегел. 18 меСеца След Смъртта 
му в берлин е оСнована фондацията 
„алекСандър фон хумболт” 

„
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Фигура 27. Късният Александър 
фон Хумболт.

Която има дълъг живот и е подкре-
пила научното развитие на хиляди 
германски и чуждестранни учени. 
Подкрепила е и много млади българ-
ски учени, включително и на първия 
автор на тази статия. Така, че делото 
на този голям немски учен и органи-
затор на науката отдавна е напуснало 
пределите на Германия и частици от 
него могат да се видят дори и в Бъл-
гария. За което поне ние, авторите на 
тази статия, сме му благодарни. 

Николай К. Витанов
Институт по механика – БАН

Калоян Н. Витанов
Факултет по математика и ин-

форматика – СУ „Св. Климент 
Охридски”

http://nauka.bg/
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Българска наука организира първата от поредица срещи, на 
които може да се запознаят читателите с някои от авторите на сп. 
“Българска наука”, да говорим за наука, образование, книги и 
други интересни неща.

На 12 ноември 2015 г. от 19:00 ч. в книжарница 
“Перото” в НДК, 

“Българска наука” ще отпразнува своята десетa 

годишнина.

Каним всички, които четат списанието, харесват да научават 
нови неща и въобще любителите на книгите в едно магично 
място —книжарница “Перото” в НДК. 

Повече на www.nauka.bg

СЪБИТИЕ

http://nauka.bg
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езависимо дали сте със 
семейството си, с прия-
тели, в училищна група 
или пък самостоятелно, 

ще се потопите в света на науката по 
невероятно завладяващ начин! 

Европейската нощ на учените е мега 
събитие, което всяка година се про-
вежда едновременно в около 300 
града в цяла Европа и по света. Бъл-
гария участва с мащабна програма в 
6 града.

София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе 
и Стара Загора

Търсите нещо специално в 
петък вечер?

Тогава в никакъв случай не про-
пускайте петъка на 25 септември 
2015г.

Европейската нощ на учените е мега 
събитие, което всяка година се про-
вежда едновременно в около 300 
града в цяла Европа и по света.

Европейска нощ на учените
http://www.britishcouncil.bg/researchers

25 септември 2015г.
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25 септември (петък) 2015

Кога: основна програма от 19:00 до 22:00
Къде: НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ „КВАДРАТ 500“

площад Св. Александър Невски, ул. 19-ти февруари № 1
(вход откъм храм-паметник Св. Александър Невски)

Как: вход свободен

п р е З е Н т а ц и и

17:00
зала 19    Науката в картини и слово

Погледнете науката през очите на младите хора. Финалистите в кон-
курса на НБУ за ученици и студенти „Науката в картини и слово“ ще 
представят своите проекти. Ще ни разкажат как виждат бъдещето си 
в разработката на иновативни научни проекти. 

18:30
зала 19 Иновационна лаборатория

Как дигиталните технологии могат да ни помогнат в обучението по ма-
тематика и чужди езици, за по-здравословно хранене или дори за разви-
тие на социалните ни умения? Четири млади екипа ще представят свои-
те разработки за Иновационната лаборатория на Самсунг.

19:00
централно фоайе         Официално откриване на Европейска нощ 
на учените 2015 и награждаване на победителите в конкурси за 
ученици и студенти

19:30
зала 19   Земя 1.0: Археологическите тайни на София

Презентация на д-р Тодор Чобанов – археолог, заместник-кмет “Култу-
ра, образование, спорт и превенция на зависимости”, Столична община

http://www.britishcouncil.bg/researchers

Европейска нощ на учените в София
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21:00
зала 19  Земя 2.0: Космическото бъдеще на човечеството

Знаете ли какво попада в Топ 5 на най-интересните и вълнуващи места 
в Слънчевата система. Дали откритата наскоро „втора Земя“ ще зае-
ме първото място? Какво точно откриха последните космически мисии 
и какво още да очакваме? За космическото бъдеще на човечеството ще ни 
разкаже астрофизикът и главен редактор на сп. BBC Знание д-р Влади-
мир Божилов.

Повече информация: http://www.britishcouncil.bg/programmes/education/
researchers-night/sofia

25 септември 2015

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“

10:00 – 17:00 Ден на отворените врати в МУ „Проф. д-р Параскев 
Стоянов“

17:00 – 22:00 „Светлината - извор здраве и живот“ - изложба на 
снимка

17:30 – 17:45 Официално откриване 

17:45 – 18:45 „Какво знаем и какво не знаем за въздействието на 
светлината върху човека“ - лекции

18:45 – 19:00 „Въздействието на светлината върху човека“ -
 викторина

19:00 – 20:00 Лаборатория за млади изследователи – опити и 
демонстрации

20:00 – 21:00 Светлинно шоу, музикален и танцов спектакъл

21:00 – 22:00 Коктейл

http://www.britishcouncil.bg/researchers

Европейска нощ на учените във Варна

http://www.britishcouncil.bg/programmes/education/researchers-night/sofia
http://www.britishcouncil.bg/programmes/education/researchers-night/sofia
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Планетариум „Николай Коперник” (Морска градина)

14:00    Отворени врати на планетариум 
„Николай Коперник“ с две изложби: на картини на участниците в 
конкурса за рисунка за деца от 6 до 8г. „Звездна светлина“ и на снимки, 
макети и фото-колажи на участниците в конкурса за младежи от 14 до 
18 г. на тема „Слънце, Луна, Светлина“

17:30 Официално откриване – зала „Планетариум“

17:45  Организирано посещение на Планетариума 
и срещи с учени (лаборатории, махалото на Фуко), лекция на доц.д-р Весел-
ка Радева и прожекция на филм „Международна година на светлината“

18:30  Научно кафе: гл. ас. Ева Божурова 
– „Природата на светлината“, Иванка Гецова – Фотоник (вълнова и геомет-
рична оптика) – експерименти, Workshop „The Cosmic Light“ – с преподава-
тели по физика и ученици

19:45  Награждаване на победителите в конкурсите за:

• Най-добра рисунка „Звездна светлина“
• Най-добра снимка, макет или фото-колаж „Слънце, Луна, Светлина“
• Най-добро есе на тема „Ако бях учен... как бих използвал светлината“.

Раздаване на сертификати от Международния астрономически съюз на 
участниците в уъркшопа.

  Развлекателна програма и коктейл: светлинно шоу-спектакъл, екс-
перименти под звездите (ученици от III гимназия, специалност „Химия“), 
музикална програма

http://chitatel.net
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25 септември 2015

Пловдивски университет

17.00-18.00  Официално откриване 6-та Аудитория

17.30-18.30 „Наука, изкуство, философия:  отворените хоризонти  
на човешкия потенциал“ - среща разговор с г-н Йордан Камджалов 
          6-та Аудитория

18.30-19.30 „Човешкото лице на науката“ и „Стъпки 8“ - представяне 
на книги         6-та Аудитория

19.30-20.30 „Когато има светлина....“ - национален фотоконкурс  
          6-та Аудитория

АМТИИ - Римски стадион

19.30-20.00 „Докоснати  от светлина“ - дефиле от АМТИИ – Римски 
стадион
20.00-21.00 „Нека бъде светлина“ - фолклорен концерт
Медицински университет

15.00-16.00 „Преподавател в МУ – Пловдив“ -  Среща на  поколения-
та Аудиторен комплекс

16:00 Връчване на наградата на Ректора за Най-добър учен 
Аудиторен комплекс

16.15-18.00 „Книжката или мишката – реален или виртуален уни-
верситет?“ - дебат 

18:00 Обявяване на резултатите от конкурса за име на академич-
ния танцов ансамбъл и тяхно изпълнение 
18.30-24.00 Благотворителен кулинарен базар и музикални изпълне-
ния 

18.30-19.00 Изложба на фирми, бивши възпитаници на Университе-

http://www.britishcouncil.bg/researchers

Европейска нощ на учените в Пловдив
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та по хранителни технологии, които имат успешен бизнес

19.00-20.00 „Кой иска да бъде изследовател“ - пътуваща академия 
Ректорат
 Hackafe

19:00 Start It Smart: 
презентация за сферата на иновациите, дискусия, конкурс на млади из-
следователи и предприемачи, награждаване, коктейл

25 септември 2015

Регионална библиотека „Захарий Княжески“

14.00 – 16.00 Отворени лаборатории

17.00 – 17.15 „Светлината в полет“ - изложба на снимки

17.15 – 18.00 „Светлината е живот“ - презентация

17.15 – 18.00 „Светлината в технологиите“ - презентация

17.15 – 18.00 „Живот без светлина“ - есе

18.00 - 18.20 Викторина

18.20 -19.30 „Да създадем цветове“ - ателие

18.20 -19.30 „Работилница за съзвездия“

19.00 - 19.40 „От реликтовото излъчване до тъмната материя“ - науч-
но кафене

19.00 - 21.00 Наблюдения с телескоп  

20.00 - 23.00 Веселие под звездите „Светлинно шоу“

http://www.britishcouncil.bg/researchers

Европейска нощ на учените в Стара Загора
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25 септември 2015

Бургаски свободен университет

19:00 Start It Smart: 
презентация за сферата на иновациите, дискусия, конкурс на млади из-
следователи и предприемачи, награждаване, коктейл

25 септември 2015

Русенски университет

10:00 Официално откриване на Нощ на 
учените

Централно фоайе

10:00 Откриване на изложба „От свещи-
те до фотоволтаиците“

Централно фоайе

10:00 Награждаване на призьорите от 
конкурса „Светлината в картини и 

образи“

Централно фоайе

10:30 „Светлината  в науката и практи-
ката“

зала 2.203 (Корпус 2)

12:00 Ателие на младите таланти лаборатории

14:00 Академия на скритите таланти -  
„Светлината в моя живот“

зала 2.101 (Корпус 2)

16:00 Панаир на идеите - презентация на 
иновативни идеи от призьорите в 
конкурса за иновации на русенския 
клуб по предприемачество Start it 

Smart

Заседателна зала 
(Централен корпус)

17:00 Концерт „Светлинен калейдоскоп“ Канев център

http://www.britishcouncil.bg/researchers

Европейска нощ на учените в Бургас

http://www.britishcouncil.bg/researchers

Европейска нощ на учените в Русе
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Българска наука организира първата от поредица срещи, на 
които може да се запознаят читателите с някои от авторите на сп. 
“Българска наука”, да говорим за наука, образование, книги и 
други интересни неща.

На 12 ноември 2015 г. от 19:00 ч. в книжарница 
“Перото” в НДК, 

“Българска наука” ще отпразнува своята десетa 

годишнина.

Каним всички, които четат списанието, харесват да научават 
нови неща и въобще любителите на книгите в едно магично 
място —книжарница “Перото” в НДК. 

Повече на www.nauka.bg

СЪБИТИЕ

http://nauka.bg
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а 21 май 2015 г. Предсе-
дателят на Управителния 
съвет на Дружеството на 
психолозите в България 

доцент д-р Пламен Луков Димитров 
изпрати по „BGPsychologyForum” до 
всички български психолози скръб-
на вест:

„Напусна ни обичаната проф. д-р 
Светла Димитрова. 

С дълбока скръб съобщаваме, че на 

18.05.2015 г. след дълго боледуване 
почина проф. д-р Светла Димитрова. 
Загубихме един прекрасен човек и 
психолог, който ще остане завинаги 
в сърцата ни.

Едва ли има човек по света, който 
познава професор доктор на педаго-
гическите науки Светлана Стефано-
ва Димитрова и да не изпита болка 
от тежката вест, защото тя обичаше 
всички и се радваше на обичта на 
всички.
Професор Светлана Димитрова живя 
в един щастлив и хармоничен свят на 
човеколюбие и многоизмерна обич - 
към семейството, към студентите и 
колегите, към спорта, психологията 
и педагогиката, към науката и твор-

Автор: Капитан I ранг, о.р., проф. дпсн, 
инженер Илия Петров Пеев

ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна

Обичаната професор Светлана Стефанова 
Димитрова

се возвиси в научния храм като духовен 
водач и нравствен маяк на българските 

психолози и педагози

опелото ще Се отСлужи на 23.05.2015 
г. (Събота) от 12:00 чаСа в СофийСки 
централни гробища.

поклон пред Светлата й 
памет!”

„
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чеството, към чистотата и красота-
та на човешките взаимоотношения. 
Може би именно поради това най-
голямата част от нейното научно на-
следство е свързано с изследвания 
на моралната чистота на човека и 
холистичния подход към личността,  
екологията на човешкото развитие, 
спорта и здравето.
Многоизмерната обич, сред която 
живя даровитата психоложка и пе-
дагожка, развиваше и нейния много-
странен талант и харизматичната й 
личност, даваше й огромна енергия 
да зарежда с жар и ентусиазъм всич-
ки, с които тя работеше умело и им се 
раздаваше всеотдайно.

Тези типично нейни способности и 
компетенции бяха заслужено високо 
оценени на вълнуващото честване на 
80-та годишнина на именитата из-
следователка през месец март 2013 
г. в Националната спортна академия 
„Васил Левски”, на която тя посвети 
повече от 50 години от своя акаде-
мичен живот. По време на юбилей-
ното тържество професор Светлана 
Димитрова изнесе публична лекция 
и направи презентация на второто 
издание на своята монография „Фор-
мулата на човешкото развитие (Курт 
Левин, Юри Бронфенбренер, Светла-
на Димитрова)”.

Има някаква дълбока символика и 
знамение в съвпадението на следни-
те два многозначителни съдбовни 
факта:

Първо: Възторженото честване на 
80-та годишнина на почитаната от 
научната общност в България про-

фесор Светлана Димитрова на 15 
март 2013 година се състоя в Заседа-
телната зала на НСА „Васил Левски” 
на фона на олимпийските кръгове и 
вълнуващия текст от Българския все-
училищен химн „Кирил и Методий” 
на академик Стоян Михайловски:

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!”

Второ: Професор Светлана Дими-
трова почина в навечерието на най-
красивия и всенароден български 
празник 24 май - Денят на наша-
та духовност, Денят на българската 
просвета, наука и култура и на сла-
вянската писменост, в който отда-
ваме нашата почит и признателност 
към великите християнски учители, 
равноапостоли, светите братя Кирил 
и Методий – покровителите на Нова 
Европа. Ден, в който Българският 
всеучилищен химн „Кирил и Мето-
дий” по отколешна традиция звучи 
във всички български селища и учи-
лища.

Огромното научно наследство на 
професор Светлана Димитрова беше 
оценено по достойнство и в Привет-
ствието на Дружеството на психоло-
зите в България по случай нейния 

напред! науката е Слънце,
което във дуШите грей!

напред! народноСтта не пада

там, дето знаньето живей!”

„
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75-ти рожден ден през 2008 година, 
в което се казва:

“Приносът Ви към всички сфери на 
психологическите изследвания и ро-
лята Ви за утвърждаването на спорт-
ната психология като водещ дял на 
приложната психология в България 
са впечатляващ пример за няколко 
поколения психолози. Като член на 
Етичната комисия на Дружеството 
на психолозите, Вие, професор Ди-
митрова, в добри и трудни години 
продължавате ежедневно да ни за-
реждате с неизчерпаемата си енергия 
и ценните си идеи за развитието на 
професионализма и социалната от-
говорност на психологическата общ-
ност в България.”.

Житейският и творческият път на 
професор Светлана Димитрова е ув-
личащ пример за подражание на ня-
колко поколения български учени 
главно с високата си професионална 
компетентност в научните изследва-
ния, богатата духовност, етичност и 
харизма, които се излъчват от нея.

Светлана Стефанова Димитрова е ро-
дена в гр. Враца на 17 март 1933 г. в 
семейство на интелектуалци. Нейни-
ят баща д-р Стефан Стойчев е юрист, 
защитил докторат по правни науки 

в Германия в периода 1923 - 1925 г., 
а майка й Евгения Стойчева е лекар-
ка. Семейната среда дава силен тла-
сък в нейното развитие. През 1950 г. 
завършва гимназия с пълен отличен 
успех, а през 1956 г. се дипломира 
в Националната спортна академия 
“Васил Левски” (бившият ВИФ “Ге-
орги Димитров”) със специалност 
спортен педагог и ЛФК (кинезитера-
пия).

От тук нататък спортната психология 
и спортната педагогика стават нейно 
призвание.

През 1957 г. започва редовна аспи-
рантура в НСА “Васил Левски” и съ-
щевременно се обучава по специал-
ността «Психология» в СУ «Климент 
Охридски». През 1970 г. защитава 
дисертация по психология и придо-
бива научната степен “кандидат на 
науките” (доктор). Темата на канди-
датската дисертация е: «Промени 
в устойчивостта и колебанията на 
вниманието у тъкачки под влияние 
на трудовия процес и физкултурната 
пауза» с научен ръководител профе-
сор Ема Герон и рецензенти проф. А. 
Ц. Пуни от Петербург и проф. Здрава 
Иванова.

През 1995 г. защищава дисертация 

житейСкият и творчеСкият път на профеСор Светла-
на димитрова е увличащ пример за подражание на 

няколко поколения българСки учени главно С виСо-
ката Си профеСионална компетентноСт в научните 

изСледвания, богатата духовноСт, етичноСт и хариз-
ма, които Се излъчват от нея.

„
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по педагогика и придобива научната 
степен “доктор на педагогическите 
науки”. Темата на докторската дисер-
тация е: «Субекто - субектен подход в 
екологията на човешкото развитие», 
а рецензенти са проф. Ст. Жекова, 
проф. Н. Хаджиев и проф. Н. Попов.

През 1971 г. е избрана за доцент по 
психология в НСА, през 1992 г. става 
извънреден професор в ЮЗУ “Нео-
фит Рилски”, а от 1996 г. е професор 
по спортна психология в НСА “Васил 
Левски”.

Професор Светлана Димитрова се 
отличаваше с жизнена енергия и не-
престанно търсещ изследователски 
дух. Има над 200 публикации (мо-
нографии, студии, статии, научни 
доклади), като 50 от тях са в чужди 
издания на немски, руски и англий-
ски език, в т.ч. и доклади на между-
народни конгреси по спортна психо-
логия. Автор е на 6 учебника.

С изключително голям интерес се 
ползват от психолозите и спортните 
педагози монографиите на професор 
Димитрова:

- Психологически проблеми на фи-
зическото възпитание в училище», 
1975 г., 180 стр.;

- „Изкуството да побеждаваш“, 1988 
г., 110 стр.;

- „Психолого-педагогическите под-
ходи при възрастовото развитие на 
подрастващите“, 1989 г., 1992 г., 105 
стр.;

- „Екология на човешкото развитие, 
спорт и здраве“, 1996 г.,1999 г., 320 

стр.

- „Основи на холизма във възрасто-
вото развитие на подрастващите”, 
под печат.

Освен тях с присъщата за професор 
Светлана Димитрова вещина и за-
дълбоченост са разработени много 
други проблеми в психологическата 
наука и практика:

- Управлението на мотивацията за 
спортна дейност при подрастващи;

- Изследване връзката на спортува-
нето с интелектуалната активност на 
личността;

- Физическо възпитание и хармонич-
но многостранно развитие на подра-
стващите;

- Интелект, физическо възпитание и 
интелектуализация на двигателното 
обучение;

- Параметри и механизми на интен-
зификацията на учебния процес по 
физическо възпитание;

- Познавателната дейност – фактор 
за повишаване качеството и ефек-
тивността на учебния процес по фи-
зическо възпитание;

има над 200 публикации (моногра-
фии, Студии, Статии, научни докла-
ди), като 50 от тях Са в чужди изда-
ния на немСки, руСки и английСки 
език, в т.ч. и доклади на междуна-

родни конгреСи по Спортна пСихоло-
гия. автор е на 6 учебника.

„
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- Проблеми на интелектуализацията 
на учебния процес по физическо въз-
питание;

- Психологически закономерности 
на взаимозависимостта между физи-
ческото възпитание на подрастващи-
те и тяхното личностно-дейностно 
развитие.

- Особености на единството между 
познания и действие в учебния про-
цес по физическо възпитание;

- Изследвания върху процеса на из-
граждането на представата за движе-
ние при формиране на двигателния 
навик;

- Физическото развитие на военно-
служещите на съвременния етап; 

и др.

Проф. Светлана Димитрова изслед-
ва също така и психологическото и 
възпитателното въздействие на па-
невритмията, прави публикации 
върху теоретико-практическата об-
вързаност на паневритмията с някои 
от водещите научни теории и знания 
относно развитието на съвременния 
човек:

- Паневритмията и екология на чо-
вешкото развитие - Първа научна 
конференция, 21 октомври 2001 г., 
НСА „Васил Левски”.

Тя стига до извода, че паневритмия-
та се очертава като перфектно сред-
ство, удовлетворяващо изискванията 
за екологично чисто развитие на ли-
чността.

Като ключови думи в научното твор-
чество и личния живот на професор 
Димитрова се открояват хармонията, 
етичността, екологията (разбирана и 
като нравствена екология).

Като висок научен принос в разви-
тието на психологическата наука у 
нас и в чужбина може да бъде оценен 
прилагания от професор Димитрова 
холистичен подход при изследване 
на човешката психика и субект-су-
бектния подход в екологията на чо-
вешкото развитие. Оригинална е 
също така и друга нейна разработка 
- за физическото възпитание и спор-
тът като медиатори на субект-субект-
ния подход към здравето и развитие-
то на човека.

Отчитайки духовната криза и растя-
щата агресия в обществото, в т.ч. и 
сред подрастващите, както и тревож-
ните темпове с които се разпростра-
няват наркотиците, препоръчваме на 
педагозите в българските училища 
да внедряват концепцията на профе-
сор Светлана Димитрова за екологи-
зирано развитие на личността при 
подрастващите.

Освен като учен и творец, професор 
Светлана Димитрова се отличава с 

проф. Светлана димитрова изСлед-
ва Също така и пСихологичеСкото и 
възпитателното въздейСтвие на па-
невритмията, прави публикации вър-
ху теоретико-практичеСката обвър-
заноСт на паневритмията С някои от 
водещите научни теории и знания 
отноСно развитието на Съвременния 
човек

„
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активна обществена дейност, което 
проличава от проследяването на зае-
маните длъжности и изпълняваните 
професионални функции:

1969 г. – Заместник-ръководител на 
катедра „Психология“ в НСА “Васил 
Левски”;

1973 г. – Заместник декан по учебна-
та работа на Треньорски факултет;

1990 - 2002 г. – Завеждащ сектор 
„Психология“;

1963 г. и 1968 г. - Член-учредител на 
FEPSAK и YSSP;

1967 г. - Член -кореспондент на коми-
сията „Труд и спорт „ при ЮНЕСКО;

1971 г. - Член на научната комисия 
при FEPSAK;

1970 - 1995 г. - Член на редколегия-
та на сп. „Наука и спорт“ (Въпроси на 
физическата култура);

1974 - 1990 г. - Председател на науч-
ната комисия при БФХГ;

1989 - Член на СНС по „Психология“ 
и негов научен секретар;

1990 г. - Член на управителния съвет 
на федерация „Спорт в училище“;

1994 г. - Член на Научния съвет на 
Института по Психология при БАН;

1995 г. - Експерт-рецензент в между-
народната редколегия за издаване на 
„Европейски годишник по Спортна 
психология“;

1996 г. - Член на Експертния съвет 
към Комитета за младежта и спорта 
(Държавна агенция за младежта и 
спорта);

2000 г. - Член и научен секретар на 
Комисията по „Обществени науки“ 
при ВАК;

2002 г. - Член-представител на 
ДАМС в комисията за изработване на 
Национална програма „За децата на 
България“;

1971 до 2007 г. - Научен ръководител 
на 20 аспиранти - от тях вече трима 
доктори на науката, 6 - доценти и 5 
професори;

1969 - 2000 г. - Научен ръководител 
на 16 национални комплексни изсле-
дователски програми, приключили 
всяка с Национална научно-прилож-
на конференция;

Професор Димитрова е участвала в 
повече от 100 национални, между-

1971 до 2007 г. - научен 
ръководител на 20 аСпиранти 
- от тях вече трима доктори на 

науката, 6 - доценти и 
5 профеСори

„
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народни и световни научни форуми. 
Активно участва в организационните 
комитети на националните конгреси 
по психология.

Впечатляващи са и заслужените на-
гради и обществени признания на 
професор Светлана Димитрова през 
нейната 50-годишна научна и препо-
давателска работа като психолог:

1979 г. - Медал от FEPSAK „За личен 
принос в развитието на Европейска-
та психология на спорта“;

1983 г. - Орден „Кирил и Методий“;

1983 г. - Звание „Заслужил деятел на 
физическата култура“;

1985 г. - Медал на МОН „За педагоги-
ческо майсторство“;

2000 г. - Включена в юбилейната 
книга на врачанска област - „XX век - 
личности и съвременници“ - стр. 261 
– 262;

2001 г. - Медал за принос в развитие-
то на НСА (по случай 60 г. на НСА 
“Васил Левски”);

2002 г. - Медал за принос в развитие-
то на българската художествена гим-
настика;

Внимателното запознаване с богато-
то педагогическо и психологическо 
наследство на професор Светлана 
Димитрова позволява да се откроят 
и някои от тайните на творческото 
дълголетие на професор Светлана 
Димитрова и силата на нейния нрав-
ствено възвисен дух:

1) Професор Димитрова е жизнера-
достна, добронамерена, оптимистка, 
търпелива. Ръководи се от едно ва-
жно правило в психологията – за да 
съхрани яснотата на мисленето си, 
човек трябва да остава оптимист във 
всяка ситуация!

2) Най-добрият начин да се съхрани 
здравето е да се учи непрекъснато, 
честно и активно да се мисли. Освен 
това умните хора водят по-здраво-
словен живот.

3) Животът на човека се определя от 
наследената генетическа програма и 
външните фактори, околната среда. 
За професор Димитрова е характер-
но, че успешно се адаптира към про-
мените в живота и храбро усвоява 
новата среда, а това неминуемо пре-
дизвиква симпатии у околните.

4) Ръководи се от ясни и чисти убеж-
дения, непоколебими принципи, но 

най-добрият начин да Се Съх-
рани здравето е да Се учи непре-
къСнато, чеСтно и активно да Се 
миСли. оСвен това умните хора 
водят по-здравоСловен живот.

„
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при общуването с другите хора е ува-
жителна, скромна и спокойна.

5) Професор Димитрова нагледно 
потвърждава заложената от акаде-
мик Николай Амосов хипотеза, че у 
човека има две възрасти – едната е 
биологическа, а другата е изобрете-
на от самия човек за ориентация във 
времето.

6) Чувства се щастлива, защото за нея 
работата и хобито съвпадат. Нейното 
вдъхновение в работата и жизнена 
енергия, умението й да се съсредо-
точава върху главното, вътрешната 
съзнателна самоорганизация, висо-
ката самодисциплина и издръжли-
вост позволяват да постига високи 
научни постижения и като учен и 
като организатор в науката.
Работи всеки ден, защото знае, че ра-
ботата тренира духа, тялото и мозъ-
ка.

7) Професор Светлана Димитрова се 
занимава с активна обществена ра-
бота и подтиква хората да мислят ак-
тивно. Продължава да ръководи док-
торанти и оказва помощ на младите 
хора в науката.

Това е достойно за подражание и по-
чит!

Значимото творческо наследство на 
видната българска психоложка ще 
продължи да вдъхновява нейните 
последователи и почитатели, а чис-
тият й морал ще продължава да бъде 
нравствен коректив в дейността на 
сегашните и бъдещите поколения 
учени.

Още нещо много съществено и 
изключително интересно за ли-
чността и многостранното твор-
ческото дарование на професор 
Светлана Димитрова, което е 
известно предимно на нейните 
най-близки колеги, съратници, 
почитатели и ценители:

От дълбока древност е известно, че 
психологията е наука за душата. 
Призванието на добрия психолог е 
да намери добър изказ за човешката 
душа – като лек и като мехлем.

От дълбока древност също е извест-
но, че най-искреният и най-дълбок 
изказ на човешките преживявания 
се съдържа в поезията, защото стихът 
се изрича на един дъх като огън, със 
страдание и вдъхновение, като патос1 
и послание едновременно.

В своето фундаментално изследване 
„Първите творци и раждането на из-
куството в зората на човешката исто-
рия” Чип Уолтър доказва уникална 
хипотеза: „Най-голямото нововъве-
дение в историята на човечеството 
не били каменните сечива, нито сто-
манения меч, а изобретяването на 
символичните образи от първите 
творци.”

Придържайки се към този факт, про-
фесор Светлана Димитрова е извър-
вяла сложния път на учения от из-
следванията на тайните на душата в 
психологическата наука до духовно-
то си поетично завещание и посла-
нията в нейната стихосбирка “Сенки 
от огъня”, които са адресирани към 
1  От гр. phatos – болест, болка, силно и 
трайно чувство, голямо въодушевление.
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сегашното и бъдещите поколения. 
Тези иновации в поезията на профе-
сор Димитрова ценителите на съвре-
менното изкуство ще оценят по дос-
тойнство.

Освен с таланта на нежен и фин пси-
холог, професор Светлана Димитрова 
притежаваше и поетична дарба, коя-
то е носила в душата си през целия си 
живот. През 2008 година, за нейната 
75-та годишнина, ценителите и по-
читателите на професор Димитрова 
бяха впечатлени със стихосбирката й 
“Сенки от огъня”.2

С тази стихосбирка професор Свет-
лана Димитрова участва в Европей-
ската нощ на учените през 20083, 
организирана от Съюза на учените 
в България, акцентът на която беше 
поставен върху три основополагащи 
направления в научното и техноло-
гичното развитие - Биология, Хи-
мия и Екология. Специално трябва 
да подчертаем, че Екологията, рес-
пективно Нравствената екология на 
човека и човешкото развитие беше 
едно от трите тейни любими изсле-
дователески полета, наред със спорт-
ната психология и комплексното хар-
монично изграждане на човешката 

2  Светла Димитрова. Сенки от огъня. 
Изд. “Старейшински”. С., 2008, стр. 64.
3  Европейската нощ на учените е 
ежегодно събитие, което се провежда в един 
и същи ден в цяла Европа и се осъществява 
с финансовата подкрепа на Европейската 
комисия. На този ден университетите и научните 
институти отварят врати за гражданството, 
за да представят своите научни постижения и 
да покажат предизвикателните и любопитни 
страни от живота на учения. За България този 
проект започва през 2006 г.

личност. Тази нейна морална чисто-
та и извисена духовност в съчетание 
с богатството на изследователските 
й интереси и постижания в облас-
тта на психологията и педагогиката, 
безспорно и заслужено отреждат на 
професор доктор на педагогическите 
науки Светлана Стефанова Димитро-
ва почетната роля в храма на българ-
ската наука!

Заради високите художествени и 
нравствени ценности нейното схо-
творение „Послание”, представено 
на научния форум „Европейската 
нощ на учените ‘2008”, е публикува-
но и в специалния поетичен сборник 
„Стъпки” със стихове на български 
учени (стр. 56), издаден от Съюза 
на учените в България в печатни-
ца „АСИ принт” в София през месец 
септември 2008 г. чрез сдружение 
„Европейска интеграция и инфор-
мация”, специално за Европейската 
нощ на учените през 2008 [ISBN 978-
954-9928-31-0]:

http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/re-
came/files/documents/pub/kniga.pdf

h t t p : / / e - e c o d b . b a s . b g / z b /
popular/283_boev_2008_krakow.pdf

Още от юношеството си именитата 
българска психоложка умело е из-
ливала чувствата си в стихове. По 
признанието на авторката от това й е 
олеквало, а душата й е намирала ус-
покоение и катарзис.

Незабравимо е обръщението на про-
фесор Димитрова към читателите 
преди да прочетат първия стих: “Едва 
сега, в моята 75-годишнина, набрах 

http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/re-came/files/documents/pub/kniga.pdf
http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/re-came/files/documents/pub/kniga.pdf
http://e-ecodb.bas.bg/zb/popular/283_boev_2008_krakow.pdf
http://e-ecodb.bas.bg/zb/popular/283_boev_2008_krakow.pdf
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куража да открехна прозореца на ду-
шата си. Затова, знай, че поглеждай-
ки в него и докосвайки страниците на 
тази книга, ти докосваш душата ми. 
Моля те, не я наранявай. Приеми на-
писаното с разбиране и със снизхож-
дение за неговите несъвършенства.”

В стихотворението “Послание”4 про-
фесор Светлана Димитрова остава 
вярна на научния и поетичния си жи-
тейски път и отправя своето духовно 
обръщение към българските учени:

Оставих ли следа,

в научната ви свяст?

Запалих ли свещта 

В душевната ви страст?

Та да творите занапред,

без да се спирате пред нищо

и да множите своя ред,

да грей науката лъчисто.

И поглед вперили в проблем

очи да не навеждате във страх,

че може той да е голем

и да надхвърля вашият замах.

Но коленичили в молитвен плам

пред храма на Науката велика,

4  Светла Димитрова. Сенки от огъня. 
Изд. “Старейшински”. С., 2008, стр. 61.

да помните – Човекът е голям,

когато с мъдрост истината свята 
вика!

През целия си академичен живот 
професор Димитрова възприемаше 
университета като храм на науката и 
познанието.

В Международната година на Свет-
лината с научните си постижения и 
поетичните си дарования професор 
Светлана Стефанова Димитрова зае 
своето достойно място както в храма 
на науката, така и в храма на поези-
ята.

Професор Светлана Димитрова ще 
продължи да озарява със своето си-
яние творческия път на сегашните и 
бъдещите поколения научни дейци и 
художествени творци в ролята си на 
Небесен учител по психология, педа-
гогика и морал!

Нейните книги и щедрата й добро-
та остават при хората на планетата 
Земя!

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Й 
ПАМЕТ!

Капитан I ранг, о.р., професор, док-
тор на психологическите науки, ин-
женер Илия Петров Пеев

ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна

НАУКА  
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азположен главно в севе-
розападната част на щата 
Уайоминг (96%) с отделни 
по-малки части в Монтана 

(3%) и Айдахо (1%), национален парк 
„Йелоустоун” е най-старият парк в 
света – обявен на 1 март 1872 г. По 
площ възлизащ на 8983 km², пар-
кът заема територията на естествено 
високопланинско плато, със средна 
надморска височина около 2400 m, 
заобиколено от почти всички стра-
ни от планински ридове (фиг. 1). 
Името му произхожда от скалите с 
жълтеникав цвят в каньона на едно-
именната река. Най-ниската точка 
на парка е разположена на 1610 m, 

а най-високата на 3462 m н.в. Около 
80 % от парка са горски територии, 
15% са ливади и 5% са водни обекти, 
като тук се намира най-голямото ви-
сокопланинско езеро в Северна Аме-
рика – ез. Йелоустоун, разположено 
на 2357 m н.в. „Йелоустоун” е и една 
от най-прочутите защитени терито-
рии в света, като всяка година се по-
сещава от над 3 млн. души.
Природата на парка съхранява гео-
логично и биологично разнообразие 
съчетано в уникални ландшафти. 
Паркът е разположен върху калдера-
та на вулкан, който е част от най-го-
лямата вулканска система в Северна 
Америка. За последно той е изригнал 

Уроците от национален парк „Йелоустоун”
Автор: Йордан Цветков

Фиг. 1. Карта, изобразяваща границите на Национа-
лен парк „Йелоустоун”

ЗЕМЯ 
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преди около 640 000 г. и изхвърлил 
над 1000 km³ вулкански продукти. 
Някои наричат Йелоустоунската 
калдера „супервулкан” поради огро-
мната му еруптивна сила. Най-сил-
ното изригване на този вулкан било 
преди около 2,1 млн. г., когато били 
изхвърлени над 2450 km³ вулкан-
ски продукти, а по-слабо изригване 
имало преди около 1,3 млн. г. кога-
то били изхвърлени само 280 km³. 
Всяко едно от тези изригвания прео-
формяло ландшафта не само в райо-
на на Йелоустоун, но оставяло своя 
отпечатък върху почти цялата тери-
тория на днешните западни щати. В 
по-спокойните периоди от живота на 
тази вулканска система, активният 
вулканизъм в земната кора на парка 
напомня за себе си чрез множеството 
хидротермални явления. Тук се на-
мират над 300 гейзера, които дейст-
ват с различна честота и интензив-
ност (един от най-известните е Олд 
Фейтфул, който изригва приблизи-
телно на всеки 90 минути) (Morgan, 
2007).
В северната част на парка се нами-
ра една от най-големите в света вка-
менени гори, които си съперничат с 
тези в национален парк „Вкаменена-
та гора” в щата Аризона.
Биологичното разнообразие на пар-
ка също е значимо, като то е част от 
едни от най-слабо повлияните от чо-
века ландшафти в тази част на щати-
те. Над 1150 местни висши растения 
се срещат в парка. Най-разпростра-
нения дървесен вид е контортовият 
бор (Pinus contorta) участващ в бли-

зо 80% от горите в парка. Особено 
богата е фауната на парка, в която 
се срещат на практика всички едри 
хищници обитавали тези земи пре-
ди европейската колонизация. Тук са 
регистрирани 67 бозайници, от които 
7 вида местни копитни, вкл. бизон, 2 
вида мечки (кафявата гризли и чер-
ната мечка), сивия вълк и др. Птици-
те регистрирани в парка са 322 вида, 
рибите 16 вида, земноводните 4 вида, 
а влечугите 6 вида.
Освен уникалната природа, които 
съхранява паркът, дългата история 
на неговото управление и стопанис-
ване през годините е позволила от 
него да бъдат научени някои изклю-
чително ценни уроци, на които си 
заслужава да обърнем повече внима-
ние.

д и в а т а  п р и р о д а  и  с и г у р Н о с т т а

Паркът е царство на дивата приро-
да, която макар и много красива и 
примамлива, може да бъде и опас-
на. В пътеводителите на парка е 
обърнато специално внимание на 
потенциалните рискове и личната 
сигурност. Особено опасни могат да 
бъдат дивите животни, които често 
са привикнали към присъствието на 

в Северната чаСт на парка Се намира 
една от най-големите в Света вка-

менени гори, които Си Съперничат С 
тези в национален парк „вкаменена-

та гора” в щата аризона.

„
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наблюдаващи ги хора и не бягат от 
тях, което понякога подвежда хора-
та да се приближават твърде близо 
и с това да застрашават собствената 
си сигурност. Инструкциите в парка 
са пределно ясни – приближаването 
на по-малко от 100 ярда (ок. 91 m) от 
мечка  и на по-малко от 25 ярда (ок. 
22 m) от елен, бизон, койот, лос или 
вълк е забранено. През зимата тези 
дистанции се увеличават двойно. Аб-
солютно забранено е храненето на 
дивите животни. Тук важи правило-
то „нахранената мечка е мъртва меч-
ка”, защото храненето на животните 
ги прави доверчиви към хората, кара 
ги да се навъртат по-често около тях 
и това може да доведе до по-чести 
контакти вкл. агресивно поведение с 
тежки последици (Timblin, 2011).
Независимо от всички тези инструк-
ции, наличието на постери и много-
бройни табели с предупреждения в 
целия парк (фиг. 2 и 3), както и при-
съствието на парковите рейнджъри 
периодично се намират посетители, 
които пренебрегват всички правила 
за безопасност в парка, което води до 
инциденти, някои от които за съжа-
ление завършват със смъртни случаи 
на хора. 

 

Фиг. 2. Постер, предупрежда-
ващ, че дивите животни мо-
гат да бъдат опасни (Източник: 
http://yellowstonesafari.com/detail.
php?id=94)

Данните събрани от парковата ад-
министрация за конфликтите меж-
ду дивите животни и човека в парка 
показват, че най-много инциденти за 
периода 1980 – 1999 г. са се случили с 
бизони – общо 79 регистрирани слу-
чая. Повечето от тези случаи са за-
вършили със сериозни наранявания 
за хората, а един от тях е бил смър-
тен (през 1983 г.). За същия 20-год. 
период инцидентите с мечки са 24 
случая. Дългогодишните усилия на 
парковата администрация са довели 
до драстично намаляване на случаи-

данните Събрани от парковата ад-
миниСтрация за конфликтите между 

дивите животни и човека в парка 
показват, че най-много инциденти 

за периода 1980 – 1999 г. Са Се Слу-
чили С бизони – общо 79 региСтрира-

ни Случая.

„
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те на увреждания от черна мечка от 
45 случая средно за година в периода 
1931 – 1969 г. до 4 средно за година 
през 70-те, и под 1 случай (средно 0,2 
годишно) от 1980 до 1999 г. Уврежда-
нията причинени от гризли намаля-
ват от 4 средно за година  през 60-те 
до 1,5 през 70-те, 80-те и 90-те год., 
като в периода 1963 – 1999 г. смърт-
ни случаи е имало през 1972, 1984 и 
1986 г. Конфликтите човек – койот 
също не са редки, като за периода 
1990 – 1999 г. са регистрирани 54 
случая, но само 8 са довели до ухап-
вания на хора. За същия период са 
регистрирани 15 конфликта между 
човек и елен, от които само един слу-
чай на физически контакт. Анализът 
на тези инциденти показва, че много 
от тях се случват след драстични на-
рушения в правилата за безопасност 
от страна на човека, вкл. при опити 
за хранене на животни. Голямата 
част от тях могат да бъдат избегнати, 
като това се отнася особено за инци-
дентите с бизони, които са големи 
животни и трудно могат да изнена-
дат човека с присъствието си (Olliff, 
Caslick, 2003).

 

Фиг. 3. Табела, показваща нагледно 
какво може да се случи на посети-
теля приближил опасно близо бизон 
(Източник: http://yellowstone.net/
wildlife/bison)

Пълното елиминиране на инциденти 
е невъзможно при такова тясно съ-
жителство в района на парка между 
диви животни и хора. Вероятно вина-
ги ще се намират макар и малък брой 
посетители, които ще пренебрегват 
мерките за сигурност и ще носят по-
следствията от своята неразумност. 
Няколко такива видеоклипа с инци-
денти могат да се видят на интернет 
сайта на парка, като на единия от тях 
бизон подхвърля човек на 2 m висо-

 вероятно винаги ще Се намират ма-
кар и малък брой поСетители, които 

ще пренебрегват мерките за Сигур-
ноСт и ще ноСят поСледСтвията от 

Своята неразумноСт. 

„
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чина. Още по-трудно могат да бъдат 
избегнати напълно макар и много 
по-редките инциденти с мечки, тъй 
като повечето от тях са резултат от 
изненадваща поява на животното. 
След последния смъртен случай при-
чинен от мечка през 1986 г. нови два 
случая стават през 2011 г.
Освен с диви животни инциденти 
могат да се случат и с други рискови 
фактори в парка, като някои от тях 
също завършват със смъртни случаи. 
Такива има в резултат от удавяния, 
земетресения и свлачища, падания, 
попарване с вряла вода от гейзери, 
замръзвания, лавини и др. Голяма 
част от тези случаи са разказани в 
книга издадена наскоро и носеща 
многозначителното заглавие:

 „Смърт в Йелоустоун: инциденти и 
безразсъдна смелост в първия нацио-
нален парк”    (Whittlesey, 2014).

г о л е м и я т  п о ж а р  о т  1988 г .

Пожарите в парка са сравнително 
често явление и се случват перио-
дично, но 1988 г. ще остане паметна в 
историята на парка, защото през нея 
се случва най-големият пожар, кой-
то засяга площ от 3213 km² (793 880 
акра) или близо 36% от територията 
на целия парк (фиг. 4). 

Фиг. 4. Карта изобразяваща мак-
сималния обхват на териториите 
засегнати от пожара в парк „Йело-
устоун” през 1988 г. (в кафяво)
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От особен научен и обществен ин-
терес са фактите свързани с възник-
ването на самия пожар и неговото 
гасене, както и проследяването на 
процесите в екосистемите на парка 
след пожара.
Медийното отразяване има ключово 
значение при формирането на об-
щественото мнение за причините и 
обстоятелствата около пожара. В ма-
совите обществени представи оста-
ва впечатлението, че паркът е изго-
рял „изцяло”, а причината за това са 
действията на Националната парко-
ва служба. Медиите отразяват съби-
тията твърде сензационно и в много 
случаи неточно. В резултат на това 
се подхожда към едно сложно яв-
ление твърде опростено по схемата 
– събитие (пожар), жертви (местни-
те хора), причини (правителството). 
Това обществено впечатление оба-
че, не съвпада с цялостната инфор-
мация по случая и с научния анализ 
на фактите и през юли 1989 г. T. R. 
Reid пишещ за „Вашингтон пост” ще 
заключи: „Независимо, че повечето 
американци бяха накарани да повяр-
ват, че Йелоустоун се е превърнал в 
нещо като дъно на барбекю, неговите 
най-известни обекти – гейзерите, ви-

соките водопади и дивите животни 
са останали повече или по-малко не-
засегнати. Ако първата работа на ме-
диите е да предават точна информа-
ция, то ние се провалихме” (Franke, 
2000).
В периода до 1972 г. в парка била 
прилагана политика на активни про-
тивопожарни действия, но след това 
била приета нова стратегия за трети-
ране на пожарите. Причината за тази 
промяна била преосмислянето на 
ролята на естествените пожари, коя-
то до тогава била възприемана само 
в негативен аспект. С натрупването 
на знания за пожарите те все повече 
били възприемани, като част от при-
родните процеси на функциониране 
на екосистемите. Тези естествени по-
жари водят до по-голямо разнообра-
зие в структурата на ландшафтите, 
до установяване на ранно възрастова 
мозайка от екосистеми и до по-голя-
мо биоразнообразие, с което подпо-
магат за по-голямата устойчивост на 
ландшафтите. При тази нова стра-
тегия пожарите били оставяни да 
се развиват под наблюдение при ес-
тествени условия, а активната проти-
вопожарна намеса се осъществявала 
след като засегнатата площ надхвър-

медийното отразяване има ключово значение при 
формирането на общеСтвеното мнение за причи-

ните и обСтоятелСтвата около пожара. в маСовите 
общеСтвени предСтави оСтава впечатлението, че 

паркът е изгорял „изцяло”, а причината за това Са 
дейСтвията на националната паркова Служба. 

„
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ли 21 000 акра (ок. 85 km²) или след 
като огънят постави под заплаха пар-
ковата инфраструктура, човешкия 
живот или застрашени видове. 
Първоначално прилагането на този 
план било отчетено като успешно 
и възникналите в парка пожари се 
развивали контролирано в естестве-
ни условия, но през лятото на 1988 г. 
събитията се случили по твърде не-
благоприятен сценарий. Нормална-
та влажност през пролетта била пос-
ледвана от топло и много сухо време 
през юни и юли. Същевременно ме-
теорологичните прогнози за юли оч-
аквали нормална влажност, но в това 
отношение се оказали твърде неточ-
ни. Това създало доста сложна пожа-
роопасна обстановка. Активността 
на пожарите в началото на юли била 
нормална и след като съществува-
щите пожари започнали да бъдат 
следени и приближавали критични-
те площи (на 12 юли те били около 
6000 акра), на 15 юли била съставе-
на карта на всички пожари и се взело 
решение да започне гасене. След 21 
юли всички естествено възникнали 
пожари били включени в гасенето, а 
изкуствено възникналите били гасе-
ни още от самото им начало, като по 
това време общата им площ нарасна-
ла бързо до 16 800 акра. Но в следва-
щите няколко дни продължавали да 
възникват нови и нови пожари, спря-
мо които започвало ново гасене. Част 
от пожарите възникнали в резултат 
на естествени причини (42 случая 
от мълнии), но част от тях били в 
резултат на човешка дейност (9 слу-

чая), вкл. няколко от най-големите. 
Част от огнищата първоначално въз-
никнали извън парковата територия 
(вкл. най-големия по площ пожар – 
North Fork в западната част на парка, 
причинен от запалена цигара на дър-
восекач), като всички те опожарили 
63% от общата опожарена площ на 
парка. Практически тяхното първо-
начално гасене започвало незабав-
но щом бъдат забелязани, но това не 
способствало за тяхното бързо поту-
шаване. Условията били изключи-
телно тежки, времето продължавало 
да бъде все така сухо, а вятърът до-
принасял за бързото разрастване на 
огъня. Разпространението на огъня 
имало средно дневна скорост от 5 до 
10 мили, но понякога при вятър дос-
тигало до миля за час. Огъня се раз-
пространявал най-вече скокообразно 
и образувал множество петнообраз-
ни огнища, което затруднявало из-
ключително много гасенето, тъй като 
създавало голям риск за пожарника-
рите, които всеки момент можели да 
попаднат в горящ капан и да бъдат 
обградени. Това принуждавало реди-
ца огнища въобще да не бъдат гасени 
от земя, а само наблюдавани. Дори 
през нощта, когато огънят обикнове-
но „слиза” в ниската част на гората, 

чаСт от пожарите възникнали в ре-
зултат на еСтеСтвени причини (42 
Случая от мълнии), но чаСт от тях 

били в резултат на човеШка дейноСт 
(9 Случая), вкл. няколко от 

най-големите. 

„
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често било невъзможно гасенето. На 
20 август вятърът се усилил до над 
40 – 50 мили в час и това предизви-
кало гигантско разпространение на 
огнената стихия. За един ден били 
обхванати над 150 000 акра, а този 
ден бил наречен „Черната събота”. За 
нещастие тази обстановка отново се 
повторила в началото на септември, 
а силните ветрове принуждавали 
авиацията временно да преустановя-
ва гасенето докато ветровете стихнат. 
В гасенето на пожарите били хвърле-
ни огромни ресурси: над 25 000 огне-
борци вкл. армейски части, над 100 
пожарни коли и над 100 въздушни 
машини, над 10 млн. галона вода, над 
800 мили противопожарни просеки и 
противопожарни бразди и общи раз-

ходи за над 120 млн. долара. Въпре-
ки това пожарите били угасени едва 
след 10 септември, когато започнали 
първите по-значителни есенни вале-
жи (фиг. 5). Значителни били щетите 
върху инфраструктурата, а от огъня 
загинали около 300 едри бозайници, 
от които 246 елена и 9 бизона. Неза-
висимо от създалото се от медиите 
впечатление, че за големите пожари 
през 1988 г. били виновни властите 
и плана за противопожарна дейност 
на парка, практически обстановката 
било крайно екстремна и в тези ус-
ловия било невъзможно овладява-
нето и потушаването на стихията без 
помощ от самата природа (Schullery, 
1989; Rothermel et al., 1994; Franke, 
2000; Marcus et al., 2012).

Фиг. 5. Събитията 
на големия пожар 
през 1988 г. Графи-
ките от горе надо-
лу: количество на 
валежите, темпера-
тури, вятър, площ 
на пожарите – акри 
опожарени на ден (по 
Marcus et al., 2012)
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Непосредствено след събитията за-
почнали да се анализират обстоя-
телствата свързани с пожара и да 
се правят изводи. През 1992 г. била 
извършена актуализация на проти-
вопожарния план на парка, която 
давала възможност за по-гъвкави 
противопожарни действия отчитащи 
повече фактори и прилагаща селек-
тивен подход при гасенето. Но про-
тивопожарната стратегия продължи-
ла да се развива с натрупването на 
нови знания и опит и нова актуали-
зация на плана била извършена през 
2004 г. 
Започнало разработване на планове 
за след пожарни действия. На първо 
време планове за оценка и възста-
новяване на унищожената инфра-
структура. След това образователни 
и информационни програми, които 
да обяснят на посетителите, че не-
зависимо от влошените естетически 

характеристики на ландшафтите на 
големи територии в парка (фиг. 6), 
пожарите са естествена част от при-
родните процеси, а самият парк не 
е музей, а действаща екосистема, 
която е подложена на непрекъсната 
промяна. През следващите години 
посетителският интерес и броят на 
туристите не намалял, както било 
прогнозирано от някои, а дори слабо 
се увеличил.

Фиг. 6. 3D изображение на Google 
Earth от северозападната част на 
парка, в ляво от централния хребет 
– долини с незасегнати от пожара 
горски територии, в дясно от него – 
засегнати от пожара територии, в 
червено – границата на парка
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Били разработени планове за еко-
логичен мониторинг на процесите 
в засегнатите територии и били на-
правени редица научни прогнози за 
очакваните резултати. На базата на 
направените до сега изследвания и 
мониторинг прогнозите били про-
верени, а резултатите от тях перио-
дично обобщавани и анализирани 
(Franke, 2000; Turner et al., 2003; 
Turner, 2009). Тези прогнози и из-
следвания могат да бъдат групирани 
в четири категории: биогеохимия и 
продуктивност; флора и растител-
ност; сухоземна фауна; водни еко-
системи. По-долу ще бъдат резюми-
рани някои от по-важните изводи 
във всяка една категория (Romme et 
al., 2011).
По отношение на биогеохимията на 
парка били прогнозирани загуби на 
азот в резултат на горенето и нарас-
таваща азотна минерализация и из-
лужване (декарбонатизация). Тази 
прогноза се сбъднала, но частично, 
отчетени били загуби на азот и мине-
рализацията се увеличила, но мик-
робната имобилизация и извлича-
нето от възстановената растителност 
намалили значително загубите при 
излужване. По отношение на про-
дуктивността било прогнозирано на-
маляване на първичната продуктив-
ност, в резултат на лимитиране на 

азота. Тази прогноза не се сбъднала, 
като след пожара първичната про-
дуктивност над повърхността била 
сравнима с тази на горски територии 
с по-голяма възраст на горите.
По отношение на растителността 
били прогнозирани множество сук-
цесионни сценарии в зависимост от 
екологичните градиенти, силата на 
пожара и др. фактори. Тази прогноза 
се сбъднала частично, били отчетени 
множество сукцесионни сценарии, но 
разликите били по-големи в структу-
рата на растителността, отколкото в 
състава. Било прогнозирано намаля-
ване на участието на местни видове 
и увеличаване на участието на външ-
ни нашественици. Тази прогноза не 
се сбъднала, като участието на някои 
външни видове нараснало, но само 
локално, докато местната флора про-
дължила да доминира върху по-голя-
мата част от опожарените територии.
По отношение на сухоземната фау-
на било прогнозирано първоначално 
(първите 1 – 2 г.) снижение на пре-
живяването и плътността на елени-
те, поради сухото лято на 1988 г. и 
намаляването на продуктивността на 
тревната растителност, плюс загуби-
те от опожаряване. Тази прогноза се 
реализирала частично – численост-
та на елените спаднала с 38 – 43% 
през следващата година, но причи-

през Следващите 2 – 5 г. било прогнозирано на-
раСтване на популацията на елените, като тази 
прогноза Се Сбъднала и чиСленоСтта на елените 

през 1995 г. Се възСтановила до предиШните нива.

„



73

ЗЕМЯ

ните за това били свързани най-вече 
с последвалата много сурова зима и 
ловния натиск извън границите на 
парка. През следващите 2 – 5 г. било 
прогнозирано нарастване на попула-
цията на елените, като тази прогно-
за се сбъднала и числеността на еле-
ните през 1995 г. се възстановила до 
предишните нива.
По отношение на водните екосисте-
ми било прогнозирано, че най-съ-
ществени изменения ще настъпят в 
опожарените територии на малки-
те речни течения и тази прогноза 
се сбъднала, най-големи изменения 
били отчетени върху водните потоци 
от 1 до 4 порядък. Било прогнозира-
но, че през първата година ще има 
увеличение на водните количества 
и твърдия отток, с последващ рязък 
спад през втората година и последва-
ло постепенно връщане към предиш-
ните нива. Тази прогноза се сбъднала 
частично, като процесите се реализи-
рали според прогнозата, но времеви-
те периоди били по-различни. Също 
така били прогнозирани нарастване 
на биомасата на водните насекоми и 
минимално въздействие върху риб-
ните популации, като и двете прог-
нози се сбъднали.
Общият извод, който се налага от 
тези резултати е, че повечето от прог-

нозите касаещи опожарените тери-
тории, които макар и условно могат 
да се определят като песимистични 
(или негативни) не са се сбъднали.

р е и Н т р о д у к ц и я т а  Н а  в ъ л ц и т е 
и  р о л я т а  Н а  е д р и т е  Х и щ Н и ц и

Йелоустоунският национален парк 
е една открита лаборатория за про-
учване ролята на едрите хищници 
върху екосистемите и по-специално 
тази на вълците. В последно време 
все повече се разширяват проучва-
нията в търсене на емпирични данни 
за въздействието „от горе надолу” на 
консументите намиращи се на вър-
ха на хранителната верига в различ-
ни биотопи по света, като тяхното 
изследване се счита за важна част 
от разкриването на механизмите на 
функциониране на екосистемите 
(Estes et al., 2011). 
Вълците били традиционни обитате-
ли на парка при неговото основава-
не, но отношението към тях по това 
време било като към ненаситен и 
вреден хищник, който бил избиван 
систематично, вкл. в границите на 
защитените територии. В началото 
на 30-те год. на XX в. вълците в пар-
ка били напълно изтребени (били 
убити над 130 вълка) и екосистеми-
те започнали да функционират без 

в началото на 30-те год. на XX в. вълците в парка 
били напълно изтребени (били убити над 130 въл-

ка) и екоСиСтемите започнали да функционират 
без този хищник намиращ Се на върха на храни-

телната верига. 

„
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този хищник намиращ се на върха 
на хранителната верига. Това дове-
ло до нарастване на популацията на 
елените в „Йелоустоун”, която бързо 
започнала да нанася щети върху рас-
тителността и това принудило парко-
вата администрация да започне кон-
трол върху популацията на елените, 
първоначално чрез улавяне и пре-
местване, а по-късно и чрез отстрел. 
До средата на XX век вълците почти 
изчезнали и от цялата територия на 
САЩ с изключение на северна Мине-
сота и Аляска. През следващите десе-
тилетия обаче, започнала промяна в 
отношението към вълка, като основ-
на роля за това имали идеите и пос-
ланията завещани от известния учен 
Алдо Леополд (Leopold, 1933, 1949; 
Flader, 1974) (фиг. 7).

Фиг. 7.  Алдо Леополд (1887 – 1948) 
в Уисконсин през 1947 г. (Източ-
ник: http://uwdc.library.wisc.edu/
collections/AldoLeopold)

Повратният момент настъпил през 
втората половина на 60-те и начало-
то на 70-те год., когато били приети 

редица законодателни инициативи 
свързани с природозащитата. През 
1973 г. властите приели един ключов 
документ – списък на застрашени-
те видове (Endangered Species Act), 
в който сивият вълк бил включен и 
който проправил пътя към възста-
новяване на популацията на вълка 
(Clark et al., 2005). Реинтродукцията 
на вълка в „Йелоустоун” започнала 
едва през 1995 г. (след дълги дебати 
и обсъждания), когато 14 канадски 
вълка били реинтродуцирани в пар-
ка. През следващата 1996 г. нови 17 
вълка уловени в Канада били осво-
бодени в „Йелоустоун”. Популацията 
на вълка в парка започнала бързо да 
нараства (фиг. 8), а учените започна-
ли да изследват промените настъпи-
ли с тяхната поява.

 

през 1973 г. влаСтите приели един 
ключов документ – СпиСък на заСтра-
Шените видове (enDangereD species 
act), в който Сивият вълк бил вклю-
чен и който проправил пътя към въз-
Становяване на популацията на въл-
ка (clark et al., 2005). 

повратният момент наСтъпил през 
втората половина на 60-те и начало-
то на 70-те год., когато били приети 
редица законодателни инициативи 
Свързани С природозащитата. 

„

„
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Фиг. 8. Карта, изобразяваща разпо-
ложението на 13-те вълчи глутни-
ци в “Йелоустоун”, както и техни-
ят брой – общо 136 индивида през 
2006 г. (по Marcus et al., 2012)

Първоначално успоредно с увелича-
ване на популацията на вълка се на-
блюдавал очаквания спад в попула-
цията на елените, които били основна 
хранителна база за вълка. Заедно с 
това било отчетено и намаляване на 
популацията на койотите, които про-
менили своите местообитания и от-
стъпили в територии с по-пресечен 
релеф. Това дало възможност да се 
увеличи популацията на лисиците, 
зайците и някои други дребни бозай-

ници. По-късно започнали да се от-
читат и други много по-комплексни 
промени в ландшафтите. В резултат 
на намаляването на популацията на 
елените, както и в резултат на про-
мяната в тяхното поведение (те за-
почнали да избягват по-откритите 
крайречни пространства) започнало 
бързо възстановяване на крайречна-
та растителност съставена от трепе-
тлики, върби, тополи, както и храсти. 
Това довело до увеличаване на попу-
лацията на бобъра, а построените от 
бобрите речни прегради довели до 
по-равномерен речен отток и до по-
добри условия за други видове като 
напр. видрите. Според редица уче-
ни тези промени са пример за влия-
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нието на т.нар. хранителна верига в 
екосистемата (Ripple, Beschta, 2012) 
(фиг. 9). 
Други учени заемат по-предпазли-
ва позиция и изтъкват, че е възмож-
но тези промени да са резултат от 

съвкупно действие, както на вълците, 
така и на други екологични фактори 
(Mech, 2012). Подобни доводи имат 
своето основание, доколкото такива 
наблюдения са направени само за те-
риторията на „Йелоустоун”. 

Фиг. 9. Графично представяне за северната част на парк „Йелоустоун” 
на (A) популацията на вълците, (B) популацията на елените, (C) изпас-
ването на трепетликите в проценти, (D) средната височина на трепе-
тликите, (E) възстановяването на тополите, (F) площа на годишните 
пръстени на върбите, (G) броя на бобровите колонии, (H) броя на бизони-
те (по Ripple, Beschta, 2012)
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По отношение на възрастовата струк-
тура на редица дървесни видове се 
установява, че на много места тя е 
значително изменена (с много малко 

или пълно отсъствие на млади дърве-
та и фиданки) след премахването на 
едрите хищници като вълка и пумата 
в редица паркове като „Йелоустоун”, 

Фиг. 10. Представяне на въздействието на вълка (в зелено) върху попу-
лацията на елените (в черно) в „Йелоустоун” според Rocky Mountain Elk 
Foundation (Източник: http://rmefblog.blogspot.com/2013/06/get-facts.
html)
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„Йосемити”, „Олимпик”, „Зайон” и 
„Уинд кейв”. Това явление се свърз-
ва с прекомерното изпасване от ко-
питните и е косвен аргумент в полза 
на теорията за хранителната верига 
(Beschta, Ripple, 2009).
Сходни наблюдения като тези в „Йе-
лоустоун” са направени през послед-
ните години и в друг много стар на-
ционален парк – „Банф” в Канада 
(Hebblewhite et al., 2005). Там елени 
били интродуцирани през 1917 г. от 
„Йелоустоун”, а контролът на вълци-
те започнал от 30-те год., като те от-
ново реколонизирали долината на р. 
Боу едва през 1986 г. Случващото се 
в парк „Банф” вече дава доста по-си-
лен аргумент в позицията за водеща-
та роля на вълка в тези промени и в 
подкрепа на теорията за хранителна-
та верига.
Възстановяването на  популацията 

на вълка чрез реиндродукция в райо-
на на Голям Йелоустоун (включващ 
националния парк и съседните тери-
тории) и Айдахо и чрез заселване от 
Канада в северна Монтана довежда 
до брожение сред фермерите и лов-
ните среди. 
С редица агитационни действия лов-
ното лоби започнало да се опитва да 
въздейства върху властите за изваж-
дане на вълка от списъка със защите-
ни видове. В опитите си да изтъкнат 
аргументи, тази агитация понякога 
прибягва до манипулативно бораве-
не с данни (фиг. 10). В представената 
графика напр. некоректно е напра-
вено сравнение между популацията 
на елените само в северната част на 
парка, която е сравнена с численост-
та на вълците в района на Голям Йе-
лоустоун (GYA).

Фиг. 11. Динамика в числеността на вълка в парк „Йелоустоун” (по 
Smith et al., 2014)
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Коректното представяне на данни-
те за числеността на вълка в парка 
(фиг. 11) показва, че тя не нараства 
непрекъснато, а има периоди на спад 
- 2005, 2008 г., а след  2009 г. се ста-
билизира.

Фиг. 12. Сравнителна графика на 
числеността на елените (в черве-
но) и вълците (в синьо) за северна-
та част на парк „Йелоустоун” (по 
Painter, 2013)

Коректното сравнение на численост-
та на елените и вълците в северната 
част на парка (фиг. 12) показва, че 
непосредствено преди реинтродук-
цията на вълците популацията на 
елените е била прекомерно голяма, а 
в миналото също е имало значителни 
спадове, вкл. и в резултат на регули-
ращата роля на човека без влиянието 
на вълка. Същевременно е установе-
но, че жертви на вълците стават пре-

димно по-възрастни елени или най-
младите, докато ловците селектират 
предимно зрели индивиди и така 
ловният натиск на практика оказва 
по-голямо репродуктивно въздейст-
вие върху елените в сравнение с въл-

ците (Wright et al., 2006).
 
След интензивни и разпалени дис-
кусии (Morell, 2008) в крайна сметка 
службата по рибата и дивеча (U.S. Fish 
and Wildlife Service) започва да пред-
приема процедури по премахване на 
вълка от списъка със защитени ви-
дове на федерално ниво и през 2009 
г. вълкът е изваден от него. Започва 
съдебно обжалване на това решение 
и казусът се заплита. Това поражда 
нова вълна обществени дискусии. 
Най-общо според една група специа-
листи федералният статут на защита 
вече не е необходим, тъй като вълкът 
остава защитен в рамките на нацио-
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налните паркове, а извън тях попу-
лацията му ще бъде контролирана от 
плановете за управление на щатско 
ниво. Според друга група специали-
сти това изваждане на вълка от феде-
рална защита е твърде ранно и може 
да подкопае дългите усилия, които 
са били положени за възстановяване 
на популацията, като същевременно 
се припомня, че на местно ниво ня-
кои щатски власти (напр. в Айдахо) 
имат негативно и дори враждебно 
отношение към реинтродукцията 
на вълците. Докато тече съдебната 
сага за юридическия статут на вълка 

и обществените дискусии, попула-
цията на вълка в северните части на 
Скалистите планини се стабилизира 
(фиг. 13), което дава известен опти-
мизъм за бъдещето на вида, незави-
симо, че то все още остава неясно и 
несигурно. 

Литература:

Beschta R., Ripple W. 2009. Large 
predators and trophic cascades in 
terrestrial ecosystems of the western 
United States. – Biological Conservation, 

Фиг. 13. Динамика на популацията на вълка в северната част на Скалис-
тите планини, щатите Монтана, Айдахо и Уайоминг (Източник: U.S. 
Fish and Wildlife Service, http://www.fws.gov/mountain-prairie/species/
mammals/wolf/index.htm)
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сяка минута в Youtube се 
качват безброй видеокли-
пове. Сред тях място на-
мират и много интересни 

видеа на химически реакции. За да 
обясним какво точно се случва в ня-
кои от тези клипове, се допитахме до  
експерта в Американското химиче-
ско дружество Джон М. Мейлин, за 
да ни просветли в някои от тези стра-
хотни тайни на химията.

З а п а л е Н  а м о Н и е в  д и Х р о м а т

Не, тази химична реакция не „отваря 
портал към ада“, както може би сте 
я виждали описана във Фейсбук или 
други социални мрежи. Съединение-
то, известно като амониев дихромат 
(което всъщност е използвано в за-
раждането на фотографията, за да се 
заснемат изображения) се запалва 
със запалка, която реагира чрез фор-
миране на зеленикав / черен прах и 
производство на азотен газ. „Екзо-

термичната реакция (такава е всяка 
химическа реакция, която произвеж-
да топлина, светлина или звук) про-
извежда топлина и искри, докато би-
хроматът свърши“, казва д-р Мейлин. 
Но това не е всичко – на дъното има 
малка изненада, демонстраторите 
очевидно пускат живачен тиоцианат, 
който също реагира при запалване и 
се образува змията, подобна на пипа-
лата, които идват от «вулкана.»

Ф а р а о Н о в а  З м и я

Тази реакция, наречена „Фараонова 
змия»,  е създадена от изгарянето на 
парченца живачен тиоцианат, също-
то съединение, от което се получа-
ват пипала в експеримента по-горе. 
Пипалата са вторичен продукт на 
запалването и са резултат от получе-
ното съединение, наречено въглеро-
ден нитрид. Но внимание: ако се за-
нимавате с живачен тиоцианат, не го 
горете просто някъде; демонстраци-

Разберете как протичат на пръв поглед 
необясними химични реакции

Превод: Доника Асенова

ХИМИЯ

https://www.youtube.com/watch?v=tLzGW19QhtA
https://www.youtube.com/watch?v=2pXyJ7P0B0k
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ята тук и тази по-горе включват сил-
но токсични материали и реакциите, 
които се получават, са силно отров-
ни. Тези експерименти „трябва да се 
направи само в помещения, където 
има аспиратор,“ казва д-р Мейлин.

п а с т а т а  З а  З ъ б и  Н а  с л о Н а

Всички химични реакции ли имат 
смешни имена? В тази, известна като 
„пастата за зъби на слона“, водороден 
пероксид се разгражда бързо и про-
извежда вещество подобно на пяна. 
Първо, водородният переоксид се 
смесва с течен сапун или препарат за 
миене на съдове, след това се добавя 
йодирана сол. Тя служи като катали-
затор и разлага водородния перок-
сид много бързо, създавайки голямо 
количество кислород и вода. Сапунът 
образува кислород и вода на мехур-
чета, която прави пяната. Накрая се 
добавя хранителен оцветител, за да 
може пяната да добие оранжев отте-
нък.

Й о д е Н  ч а с о в Н и к

Това видео ни дава стъпките и еле-

ментите, за да направим реакцията 
на т. нар. „йоден часовник“. Ето какво 
се случва на молекулярно ниво: сул-
фитно йонно съединение  (което губи 
един електрон) реагира на йон на 
йод (който приема изгубените елек-
трони) и  получава йон с три йодни 
атома. Нишестето се добавя, сулфи-
тът се освобождава и се получава тъ-
мен лилав цвят. Ако отново добавим 
сулфит, това ще благоприятства пур-
пурния йод да се превърне отново в 
съединение и цветът ще изчезне.

к о л а  и  м л я к о

Нужни са ни кола и мляко, изчаква-
ме шест часа и какво става? Странна 
оранжевикава каша! „Млякото съ-
държа протеина казеин, който при 
окиселяване, се отделя от разтвора и  

https://www.youtube.com/watch?v=8tnDzdQDtLY
https://www.youtube.com/watch?v=C5tOEBmBAHg
https://www.youtube.com/watch?v=NhofonPRrFM
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се образува  плътно вещество“, казва 
д-р Мейлин. Когато оставим сместа 
от колата и млякото да престои за 
шест часа, казеинът потъва на дъно-
то на бутилката, поглъщайки голяма 
част от кафявото оцветяване в кола-
та. Останалата течност в кехлибарен 
цвят се вижда на видеото.

ч е р Н а  З м и я

Концентрираната сярна киселина е 
доста ефективно дехидратиращо ве-
щество. Ако го добавим директно към 
нормална трапезна захар, твърди д-р 
Мейлин, “отделя водните молекули 
от въглехидрати,” оставяйки само въ-
глерод. Той се разширява, която про-
извежда странно изглеждащото чер-
но вещество, което се вижда по-горе.

л и л а в  д и м

Този експеримент е подходящ, ако 
трябва да направим димна завеса 
в някой филм, която да ни помогне 
да избягаме, но най-вероятно ще се 
нуждаем от много йод на прах, за да 
го направим. Този опит е подобен на 
четвъртата реакция -  прахообразни-
ят йод е окислител (приема електро-
ни в реакция), докато прахообразен 

металически цинк е редуктор (губи 
електрон в реакция). Ако добавим 
капка вода и на двете, между тях 
ще се осъществи контакт, който ще 
произведе химическото съединение 
цинков йодид. Бързата реакция про-
извежда много топлина, а йодът се 
изпарява и така се образува лилава 
пара.

в о д о р о д е Н  п е р о к с и д  и  к р ъ в

Това видео определено не е за всеки. 
В него ексцентричен руски химик, 
който нарича себе си „Лудият руски 
хакер“ потапя кръв от прасе във водо-
роден пероксид. Кръвта действа като 
катализатор за разграждането на во-
дородния пероксид, а ускоряването 
на процеса се дължи на желязото в 
хемоглобина на кръвта (това е проте-

https://www.youtube.com/watch?v=bJBPhpqQxs8
https://www.youtube.com/watch?v=bJBPhpqQxs8
https://www.youtube.com/watch?v=bJBPhpqQxs8
https://www.youtube.com/watch?v=d1lq82GYe14
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ин, който пренася кислорода в кръв-
та). Според д-р Мейлин „реакцията 
произвежда молекули кислород и 
вода“, а „пяната се дължи на кисло-
родни мехурчета, които се формират 
в емулсията на кръвта / водата.»

с у п е р а б с о р б и р а щ  п о л и м е р

«Супер абсорбиращи полимери 
(САП), могат да абсорбират 300 пъти 
теглото си във вода,» казва д-р Мей-
лин. В този случай, САП е натриев 
полиакрилат - вещество, използвано 
от водопроводчици, за да отпушват 
тоалетни, което може да се използва 
и в пелени. Наливаме  малко храни-
телен оцветител към водата, добава-
ме САП и резултатът е със слаба тек-
стура.

Ф а л ш и в о  ш о у

Ако сме попаднали в тропическия 
климатичен пояс и се налага сами да 
си направим лекарство, супер абсор-
биращият полимер от преди малко 
може да е най-добрия вариант. Нуж-
но е да добавим още натриев поли-
акрилат към водата, което я прави 
по-гъста, но този път не е нужно да 
използваме хранителен оцветител. 
Единственият недостатък е, че този 
«сняг» е със стайна температура.

Н е -Н ю т о Н о в  Ф л у и д

Според д-р Мейлин „смесването на 
царевично нишесте и вода образу-
ва не-Нютонов флуид, т.е. течност, 
която става по-гъста, когато се раз-
бърква.“ Видеото показва, че разбър-
кването с различни звукови честоти, 
идващи от колона, принуждават не-
нютоновата течност (нарича се така, 
защото нарушава законите му) да се 
стегне и да се локализира в опреде-
лени места. Най-високата й точка е 
където звуковите вълни са най-сил-
ни.

Източник:
http://www.mentalfloss.com/
http://www. youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=3zoTKXXNQIU
https://www.youtube.com/watch?v=bJBPhpqQxs8
https://www.youtube.com/watch?v=bJBPhpqQxs8
https://www.youtube.com/watch?v=bJBPhpqQxs8
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дна от по-слабо проучва-
ните теми е тази за средно-
вековното детско облекло, 
използвано от българите1. 

Обичайно вниманието се съсредото-
чава върху възрастните и се приема, 
че детските дрехи са представлявали 
по-опростени техни версии. Целта 
на настоящата работа е да се разгле-
да един конкретен пример на детско 
облекло – този от стенописното изо-
бражение на ктиторското семейство 
от църквата „Св. Георги” на Креми-
ковския манастир. То се датира от 
1493 г. и следователно особеностите 
на облеклото може да се предполо-
жи, че са били характерни за този пе-
риод. Трябва да се подчертае, че едно 
изображение не е достатъчно като 
свидетелство и не дава представа за 
детското облекло като цяло. Възста-
новката му е условна. Причините са 
следните: стенописът е художестве-
но произведение – неговият худож-
ник може да предава реалността, но 
и да я променя според собствените 
си виждания; ктиторското изображе-
ние се подчинява на определени пра-
вила – членовете на семейството са 
заели характерна стойка и са нарису-
1  Аризанова, С. Детското облекло при 
българите през ХІІІ-ХІV век.  – В: Българистика. Трети 
международен конгрес по българистика, 23–26 май 2013 
г., София (под печат).

вани с представително за тях, офици-
ално облекло; рисунката не позволя-
ва да се видят ясно всички детайли, 
шевове и долни дрехи; един пример 
не е достатъчен, тъй като одежди-
те са имали специфични особености 
според благосъстояние, обществено 
положение, географски район, под 
влияние на личния вкус и модните 
тенденции; малко ни е известно за 
работата на занаятчиите – не е ясно 
с каква широчина е използвания 
плат, как се е конструирала кройка-
та или как са изглеждали шевовете. 
За всички тези неща може само да се 
предполага. Възможно е да се научи 
повече при внимателно проучване на 
археологическите находки от пери-
ода и съпоставката с други изображе-
ния и извори. Но на този етап може 
само да се даде представа за това как 
е изглеждало облеклото чрез изгот-
вянето на негова съвременна кройка. 
Подчертавам, че до нея се стига чрез 
съвременни методи и средства. Това 
не представлява средновековната 

Възстановка на детско облекло от ХV в.

(Въз основа на ктиторското изображение от 
църквата на Кремиковския манастир)

Автор: Силвия Аризанова

ИСТОРИЯ

подчертавам, че до нея Се Стига чрез 
Съвременни методи и СредСтва. това 
не предСтавлява Средновековната 
кройка на детСкото облекло, а Съвре-
менния начин то да бъде Скроено.

„
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кройка на детското облекло, а съвре-
менния начин то да бъде скроено. Не 
е известно как точно са извършвали 
работата си българските среднове-
ковни занаятчии в тази сфера. Така, 
че представеният му изглед е хипоте-
тичен.
В ктиторското изображение на църк-
вата „Св. Георги” са представени две 
деца – момиче и момче. Описанието 
им по-долу е дадено според мнение-
то на различни изследователи. Си-
нът на ктитора Радивой е изобразен 
в червена дълга до над глезена горна 
дреха с висящи дълги ръкави, които 
имат прорез в горния си край. „През 

прореза е извадена ръката му, обле-
чена в тесен, дълъг до китката прав 
ръкав. Горната дреха на момчето 
има широка обърната яка, покрива-
ща раменете и облечена в златисто-
жълта тъкан. Предницата на дрехата 
има отвесен дълъг отвор, закопчан с 
гъсто наредени златисти копчета. В 
горния край на отвора се подава ма-
лък ъгъл от бяла риза. Широк пояс от 
плат на тесни ивици (по дължината 
му) в кафяво и бяло прибира дреха-
та около кръста. На главата си детето 
има полусферична шапчица, която 
по форма и изработка наподобява 
подкапника на бащата (вероятно на 

СтенопиСно из-
ображение на 
ктиторСкото Се-
мейСтво в църк-
вата „Св. георги” 
на кремиковСкия 
манаСтир от 1493 
г. Снимка: Сил-
вия аризанова.

„
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тази възраст децата са носели само 
подкапник). Кестенявите му коси са 
късо отрязани и само малка част от 
тях се вижда в ъгъла между ухото и 
шапката. На краката си момчето има 
жълт зокус.”2 Според Екатерина Ма-
нова „синът на Радивой е в облекло 
подобно на неговото”3. Той носи гор-
на дреха от червен копринен плат, 
закопчана на гърдите4. „Отстрани ви-
сят свободно ръкавите й. От зелената 
долна дреха се виждат само тесните 
ръкави. Коланът му е с преплетени 
краища като на Драгна. Тодор носи 

2  Наследникова, В. История на 
българския костюм. 2 изд. София, 1974, с. 49.
3  Манова, Ек. Видове средновековни 
облекла според стенописите от ХІІІ-ХV 
в. в Югозападна България. – Известия на 
Етнографския институт и музей, кн. V, 1962, с. 
60.
4  Манова, Ек. Видове средновековни 
облекла според стенописите, с. 62.

полусферична тясна шапка, близ-
ка по форма на малката шапка на 
Радивой. Обувките му са от червена 
кожа.”5 Очевидно споменатите мате-
рии – коприна и кожа, са предполо-
жение на изследователката. Изглеж-
да при посочването на червения цвят 
на обувките е станало объркване, тъй 
като те са със жълт цвят. Посочените 
като кафяви и бели ивици на пояса, 
ако съдя от различния снимков мате-
рал, който прегледах, мисля че са по-
скоро светлосини, редуващи се с още 
по-светли, защото бялото на ризите 
е малко по-различно. Изобразените 
напречно червеникави линии може 
да са създали представа за кафяв 
цвят.
Облеклото на момичето е сходно с 
това на неговата майка. Туниката му 

5  Манова, Ек. Видове средновековни 
облекла според стенописите, с. 62.

Скица на долната риза на момичето от 
ктиторския портрет в Кремиковската 
църква „Св. Георги”. Автор: Силвия 
Аризанова.

Скица на връхната дреха на 
момичето от ктиторския портрет 
в Кремиковската църква „Св. Георги”. 
Автор: Силвия Аризанова.
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е тъмнозелена, дълга до земята. Ръ-
кавът й е врязан от външната му стра-
на по същия начин, както ръкавът на 
майката, а отворът е обточен с тънка 
червена ивица. Тази червена ивица, 
според Венера Наследникова показ-
ва, че дрехата е подплатена с червен 
плат, като част от него се подава по 
краищата на шевовете. „В ръкавния 
отвор на туниката се вижда ръкавът 
на ризата, извезан с червена шевица, 
която образува мрежа от дребни ква-
драти. При китката ръкавът е прис-
тегнат към ръката и завършва с малка 
къдричка. Пазвата е извезана, както 
при ризата на майката. Коланът е от 
плат на червени и жълти хоризонтал-
ни линии, но, както и при момчето, е 
опасан без възел. Главата на момиче-
то е покрита с голяма четириъгълна 
бяла кърпа със симетрично пръснати 
орнаменти, състоящи се от групира-

ни по четири червени точки. Два от 
ъглите на кърпата са спуснати отпред 
на раменете и почти закриват пазва-
та, а останалата част пада назад, до 
под кръста. Върху кърпата над чело-
то е поставен червен венец, направен 
от плат, извезан с перли. Момичето 
е обуто в червен зокус.”6 Според Ека-
терина Манова „момичето има дреха 
със същия модел като майка си, но от 
зелен едноцветен копринен плат. Ед-
накво е и наметалото му от бял плат, 
само орнаментът е от червени чети-
рилистници. Със също такъв плат е 
забрадена главата му. Над челото на 
момичето е пришита червена лента 
с ресни. И Драгна носи широк на-
диплен колан, но краищата му не са 
вързани на възел, а само са препле-
тени. И нейните обувки са от червена 
кожа.”7 Екатерина Манова отбеляз-
ва, че „има прилика в дрехите на кти-
торите от Кремиковската църква с 
ктиторското облекло в Калотинската 
църква. Известна разлика има в ръ-
кавите и обиците. Шапката е различ-
на. Ново е тук и наметалото на жена-
та и дъщерята, шапките на бащата и 
сина. Много общи черти има моделът 
на облеклото на Радивоевата жена и 
Драгна с дрехите и шапката на кти-
торката от Долна Каменица.”8 След 
сравнение на общите белези на об-
леклото Екатерина Манова предпо-
лага, че Радивой е бил по-заможен и 

6  Наследникова, В. История на 
българския костюм, с. 49.
7  Манова, Ек. Видове средновековни 
облекла според стенописите, с. 62.
8  Манова, Ек. Видове средновековни 
облекла според стенописите, с. 62.

Кройки на долната риза (със синьо) и 
връхната дреха (с червено) на Драгна. 
Автор: Силвия Аризанова.
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с по-добро обществено положение от 
Радослав Мавър, ктитор на църквата 
в Драгалевския манастир9. „Дрехите 
на децата и тук, както в Калотина, се 
изработват по модел като на възраст-
ните, без да ги копират напълно, мал-
ко опростени. Драгна няма шапка и 
обици като майка си. Връхната дреха 
на Тодор не е толкова луксозна като 
на Радивой.”10 Асен Василиев посоч-
ва друг цвят на основната одежда на 
Драгна. Според него малкото момиче 
е „облечено в тъмносиня дреха, дъл-
бокият тон на която се явява необхо-
дим контраст, за да се подчертае топ-
лата цветност на групата”11. Разликата 
в цветовете, които виждат изследова-
телите, би могла да е в следствие от 
използването на различни източни-
ци за проучване на изображението. 
9  Манова, Ек. Видове средновековни 
облекла според стенописите, с. 63.
10  Манова, Ек. Видове средновековни 
облекла според стенописите, с. 63.
11  Василиев, А. Ктиторски портрети. 
София, 1960, с. 66.

За споменатите материи може само 
да се предполага. Това, че ръкавът на 
ризата е бил извезан в мрежа от ква-
драти, също е предположение (ма-
кар и по-вероятно), защото украсата 
би могла да е втъкана в самия плат. 
Ако се вгледаме в изображението на 
лентата около главата, ще видим, че 
има представени три реда пришити 
камъни или метални пластинки, а в 
долния край се забелязват по-мал-
ки бели топчета (а не ресни), които 
повече се доближават до големина-
та на перлите. Това означава, че по-
горните редове трябва да са били от 
по-големи по размер перли или друг 
вид украса в кръгла форма. Срещат 
се и други различия в описанията на 
изследователите. Екатерина Манова 
вижда в облеклото на жените намета-
ла, но по-вероятно изглежда мнение-
то на Венера Наследникова, тъй като 
ясно се забелязва, че платът, който 
се спуска по гърба е част от кърпата 
за забраждане. Същевременно съм 
по-склонна да се съглася с първата 
изследователка, която посочва, че 
орнаментът върху тъканта включва 
група от четири листчета, а не точки. 
Друго, което прави впечатление е, че 
на изображението на момичето има 
обици, макар и не толкова пищни, 
като на майката.
Наблюденията върху стенописа по-
казват, че облеклото на момчето се 
е състояло от следните сигурни еле-
менти: долна и горна риза, връхна 
дреха, пояс, шапка и обувки. За друго-
то, като долни гащи например, може 
само да предполагаме. От своя страна 

Кройки на ръкавите на Драгна.
 Автор: Силвия Аризанова.
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облеклото на момичето е включвало 
следните части: горна риза, връхна 
дреха, пояс, кърпа, украса за глава и 
обувки. Какво са представлявали до-
лните дрехи е неизвестно, но с голя-
ма увереност може да предположим, 
че е имало такива.
Представеното по-долу подробно оп-
исание на облеклото на двете деца е 
въз основа на мои наблюдения върху 
ктиторското изображение. За целта 
са използвани лични снимки и та-
кива, публикувани в интернет, които 
общо взето не се различават по меж-
ду си. Взети са предвид и описанията 
на представените по-горе изследова-
тели. Тъй като снимките са правени 
след реставрация и зависят от свет-
лината, е възможно да има неточност 
при цветовете. Макар описанията 
винаги да са субективни, съм се опи-
тала да представя дрехите възможно 

най-точно.
За кърпата на момичето може да се 
предположи, че е представлявала 
правоъгълно парче плат с размери 
около 1 х 1,2 м. Вижда се, че дължи-
ната стига малко под ханша, а отпред 
краищата са събрани около шията и 
кърпата минава зад ушите, така че 
обиците да се виждат. Изглежда на-
китът е прикрепял плата към гла-
вата. Кърпата е бяла с червеникава 
украса, пръсната в групи по четири 
средно големи листчета. Накитът 
представлява червена лента, веро-
ятно от тъкан, която обикаля глава-
та над челото и е украсена с три реда 
камъни или метални пластинки. По 
долнатата линия към тъканта са при-
шити малки перли. Изглежда моми-
чето е носело обици. Забелязват се 
следи от оформен кръг, украсен по 
края с перли.
Момчето е изобразено с червена 
шапка, която би могла да е от плът-
на тъкан или кожа. Тя е полукръгла 
и покрива горната част на главата, 
може би на 1-2 см над ушите. Тънка 
бяла ивица подсказва, че по линия на 
подгъва е възможно да е представена 
украса или укрепваща лента. Поясът 
и на двете деца е изцяло от плат, вър-
ху който има изобразени широки ли-
нии по дългата страна – при моми-
чето жълти се редуват с по-светли, а 
при момчето – светлосини с още по-
светли. Първият пояс има и червени 
линии, които Венера Наследникова 
описва като хоризонтални, а върху 
другия са изобразени вертикално в 
групи по три, тънки линии в черве-

Скица на втората дреха на момчето от 
ктиторския портрет в Кремиковската 
църква „Св. Георги”. Автор: Силвия 
Аризанова.
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никаво и тъмносиньо. За размерите 
на правоъгълното парче плат, обхва-
щащо талията, може да се предполо-
жи 1,8-2 м дължина и 0,60–0,80 м на 
широчина. Прави впечатление, че 
мъжките и женски пояси са премет-
нати в различни посоки – на Тодор 
по посока на лявата ръка, а на Драгна 
– към дясната. Същото се забелязва 
и при възрастните, с тази разлика, че 
те са вързани на възел.
От обувките на момичето не се виж-
да много, освен че са в червено и об-
хващат цялата предна част на крака. 
Тъй като връхната дреха на момчето 
е малко по-къса, тя разкрива повече 
от неговите обувки. Те са в жълт цвят, 
вероятно под формата на ботуш. Из-
глежда е имало шев при глезена и 
изобразена линия нагоре подсказва, 
че горната част е съставена от поне 
две парчета.

Долната дреха на момичето е от бяла 
тъкан. От нея се виждат ръкавите, 
украсени с квадрати от тъмночерве-
ни линии и малко от деколтето, също 
украсено. То е било кръгло и вероят-
но закопчавано с копчета, подобно 
на майката. Долната част на ръкава е 
оформен като къдричка. Той е дълъг, 
прав и стеснен към китката. За дъл-
жината на долната риза може само 
да се предполага, но вероятно е дълга 
до глезените, тъй като става въпрос 
за момиче. Връхната дреха изглеж-
да по-скоро тъмносиня отколкото 
тъмнозелена, ако я стравним с оста-
налите цветове от стенописното изо-
бражение. Тя е с голяма широчина и 
дължина до под глезените. По линия 
на деколтето е оформен около 3-4 см 
отвор в дълбочина до линия на гър-
дите, подобно на този на майката. 
Ръкавът е изрязан в горната си част 
и стига до малко под върха на рамо-
то – 2–3 см, докато по долната линия 
на ръката е дълъг и стига до китката. 
По линия на изрязването, подгъва и 
деколтето се забелязва тънка златис-
та ивица, която напомня на оплетен 
като плитка шнур.  Тя може да пред-
ставлява бродерия или друг вид ук-
раса под формата на ширит. Краят 
на ръкава към китката е заметнат и 
се вижда червена подплата.
Изглежда момчето е било облечено в 
три пласта дрехи, тъй като при декол-
тето се забелязва бяла риза с кръгла 
извивка по шията. Моделът на връх-
ната дреха позволява да се видят дъл-
ги прави ръкави в по-скоро тъмносин 
цвят отколкото тъмнозелен, стесне-

Скица на връхната дреха на момчето от 
ктиторския портрет в Кремиковската 
църква „Св. Георги”. Автор: Силвия 
Аризанова.
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ни при китката. Изобразените гънки, 
подобно и на момичето, показват, че 
широчината на ръкава е давала добра 
възможност за движение на ръката, 
без да бъде притискана. За дължина-
та на долната дреха може само да се 
предполага – възможно е да е стига-
ла до коляното или около средата на 
прасците. При бащата Радивой също 
личат три пласта одежди. Горната 
е представена отворена и дава въз-
можност да се види втората дреха. Тя 
е дълга малко над глезените и стои 
заметната отпред, като в горната част 
се образува триъгълно деколте. По 
линия на отвора е пришита широка 
светлозелена лента. Изображението 
не дава възможност да се види как е 
била затворена дрехата, но не личи 
да е имала отвор по дължина в пред-
ната си част, а по-скоро лявата част е 
покривала дясната и поясът или ня-

какъв вид странично закопчаване я е 
държал затворена12. Ръкавът при ба-
щата и сина са изобразени еднакво, 
поради което може да се предполо-
жи, че и с цялата дреха е така. Въпре-
ки, че малка жълта ивица на декол-
тето върху бялата риза и под яката, 
навежда на мисълта, че втората дре-
ха е имала кръгло деколте, украсено 
с тази жълта лента, която се вижда. 
Разлика има и в това, че при бащата 
поясът е завит върху втората дреха, 
а при момчето – върху най-горната. 
Връхната одежда на Тодор е по-къса 
от тази на Драгна, като дължината й 
стига малко над глезените. Изобра-
зените гънки показват голяма широ-
чина. Тя е с червен цвят, докато яка-
та, полегнала и покриваща раменете, 
е със жълт цвят. Ясно личи, че връх-
ната дреха е била отворена отпред  по 
цялата си дължина, като от шията до 
малко под пояса е била затворена с 

12   С подобна дреха е изобразен сръбски 
жупан от ХІV в., ктитор на църква в Каран 
(Ужице). Тя е заметната в предната си част по 
същия начин и в същата посока. Деколтето и 
краят на дрехата са обточени с широка богато 
украсена в златисто лента. Разликата е в това, 
че одеждата на сръбският жупан е без ръкав и 
с отвор по средата в полите на предната част. 
Важното в случая е, че лявата предна част 
покрива дясната, подобно на Радивой и че тя 
го обгръща целия отпред, като продължава до 
страничния шев или още малко отзад. Долният 
край на одеждата е леко завит в края си и личи 
бяла подплата. От това може да се съди, че 
лявата част загръща дясната страна под ръкава 
и се спуска надолу. За да стои по този начин 
и да не виси, освен коланът трябва да е имало 
и някакъв тип връзки или закопчаване. – вж. 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Petar_Brajan#/
media/File:Petar_Brajan.jpg>  (30 юни 2015).

Кройки на втората дреха (със синьо) и 
връхната одежда (с червено) на Тодор. 
Автор: Силвия Аризанова.
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копчета. Те са с кръгла форма, веро-
ятно от златист метал, ако съдим по 
жълтия цвят. Разположени са на гъ-
сто – на около 1-2 см. Ако съдим от 
изобразеното, копчетата са били око-
ло 10-12 на брой. Много е възможно 
в долната си част дрехата да е стоя-
ла отворена. Ръкавът е представен 
като декоративен с дължина някъде 
около над коляното. Той има отвор в 
горната си част, малко под рамото, от 
където е промушена ръката. Отворът 
е изобразен скосено, по права линия, 
като при отпускане на ръката на долу, 
малка част от рамото остава покрита. 
В долната си част декоративният ръ-
кав е зашит и оформен, като реален.
Технологичният процес, представен 
по-долу е предимно хипотетичен, 
като бъдещи проучвания могат да 
приемат или отхвърлят част от него. 
Ако разгледаме запазените образци 
на туники (ризи) от ранното средно-
вековие, ще забележим, че общото 
между тях е правата линия от декол-
тето по рамото и ръкава13. Също така, 
13  <http://art.thewalters.org/detail/18468/
tunic/> (22 май 2015); <http://www.metmuseum.
org/collection/the-collection-online/search/4462
58?rpp=30&pg=1&ft=byzantine+tunic&pos=5> 
(22 май 2015); <http://www.metmuseum.org/
collection/the-collection-online/search/475116
?rpp=30&pg=1&ft=byzantine+tunic&pos=6> 
(22 май 2015); <http://www.metmuseum.org/
collection/the-collection-online/search/475107
?rpp=30&pg=1&ft=byzantine+tunic&pos=8> 
(22 май 2015); <http://www.metmuseum.org/
collection/the-collection-online/search/448173?rp
p=30&pg=1&ft=Child%27s+Tunic+with+Hood&
pos=1> (22 май 2015); <http://www.metmuseum.
org/toah/works-of-art/26.9.9> (22 май 2015); 
<http://collections.vam.ac.uk/item/O119593/tunic-
unknown/> (22 май 2015); <http://collections.

че в повечето случаи те са падали по 
права линия надолу по дължината 
или с леко разкрояване встрани. Пра-
ви впечатление, че има разнообразие 
при броя шевове, вероятно взависи-
мост от тъканта и парчетата, с които 
са разполагали занаятчиите. Трябва 
да се има предвид, че тези приме-
ри са от векове по-рано и запазени-
те туники са свързани с Византия и 
предимно от територията на Египет. 
Затова и е трудно да се предполо-
жи със сигурност как би изглеждала 
средновековната кройка на детската 
риза от изображението в църквата 
при Кремиковския манастир. Макар 
че голямото разпространение на на-
чина, по който ръкавът е бил свързан 
с раменния шев по права линия, пра-
ви твърде вероятно да е било харак-

vam.ac.uk/item/O119606/tunic-unknown/ > (22 
май 2015); <http://collections.vam.ac.uk/item/
O90760/tunic-unknown/> (22 май 2015).

Кройки на ръкавите на Тодор. Автор: 
Силвия Аризанова.

http://art.thewalters.org/detail/18468/tunic/
http://art.thewalters.org/detail/18468/tunic/
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/446258?rpp=30&pg=1&ft=byzantine+tunic&pos=5
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/446258?rpp=30&pg=1&ft=byzantine+tunic&pos=5
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/446258?rpp=30&pg=1&ft=byzantine+tunic&pos=5
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/475116?rpp=30&pg=1&ft=byzantine+tunic&pos=6
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/475116?rpp=30&pg=1&ft=byzantine+tunic&pos=6
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/475116?rpp=30&pg=1&ft=byzantine+tunic&pos=6
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/475107?rpp=30&pg=1&ft=byzantine+tunic&pos=8
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/475107?rpp=30&pg=1&ft=byzantine+tunic&pos=8
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/475107?rpp=30&pg=1&ft=byzantine+tunic&pos=8
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/448173?rpp=30&pg=1&ft=Child%27s+Tunic+with+Hood&pos=1
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/448173?rpp=30&pg=1&ft=Child%27s+Tunic+with+Hood&pos=1
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/448173?rpp=30&pg=1&ft=Child%27s+Tunic+with+Hood&pos=1
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/448173?rpp=30&pg=1&ft=Child%27s+Tunic+with+Hood&pos=1
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/26.9.9
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/26.9.9
http://collections.vam.ac.uk/item/O119593/tunic-unknown/
http://collections.vam.ac.uk/item/O119593/tunic-unknown/
http://collections.vam.ac.uk/item/O119606/tunic-unknown/
http://collections.vam.ac.uk/item/O119606/tunic-unknown/
http://collections.vam.ac.uk/item/O90760/tunic-unknown/
http://collections.vam.ac.uk/item/O90760/tunic-unknown/
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терно и за облеклото на българите от 
разглеждания ктиторски стенопис. В 
съвременната кройка на горна дреха 
при свързване на ръкава има извив-
ка, а при рамото – скосяване. Цел-
та е да се избегне натрупването на 
плат и да се очертае формата на тя-
лото. Голямата широчина на дрехи-
те от средновековното изображение 
и линиите, очертаващи прегъването 
на тъканта при свивката на ръката, 
води до предположението, че тези 
съвременни похвати при кроенето не 
са били използвани. Затова при из-
работване на хипотетичните кройки, 
свързването при рамото и с ръкава е 
представено по права линия, подоб-
но на запазените по-ранни туники. 
Възможно е да е имало изрязване 
при ръкавната извивка с цел да се 
избегне натрупването на плат, но на 
този етап от проучванията е трудно 
да се каже. Друг вариант е разшире-
нието на дрехата да се получава от 
дълнително разкроено парче, при-
шито към долната част на ръкавния 
отвор14. Така при ъгъла образуван от 
основните части (предна и задна) и 
допълнителното парче, се оформя 
четвъртита извивка, която дава въз-
можност за вталяване.
С голяма вероятност може да се пред-
положи, че краищата на дрехите са 
били обшити по някакъв начин или 
е имало подгъв, за да не се позволява 
разплитането на тъкънта. Такъв ясно 
14  По подобен начин е скроявана ризата от 
българската народна носия през ХІХ в. – вж. Маринов, 
Д. Градиво за веществената култура на западна 
България. – В: Сборник за народни умотворения, наука 
и книжнина. Книга ХVІІІ: ІІ. Материали. София, 1901, 
108-109.

личи в края на декоративния ръкав 
на Тодор. Изобразен е тъмен кръг 
във вътрешността, а в долната част е 
очертана червена линия, в цвета на 
лицевата част на дрехата. Шевовете 
не са представени в изображенията. 
Затова не е ясно как са изглеждали 
отделните части на одеждите и как 
точно са били пришивани. Може да 
се предположи, че е имало шевове по 
линия на рамената, по дължина на 
страничните линии и при връзката 
на предната и задната част с ръкава. 
Последният от своя страна е имал 
поне един шев, който да го затваря. 
Сходстовото с облеклото на възраст-
ните, прави възможно долните ризи 
да са били закопчавани при деколте-
то със ситно подредени копчета.
Ако приемем, че долният червен цвят 
на връхната дреха на момичето е под-
плата, то тя трябва да е била приши-
та от опъковата страна към горния 
плат и след това да е била обърна-
та през оставен в шева отвор, който 
след обръщането с лицевата страна 
навън, е бил зашит. Прави впечатле-
ние и друго, че ръкавът на връхната 
одежда е прилепен към този с украса 
на квадратчета. Не личи той да пада 
надолу при определено движение на 
тялото. Включително и на една от 
жените в богато облекло, изобразена 
в сцена заедно със св. Георги, макар 
и по-схематично. Ръкавът й напом-
ня този на жените от ктиторското се-
мейство и също не личи да пада сво-
бодно надолу, макар да се състои от 
основната дреха и бяла, богато укра-
сена с орнаменти риза. Това поставя 
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въпроса дали изрязаният ръкав не 
е бил пришит или прихващан към 
другия по някакъв начин. Екатерина 
Манова насочва към портрет на жена 
от 1480 г. на италианския художник 
Е. Роберти, която има сходен ръкав15. 
Но при разглеждане на живописни 
произведения на други художници, 
също свързани с италианските земи 
и от ХV в., се откриват много по-близ-
ки паралели, особено в рисунките на 
Карло Кривели16 и Сандро Ботиче-
ли17. Някои от жените в техните кар-
тини са облечени в дреха, чийто ръ-
кав се състои от две части. Ясно личи, 
че този на връхната дреха на две или 
три места се прихваща с връзки, но 
така, че по-широкият и ефирен на 
ризата, остава открит на половина. 
Разликата е в това, че срязването е 
предимно от лакътя надолу, като се 
вижда ризата от вътрешната страна 
на ръката. При внимателно вглежда-
не на облеклото на майката от кти-
торското изображение, се вижда, че 
при китката ръкавът е пристегнат със 
жълта панделка. Тя може да е била 
част от връхната дреха и да е пристя-
гала така че да се образува къдрич-
ка. Едва забележимо, но при лакътя 
15  Манова, Ек. Видове средновековни 
облекла според стенописите, с. 60; <https://
it.wikipedia.org/wiki/Ercole_de%27_Roberti#/
media/File:Ercole_de%27_Roberti_002.jpg> (30 
юни 2015).
16 
 Carlo Crivelli <https://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_
Crivelli>;  <http://www.nationalgallery.org.uk/artists/carlo-
crivelli > (29 юни 2015).
17  Sandro Botticelli <https://it.wikipedia.
org/wiki/Sandro_Botticelli>; <http://www.
sandrobotticelli.net/Portrait-of-a-Lady-1470-75-
large.html> (30 юни 2015).

също личи панделка, единият край, 
на която е в жълто, подобно на ук-
расната ивица и друг, който е в цве-
та на долната риза. Това означава, че 
на това място е имало връзка, която 
прави захващането устойчиво, за да 
може да стои ръкавът по този на-
чин. Логично е да има такива връзки 
от двете страни при лакътя. Ако съ-
дим от цвета им, едната е била част 
от горната дреха и една от долната 
риза. При обличане са се завързвали 
по между си. Възможно е, къдричка-
та при китката на момичето да е об-
разувана от подобна връзка, която да 
прихваща ръкавът на горната одеж-
да за този на ризата. За целта връзка-
та трябва да е била пришивана на 2-3 
см от края на ръкава. Ако се пришие 
без тази разлика, ще се получи както 
изглежда при другата жена от сцена-
та със св. Георги, където се вижда, че 
края на ръкава на бялата риза е из-
дърпан към китката и затова изглеж-
да с по-голяма дължина от другия. 
Венера Наследникова отбелязва, че 
по ръба на свързване се вижда част 
от червена подплата. Това също го-
вори в полза на подобно прихващане 
на двата ръкава, защото, ако са били 
пришити, щеше да полегнат плътно 
един към друг и нямаше да се вижда 
подплатата. Този елемент от облек-
лото показва италианско влияние 
върху начина на обличане на бъл-
гарите. Макар да има известни раз-
лики, многообразие се забелязва и 
в портретите на италианските жени 
– при някои разрезът е от лакътя, 
при някои от рамото, в броя връзки, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Crivelli
https://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Crivelli
http://www.nationalgallery.org.uk/artists/carlo-crivelli
http://www.nationalgallery.org.uk/artists/carlo-crivelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli
http://www.sandrobotticelli.net/Portrait-of-a-Lady-1470-75-large.html
http://www.sandrobotticelli.net/Portrait-of-a-Lady-1470-75-large.html
http://www.sandrobotticelli.net/Portrait-of-a-Lady-1470-75-large.html
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местата на прихващане и др. Затова е 
нормално ръкавът на българките да 
е оформен по-различно и да не пов-
таря напълно този на италианските 
жени. От ктиторското изображение 
на Кремиковската църква личи, че 
ръкавът на горната дреха е бил по-
изрязан и не е обхващал цялата кит-
ка. Покривал е вътрешната страна на 
ръката, ако съдим по изобразените 
свити ръце. Изглежда на художникът 
не му е било много ясно къде точно 
е отивало парчето от връхната дреха, 
защото при спуснатата лява ръка на 
майката, то идва от горната страна 
на ръкава, което не би трябвало да 
се случи, ако е изрязан при рамото, 
както е посочено на дясната ръка. 
По-реалистично е представено при 
жената от сцената със св. Георги, при 
която едната ръка е свита, а другата 
отпусната надолу. И в двата случая 
тъканта на връхната дреха минава 
по-вътрешната линия до дланта, а 
украсеният ръкав на ризата е от стра-
на на лакътя. Точно така са изобра-
зени ръкавите на момичето и десния 
на майката. Затова приемам, че това 
е било реалното им положение.
Тъй като мъжете са представени в 
три пласта дрехи, това прави мно-
го вероятно жените също да са има-
ли още една долна риза, вероятно 
с опростена кройка, може би дълга 
и с къс ръкав, която не се забелязва 
външно. Възможно е лентата на гла-
вата да е била пришита към кърпа-
та, но съм по-склонна да мисля, че 
са детайли, поставяни отделно един 
от друг. Изглежда вероятно, предвид 

пришиването на украса, лентата да е 
била от по-плътна материя или да са 
били зашити едно за друго две пар-
чета плат или едно прегънато на две. 
Обиците трябва да са били от няка-
къв вид метал и изглежда украсени 
с перли. Кърпата е по-скоро от цяло 
парче плат. Тя не завива раменете, а 
двата й края са прибрани при шията.
От долната риза на момчето се виж-
да твърде малко, за да се придобие 
ясна представа за нея. Тя има кръгло 
деколте по линия на вратната извив-
ка и изглежда да е била от по-финна 
материя. Може да се предположи, че 
кройката й е била опростена – ши-
рока, права, вероятно с къса дължи-
на, покриваща слабините и с къси 
широки ръкави. Ако при момчето 
втората дреха е подобна на бащата, 
то следва тя също да е пристегната 
по някакъв начин – с друг пояс или 
връзки (копчета) отстрани. Второто 
е по-вероятно, тъй като затварянето 
на дрехата само с някакъв тип колан, 
го прави неустойчиво и краят й ще 
виси или ще трябва постоянно да се 
наглася, което създава неудобство. 
Но под ивицата бяла риза, която се 
вижда при деколтето, се забелязва 
жълта линия, очевидно представля-
ваща дреха под връхната. Жълтото 
е подобно на това на яката, но ясно 
е разграничено от нея. Може да се 
предположи, че изобразява украсна 
ивица на тъмносинята одежда. Това 
предполага, тя да е с кръгло деколте 
и различно оформена от тази на ба-
щата в предната си част. Стеснение-
то на ръкава изглежда е позволявало 
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китката да преминава свободно, тъй 
като не личи закопчаване или друг 
вид пристягане. Това се забелязва 
както при сина, така и при бащата, 
чиято поза на ръцете, позволява да 
се види ръкава от двете страни. Ви-
дима е и широчината на отвора на 
лявата ръка на Радивой, като става 
ясно, че той не прилепва плътно. За 
разлика от връхната одежда на мо-
мичето, тази на момчето е отворена 
отпред. Това предполага по линия 
на отвора от вътрешната страна да 
е имало подгъната или пришита до-
пълнително широка лента от същия 
плат. Тя би дала необходимата устой-
чивост на линията и здрава осно-
ва за пришиване на копчетата. При 
изображението на бащата такава не 
личи от заметнатия край на дрехата, 
но на нея не са изобразени и копче-
та. Възможно е художникът да е спес-
тил тези подробности или връхната 
одежда да е била по-различна и без 
закопчаване. Яката е много вероятно 
да е представлявала отделен детайл, 
зашит допълнително. Може да се е 
състояла от една част, пришита по 
вратната извивка или отзад, по сре-
дата на шията, да е имало свързащ 
шев за две нейни части. Съответно, 
за да има устойчива форма, би тряб-
вало да е имало долна и горна яка, 
зашити от опъковата страна заедно и 
обърнати така, че резервата да остане 
скрита. Възможно е по-подобен на-
чин – с друго парче плат от вътреш-
ната страна, да е била уплътнена ця-
лата дреха. Тъй като декоративният 
ръкав пада зад ръката, се предполага 

той да е бил зашит за долната част 
на ръкавния отвор. При разреза в 
горната част както при бащата, така 
и при сина личи образуването на ос-
тър ъгъл по посока на линия на ра-
мото. Това би могло да се получи, ако 
страничния шев и рамото са скроени 
под прав ъгъл, а предната и задната 
част представляват правогълно пар-
че плат. При отпусната ръка надолу 
разрезът в горната част на ръкава би 
изглеждал точно така. Не е изключе-
но по този начин да е бил оформен 
и ръкавът на жените. Копчетата ли-
чат върху лявата предна част, точ-
но до линията, което означава, че са 
пришити на дясната и минават през 
илик на другата част. Около кръга 
на всяко копче е изобразена линия в 
страни, която може да представлява 
част от него, тъй като е в същия цвят 
или по-скоро обшит в златисто илик 
(прорязан през плата или оформен 
външно като завито шнурче). Сами-
те копчета са по-големи и поставени 
на по-голямо разстояние от затваря-
щите долните ризи на майката и на 
бащата. Шапката на момчето е била 
ушита от най-малко две части. Пред-
вид, че покрива обиколката на глава-
та, може би дори четири. Много веро-
ятно е да е била подплатена отвътре 
с друга тъкан. Върху изображението 
на шапката на момчето личат линии, 
скосени на дясно по долната страна, 
докато към върха се вижда скосява-
не в обратната посока. Ако съдим от 
шапката, поставената на главата на 
бащата, която в долната си част на-
помня на широка лента, е възможно 
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и тази на сина да е имала подобно 
парче, което да обикаля главата по 
линия на челото. Представените рез-
ки може да представляват отделни 
парчета или да са част от украса във 
вид на ленти. 
Изображението на обувките е доста 
неясно, но изглежда при момчето е 
имало свързващ шев около глезена и 
такъв, който е затварял горната част 
на обувката от вътрешната страна на 
крака. Личат следи от черта върху ле-
вия крак на момчето, които може да 
обозначават шев, който свързва част-
та, покриваща глезена и тази, обхва-
щаща горната част на стъпалото. Че-
тири линии напречно на пръстите от 
горната страна, би могло да предста-
вляват три свързващи ленти или че-
тири връзки. Несъмнено стъпалото 
е било уплътнено по някакъв начин, 
може би с отделно парче кожа, покри-
ващо долната част на крака и вероят-
но свързано с гореспоменатите ленти 
или връзки (предната част на крака 
към пръстите не се вижда добре). Ако 
съдим от по-ясното изображение на 
обувките на майката, материята, по-
криваща стъпалото отдолу е изряза-
на под формата на ниска пантофка 
и прикрепяна в предната си част от-
към пръстите от ленти или връзки 
(на левия крак личат шест изобразе-
ни линии). Такива изглежда са били 
и обувките на момичето. Прави впе-
чатление, че всички детайли са пред-
ставени в един цвят, което предпола-
га изработването им от една и съща 
материя, най-вероятно кожа. Относ-
но използваните тъкани за останала-

та част от облеклото, също може само 
да се предположи. Долните ризи би 
трябвало да са от по-леки и тънки 
материи, докато връхните – от по-
плътни и дебели. Лесното огъване 
на плата, от който са изработени по-
ясите, показва, че той е бил по-скоро 
сходен с този на ризите, отколкото на 
връхните одежди. Определено ръка-
вите на момичето представят дреха с 
по-ефирна материя от тази на мом-
чето. Подобна изглежда и тъканта на 
кърпата, покриваща главата, докато 
шапката на момчето е по-скоро от 
груб плат или кожа.
Конструирането на детското облек-
ло, изобразено в ктиторското изобра-
жение на църквата на Кремиковския 
манастир, е въз основа на съвремен-
ни методи и формули за изчислява-
не при изработването на подобни 
кройки. Представени са долна риза 
и връхна дреха, съответно при мом-
чето и момичето. Мащабът е 1:500. 
Предвид удължения силует и общия 
вид на изобразените деца, може да 
се предположи, че са били от т.нар. 
трета възрастова група – между 7 и 
14 години. Макар че, ако имаме пред-
вид височината им и съотношението 
спрямо възрастните (около линия на 
ханша), възможно е да са били и по-
малки. Ако приемем, че майка е била 
висока 1,70 м, според съвременните 
стандартни мерки, момичето тряб-
ва да е било високо около 1 м, което 
го поставя между деца на 3-4 годи-
ни. Тъй като изображението му като 
цяло не създава подобно впечатле-
ние, при конструирането са използ-
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вани стандартни мерки за около 10 
годишно дете. Момчето изглежда 
по-ниско и малко по-малко от моми-
чето, но с цел да се избегне натруп-
ването на мерки и изчисления, са 
използвани едни и същи примерни 
такива. Кройките са представени в 
добавените илюстрации.
Възстановката на детско облекло от 
ХV в. е хипотетична, но има своите 
основания. Детайлното вглеждане и 
проучване на неговия външен вид и 
начина, по който е било изработва-
но, води до по-голяма възможност за 
сравнение, нови въпроси и при це-
ленасочена работа – намирането на 
техните отговори. Настоящата рабо-
та е крачка в тази посока.

п р и м е р Н и  м е р к и  и  и З ч и с л е Н и я 
З а  к р о Й к и т е  Н а  о б л е к л о т о  Н а 
м о м ч е т о  и  м о м и ч е т о

І. Мерки:
Вт = 146 см
Пс = 4 см
Ог = 76 + Пс (8 см) = 84 : 2 = 42 см
Ш рамо = 11,8 + Пс (0,5 см) = 12,3 см
Д ръка = 47,4 + Пс (2 см) = 49,7 см
О китка = 14,5 + Пс (6 см) = 20,5 см

ІІ. Изчисления
Длг (з. ч.) = 1/16 Вт +2/10 Ог + 1 = 18,5 
см
Длт (з. ч.) = ¼ Вт – 4 = 32,5 см
Длх = ¼ Вт + 1/8 Вт – 6 = 48,75 см
Длг (п. ч.) = Длг + 1,8 = 20,3 см
Д изд. (момиче) = 106 см
Д изд. (момче) = 96 см

Вви = 1/10 Ог : 2 = 2,1 см
Шви = 1/10 Ог + 2 = 6,2 см
Шгр = 4/10 Ог – 0,5 + 0,3 х Пс = 17,5 
см
Шри = 2/10 Ог + 1 + 0,4 х Пс = 11 см
Шпч = 4/10 – 0,5 + 0,3 х Пс = 17,5 см
Шрк (момиче) = ½ Ок + 8 = 18,25 см
Шрк (момче) = ½ Ок + 6 = 16,25 см

Съкращения:
Вви – височина вратна извивка.
Вт – височина на тялото.
Д – дължина.
Д изд. – дължина на издалието.
Длг – дължина линия гърди.
Длт – дължина линия талия.
Длх – дължина линия ханш.
з. ч. – задна част.
п. ч. – предна част.
Пс  - прибавка за свобода.
О – обиколка.
Ог – обиколка гърди.
Ш – широчина.
Шви – широчина вратна извивка.
Шгр – широчина гръб.
Шпч – широчина предна част.
Шри – широчина раменна извивка.
Шрк – широчина на ръкава при кит-
ката.

Силвия Аризанова е доктор по Сред-
новековна българска история и кон-
стуктор-моделиер на дамско об-
лекло.

„
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огребалните практики 
заемат изключително ва-
жно място в тракийската 
култура, поради факта, 

че в древна Тракия мъртвите зае-
мат по-високо място от живите. Те 
са обект на култ, в основата на който 
стоят преклонението пред предците, 
вярата в безсмъртието и надеждата, 
че мъртвите се връщат.
Гробните практики и съоръжения са 
сред най-важните и консервативни 
категории археологически материал. 
Тяхното изследване разкрива важни 
етнически и културни аспекти на 
древните общества, населявали оп-
ределена територия.
Начинът, по който мъртвият е бил 
излаган и вещите, с които е погреб-
ван, показват, че той се подготвя да 
премине отвъд такъв, какъвто е при-
живе, или такъв, какъвто би трябвало 
или би му се искало да бъде – наме-
рение, илюстрирано от единичните 
елементи на пищност в по-скромни-
те гробове.
Хероизираният мъртвец е смятан за 
надарен с необикновена сила. Вярата 

в свръхестествената мощ на покой-
ника и опасенията или надеждата, че 
той може да влияе върху живота на 
живите, са сред причините, поради 
които в Тракия мъртвецът е обект на 
изключителни грижи.
Периодът на римско владичество 
над българските земи е много важен 
етап от живота на траките. Тракия, 
която е включена в огромната Рим-
ска империя, въпреки че е перифер-
на област и след ликвидирането на 
политическата й самостоятелност, тя 
продължава да проявява своята кул-
тура, която ясно се отличава в погре-
балните обичаи.
За погребалните обичаи на траките 
от предримската епоха са характер-
ни двата обреда – трупополагането и 
трупоизгарянето, които са практику-
вани едновременно и предлагат го-
лямо разнообразие на типове и фор-
ми гробни съоръжения.
В предримската епоха V-III в. пр. н. е. 
се срещат солидно изградени гробни 
съоръжения с богат гробен инвентар. 
През периода на римското владиче-
ство, особено в I и II в., гробните съ-

Погребални практики и гробни 
съоръжения в римската провинция 

Тракия
Автор: Елица Димитрова

през периода на римСкото владичеСтво, оСобено в i и ii в., гробните Съоръже-
ния Са извънредно Скромни по уСтройСтво, но С разнообразен и богат инвен-
тар от бронзови и Стъклени Съдове, накити и др.

„
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оръжения са извънредно скромни по 
устройство, но с разнообразен и бо-
гат инвентар от бронзови и стъклени 
съдове, накити и др. Вероятно това 
се обяснява с ритуала, преобладаващ 
по това време начин на погребение – 
трупоизгарянето, което предполага 
значително по-скромни по устрой-
ство гробове. Този извод се потвърж-
дава и от факта, че в предримската 
епоха, особено през II-I в. пр. н. е., 
погребенията с трупоизгаряне съ-
държат също така прости по устрой-
ство гробни съоръжения.
За погребалните обичаи на траките 
от предримската епоха са характер-
ни двата обреда – трупополагането 
и трупоизгарянето, които са прак-
тикувани едновременно и предлагат 
голямо разнообразие на типове и 
форми гробни съоръжения. От из-
вестните гробни находки през пери-
ода V-I век пр. н. е. се долавят про-
мени в погребалните обичаи, които 
предхождат завладяването на наши-
те земи като се опростяват гробните 
съоръжения с практикуване почти 
без изключение на трупоизгаряне-
то. Периодът на римско владичество 
над българските земи е много важен 
етап от живота на траките. Тракия, 
която е включена в огромната Рим-
ска империя, въпреки че е перифер-
на област и след ликвидирането на 
политическата й самостоятелност, 
тя продължава да проявява своята 
култура, която ясно се отличава в по-
гребалните обичаи. Траките продъл-
жават да издигат надгробни моги-
ли, въпреки влиянието на римската 

култура, официалната римска власт, 
войската и администрацията, които 
налагат. Статистиката на гробните 
находки от този период показва бър-
зото нарастване на техния брой и ни 
предлагат разнообразни по устрой-
ство гробни съоръжения, които са 
класифицирани в следните типове и 
варианти:

1.  т р у п о п о л а г а Н е

1.1 Могили и могилни погребе-
ния

а) Погребения с трупополагане в нео-
формени гробове.
– Този тип погребения са разполо-
жени на различна дълбочина в мо-
гилния насип, в зависимост дали са 
главни (централни) или вторични. 
При централните не е констатира-
но вкопаване на трупа, а е поставян 
наравно с околния терен, след кое-
то е започвало натрупването на мо-
гилния насип (Образец 1). При вто-
ричните има известно вкопаване, но 
гробът не е оформен във вид на яма. 
Това вкопаване следва от нуждата 
трупът да се „вложи” в могилния на-
сип. Най-много такива погребения са 
открити в могилния некропол при с. 
Меричлери – могила 3, погребение 1; 
могила 4, погребения 1, 2 и 3; могила 
5, погребения 1, 2, 4, 8, 10; могила 6, 
погребения 1, 2, 3 и 13; както и при с. 
Болярци, Асеновградско – погребе-
ния 2, 3, 6, 7, 10 и 13.
Това е и главната разлика на по-
гребенията от този тип, защото при 
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другите имаме правилно оформена 
вкопана яма, с или без покритие. По-
гребенията със трупополагане в нео-
формени гробове се появяват през II 
в., а през III в. и особено през IV в. са 
масово разпространени.

  
Образец 1.       

б) Погребения с трупополагане 
в ями
–  При този тип погребения трупът е 
положен в предварително оформена 
вкопана яма (Образец 2), като поня-
кога тя е облицована с тухли (Обра-
зец 3). Такива се срещат в римските 
некрополи от Толбухинско и Варнен-
ско, Сливен и с. Люлин, Ямболски 
окръг.
При някои от погребенията е конста-
тирано наличие на покритие от тегу-
ли – вторично могилно погребение 
от некропола при Сливен; каменни 
плочи – с. Люлин, Ямболско, като 

ямата е изкопана в скалния терен, 
след което е надзидана с три реда 
тухли и камъни; дървени греди – 
разкопки на петте могили при Галата 
(Тончева 1951, 57-58); и фрагменти от 
долиум – Сливен (Морева, Ангелова, 
30). Отнасят се към периода от края 
на 2 в. до началото на IV в.
Малкият брой могилни погребения 
от този тип показва чуждия му про-
изход – те са много разпростране-
ни в некрополите на големите рим-
ски градски центрове като Абритус, 
Августа Траяна, Одесос (Мирчев 
1947/1948, 214-215), Пауталия (Ива-
нов 1919/1920, 87-88) и Филипопол 
(Ботушарова 1962, 80). Появата и 
разпространението му по нашите 
земи се предписва на римският етни-
чески компонент, под чието влияние 
се появява и при тракийските могил-
ни погребения.

     
Образец 2.   
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Образец 3.

в) Гробове от стреховидно по-
ставени тегули
– Устройството им е следното: трупът 
е покрит със стреховидно наредени 
от двете дълги страни тегули, които 
лежат на земята или върху хоризон-
тално поставени други тегули. По-
някога покритието имитира покрив, 
като се нареждат на имбрици по би-
лото и на мястото, където се съединя-
ват две от тегулите. Така оформени-
ят гроб е затварян с тегули или тухли 
откъм късите страни. При някои по-
гребения с трупополагане тегулите са 
похлупени над плитко вкопана яма и 
ръбовете им лежат в горния край на 
ямата, върху малко стъпало, наре-
чено берма (Образец 4, а – г). Този 
тип гробно съоръжение е непознат 

в Мизия и Тракия до завладяването 
им от римляните, но той се среща в 
италийските земи още в класическа-
та епоха, а през републиканската и 
императорската епоха много често 
е използван както при погребения 
със трупополагане, така и с трупоиз-
гаряне. У нас той се появява първо в 
градските некрополи в края на I в. 
(Погребение от некропола на Августа 
Траяна, непубликувано) и началото 
на II в., а по-късно и в могилите (По-
гребения от могилния некропол при 
Сливен, непубликувани). Гробовете 
от тегули се срещат масово през II в. 
и особено през III в., по-рядко през 
IV в., и то при вторични погребения 
на различни места и дълбочини в мо-
гилния насип. Не е известен случай 
на такъв тип съоръжение, използва-
но при централните погребения.

  
Образец 4.    
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г) Гробове от каменни плочи
– Те са изградени от изправени на 
дългата си страна каменни плочи, 
като са покривани също с плочи или 
тухли (Образец 5) – такива са моги-
лите до гр. Варна и гробницата до с. 
Пленимир (Тончева 1951, 121-122; Х. 
и К. Шкорпил, 1909, 10). Обикновено 
имат правоъгълна форма, но се сре-
щат и такива с трапецовидна форма, 
леко стеснени при краката (Могилни 
погребения от с. Горичане, Толбу-
хинско, непубликувани).

Гробовете с трупополагане се отна-
сят към II в. и III в., след това вече не 
се срещат.
Тези гробове са познати в Тракия 
още от предримската епоха – Горня-
ни, Неврокопско, Дуванли, като се 
срещат много често и в гръцките чер-
номорски колонии – Несебър.
Появата им при могилните погребе-
ния през римската епоха се дължи 
повече на римското влияние откол-
кото на по-стари форми, тъй като в 
Рим те са разпространени в същия 
вид и по същото време, както в наши-
те земи.

   
Образец 5.    

         
д) Саркофази
– Те са изработвани от монолитен 
каменен блок и се състоят от корито 
и похлупак. Според формата на по-
хлупака се различават два варианта:
Вариант А и Вариант Б.
При Вариант Б причисляваме гръ-
коримския тип саркофази, които са 
съставени от корито и похлупак във 
вид на двускатен покрив с акротери 
на ъглите (Образец 6), при които се 
практикува трупополагането. Те до-
биват масово разпространение през 
II в. и III в., когато трупополагането 
постепенно измества трупоизгаряне-
то. В началото те са чужди на траките 

гробовете С трупополагане Се отнаСят 
към ii в. и iii в., След това вече не Се 
Срещат.
тези гробове Са познати в тракия още 
от предримСката епоха–горняни, не-
врокопСко, дуванли, като Се Срещат 
много чеСто и в гръцките черномор-
Ски колонии – неСебър.

„
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и доколкото ги срещаме при могил-
ните погребения от предримската и 
римската епоха, то следва да се отда-
де на външни влияния. Откритите в 
могилни погребения саркофази про-
изхождат от хинтерланда на големи-
те римски градове като  Никопол на 
Росица, Нове и Филипопол (саркофа-
зите са открити при с. Никюп, Вели-
котърновско, с. Белене и с. Вардим, 
Свищовско и при с. Надеждино, Пло-
вдивско).
Очаква се това влияние да е по-силно 
изразено върху траките, които живе-
ят в съседство с тези градове. Като 
резултат от това е използването, ма-
кар и по-рядко, на саркофазите при 
могилни погребения.

 
Образец 6.    

е) Зидани гробове
– Те са най-масово разпространени-
ят тип гробно съоръжение в нашите 

земи през римската епоха. В зависи-
мост от вида на покритието им раз-
личаваме два варианта – гробове с 
равно покритие и гробове със сводес-
то покритие. При тези съоръжения 
разграничаваме и 3 варианта: А, Б и 
В, като в могилите са констатирани 
само варианти А и В.
Вариант А – Спадат около 50 гроба, 
открити в могилни погребения, като 
само малка част от тях са изградени 
от камъни (Образец 7) – погребение 
от  некропола при Сливен, а всички 
останали са тухлени, със спойка от 
хоросан или кал (Образец 8). Някои 
от тях отвътре са измазани с хоросан 
– Брезово. Обикновено са покрити 
с една или повече каменни плочи, с 
тухли и по-рядко с тегули. При тях 
погребението е извършвано чрез два-
та обреда – и трупополагане и трупо-
изгаряне. През III в. трупополагане-
то взема превес, като през IV в. вече 
по-рядко са изграждани зидани гро-
бове. Големият брой зидани гробове 
през II в. и III в. отразява икономиче-
ски подем, който може да се свърже 
с епохата на Антонините и Северите.

Някои от тухлените гробове са из-
граждани на дъното на дълбока 
правоъгълна яма (Образец 9). При 
могилното погребение от Видим сте-
ните й са облицовани с тухлен зид, 
като това е най-сложният по устрой-
ство тухлен гроб от Вариант А (Обра-
зец 10).
Вариант В – Спадат солидно изгра-
дените със сложно разчленен план 
еднокамерни и многокамерни гроб-
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ници, зидани от тухли или камъни. 
Това са каменната гробница от с. 
Строево, Пловдивско (Цончева 1969, 
102-119) и гробницата от Поморие, 
която е изградена от тухли и камъни 
в системата на opus mixtum (Петров, 
Венедиков и Кузупов 1960, 16 - 17). И 
двете гробници са открити ограбени 
и поради липсата на гробен инвен-
тар, по отношение на архитектурата 
може да се даде приблизителна да-
тировка – с. Строево – края на I в. 
до началото на II в., а поморийската 
гробница – не по-рано от III в. По от-
ношение на архитектурата си и двете 
съдържат елементи, които продъл-
жават традицията си от елинистиче-
ската епоха. При гробницата от По-
морие това ясно се откроява, защото 
дромосът й напомня дромосите на 
куполните гробници от Мезек и Мъг-
лиж и има същите фланкиращи вхо-
да помещения като тази от Мъглиж. 
Дори и като най-късен представител 
на куполните гробници в Тракия, тя 
много напомня на римските мавзо-
леи от императорската епоха.

 
Образец 7. 

    
Образец 8.    

 
Образец 9. 

   
Образец 10. 
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1.2 Плоски гробове

Тук спадат всички типове съоръже-
ния като при могилните погребения 
с трупополагане, като погребението 
е извършено извън могилния насип 
или в некрополите.
а) Погребения с трупополагане 
в неоформени гробове.

б) Погребения с трупополагане 
в ями.

в) Гробове от стреховидно по-
ставени тегули.

г) Гробове от каменни плочи.

д) Саркофази
- При вариант А спадат саркофази-
те с плоско покритие, състоящо се от 
една каменна плоча с размерите на 
коритото. У нас се срещат в плоски 
погребения, масово в некрополите 
на големите римски градове по Ду-
навския лимес и във вътрешността 
на страната, като погребенията в тях 
са извършени чрез трупозаравяне.

е) Зидани гробове

2.  т р у п о и З г а р я Н е

2.1. Могилни гробове

а) Гробове клади
– При това изключително просто 
гробно съоръжение няма почти ни-
какви грижи за изгорените останки 
освен издигане на надгробната моги-

ла.
Този тип погребения има два вари-
анта: Вариант А и Вариант Б.
Вариант А – могилата е издигната на 
мястото, където е извършено трупо-
изгарянето. Повечето такива погре-
бения са вторични – 28 от общо 37. 
Извършени са едновременно или 
известно време след централното по-
гребение. Типични примери за това 
са могилните некрополи при с. Ме-
ричлери и с. Обручище, Старозагор-
ско, както и тракоримският могилен 
некропол в района на промишления 
комплекс „Марица-Изток”.
При някои от погребенията има до-
натрупване на могилата, а в някои 
случаи изгарянето е ставало на за-
равнена площадка на склона, обик-
новено в периферията на могилата. 
Но когато погребението е централ-
но, то е извършвано наравно с окол-
ния терен в основата на могилата, 
без непременно да бъде в центъра 
й – Разкопките около Мезек и гара 
Свиленград; също и Величково, Па-
зарджишко. Само в три случая има 
изграждане на кладата на един ме-
тър над основата на могилата, което 
е предшествано от предварителното 
й натрупване на известна височина.
От погребенията от двата варианта 

централните погребения винаги Са 
разположени в оСновата на могилата 
на нивото на терена, въпреки, че не 
винаги Са в геометричният й център. 
някои от могилите Съдържат повече 
от едно главно погребение.

„
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може да се направят няколко извода:
Всички погребения се вместват хро-
нологически в границите между края 
на I в. и началото на II в. и IV в., като 
най-масово са разпространени през 
II в. и III в.
Малко погребения от този тип за цен-
трални, а повечето са вторични, за-
щото тяхното устройство е по-просто, 
удобно за извършване на вторично 
погребение, върху вече оформените 
могили.
Централните погребения винаги са 
разположени в основата на могилата 
на нивото на терена, въпреки, че не 
винаги са в геометричният й център. 
Някои от могилите съдържат повече 
от едно главно погребение.
И двата варианта се появяват едно-
временно, но вариант Б е по-масово 
разпространен през късната римска 
епоха. Това е резултат от намалява-
нето на броя на надгробните могили. 
Съответно се увеличава броя на вто-
рично извършените погребения вър-
ху вече натрупаните могили. Вариант 
Б е едно просто гробно съоръжение, 
удобно за извършване на вторични 
погребения с трупоизгаряне.

б) Гробни ями с трупоизгаряне
– Те се срещат при тракийските мо-
гилни погребения, като формата на 
ямите е правоъгълна или квадрат-
на и са пригодени за индивидуални 
погребения, като трупоизгарянето 
обикновено е ставало в самата яма 
(Образец 11). Примери за това са тра-
кийския некропол при Поповица, не-
кропола на античния Пловдив, тра-

кийското могилно погребение при 
с. Просеник (могила 1) и могилните 
погребения от Видинско.
Използвани са както за главни, така 
и за вторични погребения.
Някои от могилите съдържат повече 
от едно погребение. Тъй като са раз-
положени на едно и също ниво в ос-
новата на могилата се смята, че тя е 
донатрупана с новоизвършените по-
гребения - могилните погребения от 
с. Тулово, Старозагорско. (Цанова, Г. 
и Гетов, Л., 1969, стр. 29)
Няма наличие на покритие на ямите, 
но наред с предметите от инвентара 
се откриват и железни гвоздеи, кое-
то показва, че такова покритие може 
и да е имало, но е било изградено от 
нетраен дървен материал.
Липсва определено правило за ори-
ентиране на ямите, като те са ориен-
тирани във всички посоки.
Този тип гробно съоръжение е ма-
сово разпространен през римската 
епоха като и в Централна Италия е 
познат по времето, когато е прак-
тикувано трупоизгарянето, затова е 
трудно да се определи произходът 
му. По-скоро роля имат традициите 
на предходната епоха, а не влияние-
то на римската култура.

този тип гробно Съоръжение е маСо-
во разпроСтранен през римСката епоха 
като и в централна италия е познат 
по времето, когато е практикувано 
трупоизгарянето, затова е трудно да 
Се определи произходът му. 

„
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Явяват се два варианта, като вариан-
тите се отнасят за могилните погре-
бения и за плоските гробове.
Вариант А са стъпаловидните ями, 
като на дъното на правоъгълна яма 
е вкопана друга, която е по-малка и 
е разположена по цялата й дължина 
или спазва очертанията й в намалени 
размери. Сечението й е или правоъ-
гълно или трапецовидно. Дори изга-
рянето да е извършвано извън гроба, 
останките са събирани и поставяни в 
малката яма, която в случая се явява 
като гроб-урна (Образец 12).
Находките показват голямо разноо-
бразие по отношение на покритието 
на голямата яма и гроба-урна. Гро-
ба-урна е покриван с тегули, които са 
наредени хоризонтално върху дърве-
на конструкция (Образци 12,13) или 
стреховидно, без поставяне на такава 
конструкция (Образец 12а, 6).
Забелязва се, че голямата яма е по-
дълбока при богатите погребения, 
което може да следва от нуждата да 
се помести в нея многобройният и 
разнообразен инвентар, който често 
се състои от обемисти предмети. Точ-
но това е породило нуждата да се на-
прави покритие от дървени греди, за 
да се запази инвентарът от повреж-
дане при натрупване на могилата.
При по-бедните погребения, по-ма-
лобройният инвентар е поставян в 
гроба-урна, който е покриван с тегу-
ли, а при някои от тях дори не е от-
кривано покритие.
Проучването на гробните находки, с 
този вариант на правоъгълните ями 
с трупоизгаряне, се забелязва, спо-

ред характера на гробния инвентар, 
че по-голямата част от тях принадле-
жат на жени (10 от общо 17).

Най-ранните стъпаловидни ями се 
отнасят към средата на I в. Това са 
Чаталка – могила Рошава Драгана” 
и могила 7, Пловдив, а най-късните 
– към втората половина на II в. След 
тази дата това гробно съоръжение 
вече не се среща. Стъпаловидните 
ями се откриват изключително при 
могилните погребения само през 
ранната римска епоха. Срещат се и 
в други области на балканските про-
винции през ранната римска епоха, 
като хронологически разпростране-
нието им съвпада с трупоизгарянето. 
Вариант Б са правоъгълни ями, кои-
то са облицовани с тухли. Известни 
са три могилни погребения, които 
се отнасят към I до края на II в. или 
началото на III век. Това са гробове 
от Чирпанско и Старозагорско. Този 
вид гробно съоръжение има римски 
произход и под римско влияние се 
среща и при тракийските могилни 
погребения, въпреки рядко и за срав-
нително малък период.
Пример, за такива гробни съоръже-
ния можем да дадем с Тракийската 
надгробна могила от римската епоха 
край с. Пет могили, Новозагорско.
Проученият некропол се състои от 
три могили, които са разположени 
върху най-високата част. През 60-те 
години при поставяне на стълб за ви-
соко напрежение е унищожена обо-
значена като могила № 3, най-южна-
та в некропола, като липсват и данни 
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за намерени материали от могилния 
насип. В края на април 1992 г. При 
направата на водоем е разрушена и 
могила № 2. Налага се спешно про-
веждане на спасителни разкопки, за-
щото е застрашена и могила № 1.
В могилата са открити 32 гроба, в 
които погребенията са извършени 
чрез трупоизгаряне: 17 са на място, а 
15 извън могилния насип.
Гробните съоръжения извършени с 
трупоизгаряне на място се отнасят 
към типа „гробни ями с трупоизгаря-
не” по класификацията на Л. Гетов, 
с различни варианти. Към вариант А 
със стъпаловидна гробна яма се от-
насят 4 гроба. При тях на дъното на 
голямата яма е вкопана друга – по-
малка, която служи за урна.
Към този тип спадат и правоъгълни-
те и елипсовидни при отвора гробни 
ями, с правоъгълно или трапецовид-
но напречно сечение. Към този вари-
ант се отнасят 13 гроба, като с право-
ъгълна форма са 10, а с елипсовидна 
– 4.
В гробните съоръжения, където из-
гарянето е извършено на място се за-
белязва отухляването на стените от 
силен огън и неравномерен пласт от 
въглени, пепел и недогорели кости-
ци. За начина, по който е изградена 
кладата може да се съди само по запа-
зените легла от греди разположени 
по дългите страни на 2 от гробовете. 
В предварително оформени гнезда 
върху бермите са поставяни напреко 
по 3 греди, като те са били основата 
на изградената клада. Такива гробни 
съоръжения са известни и от с. Лю-

бенец (Игнатов, Велков) и с. Карано-
во, Новозагорско (Борисов, Игнатов 
1990, 1991, 129), с. Меричлери, Ха-
сковско, Чаталка, Старозагорско (Бу-
юклиев 1986, 56), Кабиле (Гетов1982, 
47, 50), Августа Траяна (Калчев 1984, 
83), с. Чернозем, Пловдивско (Детев 
1971, 39-40) и се датират до средата 
на IV век. (Игнатов 1996, 72).

       

Образец 11.       
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Образци 12 и 13.  

в) Урни.
– При погребения с трупоизгаряне, 
костите често са събирани в урни. 
Разделяме ги на два варианта.

При вариант А са урни с цисти, при 
които урната е поставена в малък 
гроб-циста, който е изграден от камъ-
ни или тухли. Известни са 4 могилни 
погребения, които се отнасят към II 
и началото на III век – с. Горичане, 
Толбухински окръг. Появата им през 
римската епоха, и в такова малко ко-
личество показва стара местна тра-
диция. Урните в цисти са широко 

разпространени и в предримската 
епоха в областта на днешна Северо-
източна България.
Съществуват глинени и каменни 
урни.
Гробовете с урни съдържат беден ин-
вентар и причината е, че принадле-
жат на хора с по-ограничени мате-
риални възможности, а освен това те 
произхождат от вторични, по-късни 
погребения. Може би е търсено по-
просто и удобно съоръжение за из-
вършване на вторични погребения, 
като след средата на II в. натрупване-
то на могили вече не е толкова интен-
зивно и се оказва по-удобно да се из-
вършват вторични погребения върху 
вече изградени надгробни могили.
Погребенията в урни се появяват към 
края на първата четвърт на II в., като 
най-ранните са датирани с монети 
на Траян, сечени между 115 и 117 г., 
а най-късните са от втората полови-
на и края на III в. и началото на IV 
в. За урни са използвани специално 
предназначени за целта съдове или 
подходящи такива от битовата кера-
мика.
Каменните урни са известни от ня-
колко гробни находки и се отнасят 
към кратък период от края на I в. до 
втората половина на II век. Това са 
погребения предимно на мъже, за-
можни представители на тракийска-
та робовладелска аристокрация. Та-
кива са гробовете от Чаталка, могила 
„Рошава Драгана”, с разнообразен 
инвентар от въоръжение, несъмне-
но са на лица, свързани с военното 
дело. Погребението от с. Брезово, 
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Пловдивско, в което е открита и ко-
лесница, също показва високото об-
ществено и социално положение на 
покойния.
Урните от Чаталка представляват 
обикновени каменни „кутии” без 
украса, докато тази от Брезово на-
пример има формата на саркофаг с 
двускатен покрив и едва загатнати 
акротери на ъглите.
Каменните урни имат италийски 
произход и в Рим са широко разпрос-
транени в края на републиканската и 
началото на императорската епоха. 
В ранната римска епоха у нас са из-
ползвани рядко като нарушава тях-
ната традиция. Пример за това е ап-
локираният към похлупака на урната 
златен погребален венец при втория 
мъжки гроб от могила „Рошава Дра-
гана” при Чаталка.
г) Гробове от стреховидно по-
ставени тегули
– Такъв тип съоръжение се среща 
както при погребения с трупополага-
не, така и при тези с трупоизгаряне. 
Първо в градските некрополи, след 
това при могилните погребения.
Най-ранните могилни погребения с 
това съоръжение са с трупоизгаряне.

д) Гробове от каменни плочи
– Най-ранните могилни погребения 
от този тип са с трупоизгаряне и се 
датират във втората половина на I 
век. Такава е тракийската гробница 
при Пловдив. Съдържат богат инвен-
тар, а погребенията са на мъже, като 
при всички изгарянето е извършено 
извън гроба, който в случая играе ро-
лята на урна.
е) Саркофази
– Единственото могилно погребе-
ние с подобен саркофаг е това от с. 
Аликария, Бургаско, което е извър-
шено чрез трупоизгаряне (Велков 
1928/1929, 26). Състои се от две поло-
вини на каменни корита, които са съ-
единени помежду си, а погребението 
се датира от I в.
ж) Зидани гробове
– Срещат се и двата обреда – трупо-
полагане и трупоизгаряне.
При вариант Б причисляваме три 
гробни находки, при които зиданите 
гробове имат полуцилиндричен свод 
(Образци 14, 15, 16) – Кадин мост, 
Стралджа, Ямболско, Чаталка. По-
гребенията са извършени с трупоиз-
гаряне и се датират във II в.
Те са единствените и най-ранни 
представители на засводените зида-
ни гробове от римската епоха са у нас, 
като най-ранната сводеста конструк-
ция в могилно погребение е открита 
в могила 7 при Чаталка и е изграде-
на на дъното на яма с изгаряне. Те са 
единствени по рода си съоръжения и 
поради липсата на аналогии трудно 
могат да се интерпретират. Явно са 
изпълнявали роля на урни, където са 

каменните урни Са извеСтни от ня-
колко гробни находки и Се отнаСят 
към кратък период от края на i в. до 
втората половина на ii век. това Са 
погребения предимно на мъже, за-
можни предСтавители на тракийСката 
робовладелСка ариСтокрация.

„
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поставяни не само останките от кла-
дата, но и гробният инвентар. Късите 
им страни са плътно зазидани и ня-
мат отвор.

       
Образец 14.

   

 Образец 15.   

 

 Образец 16.
   
2.2. Плоски гробове

а) Гробове-клади
– При Вариант Б трупоизгарянето 
е извършвано встрани от мястото, 
където е изградена могилата и това 
място обикновено е било общо за це-
лия некропол.

б) Гробни ями с трупоизгаряне
– Такива ями се откриват и извън мо-
гилите, в непосредствена близост до 
тях, като отделни гробове в градски-
те некрополи или в самостоятелни 
некрополи от плоски гробове. Това 
са некропола с. Драшан, Врачанско, 
датиран с монети от края на II в. до 
средата на III в., както и некропола 
при Сливен.
Друг пример, за такива гробни съо-
ръжения можем да дадем с Тракий-
ската надгробна могила от римската 
епоха край с. Пет могили, Новоза-
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горско.
Погребенията, които са извършени 
чрез трупоизгаряне извън могилния 
насип, се отнасят по класификацията 
на Гетов към типа „гробове-клади”, 
вариант Б. Останките от кремирани-
те кости, въглени, пепел и гробни да-
рове са вложени в могилния насип. 
Такива гробни съоръжения са 14 на 
брой. Като и при тези гробни съоръ-
жения се среща леко отухляване на  
части от стените или дъното на яма-
та, което е свързано с предварител-
ното й опалване или с полагане на 
тлеещите останки. Аналогични гроб-
ни съоръжения са познати от Любе-
нец, Караново, Новозагорско, Мед-
никарево, Радневско, с. Меричлери, 
Хасковско и Дъбово, Казанлъшко. 
(Игнатов 1996, 73).
в) Урни
– При глинените урни са известни 
около 30 могилни гробни находки, 
с изключение на няколко, при кои-
то изгарянето е на самото място, при 
всички останали е извършено извън 
могилата.
г) Гробове от стреховидно по-
ставени тегули
У нас се появява в края на I в. и нача-
лото на II в. най-напред в градските 
некрополи – погребение от некропо-
ла на Августа Траяна.
д) Гробове от каменни плочи

е) Саркофази
– Романизираните траки, които жи-
веят в градовете, са погребвани в сар-
кофази, които не са поставяни в мо-
гилата. Те са декорирани с елементи 
от тракийския бит и религия. От не-
кропола в Рациария са известни сар-
кофази с релефно изображение на 
Херос.
След военното и административно 
усвояване на територията от рим-
ляните в областта на погребалните 
обичаи настъпват изменения. Про-
дължава съвместното използване на 
плоски и на могилни гробове. Обре-
дът кремация се практикува почти 
без изключение през I в. Като белег 
за степента на романизация се счита 
постепенното навлизане на трупопо-
лагането от началото на II в. най-на-
пред в градските некрополи от край-
брежните зони и лимеса. През целия 
II в. двата обреда съжителстват съв-
местно. От началото на III в. трупо-
полагането постепенно започва да 
доминира, за да се наложи оконча-
телно към края на века. 
През I век е практикувано изключи-
телно трупоизгарянето. През II век 
погребенията с изгаряне преоблада-
ват, но вече се срещат и погребения 
с трупополагане. В III век се конста-
тира изравняване на съотношението 
между двата вида погребални ритуа-

през i век е практикувано изключително трупоизгарянето. през ii век погре-
бенията С изгаряне преобладават, но вече Се Срещат и погребения С трупопо-
лагане. в iii век Се конСтатира изравняване на СъотноШението между двата 
вида погребални ритуали. 

„
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ли. Ясно се забелязват две тенденции 
– намаляване броя на погребенията с 
изгаряне и увеличаване на тези с тру-
пополагане. В IV век съотношението 
вече е в полза на трупополагането 
и са известни само няколко погре-
бения с трупоизгаряне в средата на 
IV век. Погребения с трупополагане 
липсват в I век, а тези с трупоизгаря-
не не се срещат вече след средата на 
IV век.
Периодът II-I в. пр. Хр. се характери-
зира с висока степен на унифицира-
ност на гробните практики и използ-
ваните гробни съоръжения.
Основният обред е изключително 
кремация. Останките на покойния са 
събрани в керамична урна, положена 
в малка яма в или върху земята.
При гробовете с кремация изгаряне-
то е извършвано на място в гробната 
яма, докато при трупополагането се 
употребяват различни типове гробо-
ве, градени от камъни. Разпростра-
нени са и гробниците с полуцилин-
дричен свод.
За периода I-III в. се наблюдава раз-
нообразие от гробни съоръжения. 
Почти всички типове гробове нами-
рат употреба и в плоски и в могилни 
некрополи, например обикновената 
яма с различна форма се прилага и 
за двата обреда.
По-голямата част от могилите, натру-
пани през римската епоха, се отнасят 

към така наречените малки и средни 
по големина насипи, като са рядко 
разположени единично, те обикно-
вено оформят фамилни некрополи.
Броят на надгробните могили в Бъл-
гария е спорен, но е факт, че по-го-
лямата част от тях са натрупани през 
римската епоха. Сигурен белег за 
тракийската етническа принадлеж-
ност на погребаните, е запазване-
то на могилата като надгробие след 
включването на Тракия в границите 
на Римската империя. Различните 
черти на погребалния обред показ-
ват придържането на траките към 
старите погребални практики като 
биритуализъм, изгаряне на тялото 
и предпочитанията към кремация-
та, заравянето на коне и колесници 
в близост, както и включването на 
правени на ръка съдове в погребал-
ния инвентар и други.
По-голямата част от могилите, на-
трупани през римската епоха, се от-
насят към така наречените малки 
и средни по големина насипи, като 
са рядко разположени единично, те 
обикновено оформят фамилни не-
крополи. Както през I хил. пр. Хр., в 
тях са погребвани представители на 
тракийското знатно съсловие.
Въпреки множеството си общи чер-
ти, могилите от римската епоха по-
казват, че всяка една от тях е уни-
кален надгробен паметник не само 

за периода i-iii в. Се наблюдава разнообразие от гробни Съоръжения. почти 
вСички типове гробове намират употреба и в плоСки и в могилни некрополи, 
например обикновената яма С различна форма Се прилага и за двата обреда.

„
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заради начина, по който е натрупана, 
но и заради гробните дарове и изгра-
дените в нея съоръжения. Следите от 
обредни действия показват, че както 
по време на самото погребение, така 
и след него са извършвани много и 
различни ритуали, като по-голямата 
част от тях имат корени в раннотра-
кийската погребална обредност.
Друга, важна роля за намаляване на 
броя на могилните погребения, зае-
ма и издаденият през 212 г. Едикт на 
Каракала, с който се дават граждан-
ски права на почти всички жители на 
Рим и провинциите. С него е нанася 
удар върху прерогативите на местна-
та тракийска аристокрация, заради 
които тя е успяла да натрупа значи-
телни богатства и е могла да използ-
ва безплатния труд на зависимото 
население за натрупване на могили, 
а с издаването на едикта тази въз-
можност е отнета.
За периода I-III в. се наблюдава раз-
нообразие от гробни съоръжения. 
Почти всички типове гробове нами-
рат употреба и в плоски и в могил-
ни некрополи. Обикновената яма с 
различна форма се прилага и за два-
та обреда. Типът е сред най-ранните 
съоръжения, използвани в Мизия до 
към средата на II в. изключително за 
трупоизгаряне (Томи, Скупи). Някои 
гробове с трупоизгаряне на място под 
могилен насип, като тези в с. Смочан, 
Ловешко се отличават с богат гробен 
инвентар.
Изключително важен факт е нали-
чието на плитки тракийски гробове, 
като техния брой се увеличава с на-

маляването на броя на могилните 
погребения след края на II век. След 
като има ограничен брой могилни 
погребения в IV в., това не означава, 
че броят на тракийските погребения 
е малък. Заради отсъствието на този 
характерен белег, какъвто е надгроб-
ната могила и при измененията в 
ритуала под влиянието на християн-
ската религия, тракийските погребе-
ния трудно могат да бъдат индети-
фицирани. Можем да приемем, че 
плоските гробове с изгаряне, които 
са открити в градските некрополи и 
които се отнасят след средата на II 
век, принадлежат на траки, които са 
се установили да живеят в градовете 
и които са изоставили обичая да се 
натрупват могили, но все пак са за-
пазили изгарянето като характерен 
за тях по това време начин на погре-
бение.
Изоставянето на обичая да се натруп-
ват могили води до увеличаване на 
вторичните погребения в тях. Проти-
чало е по два начина – донатрупва-
не на могилите или обединяване на 
няколко по-малки в един общ насип 
и използването на вече изградените 
могили за нови погребения. Начало-
то на IV в. е крайната фаза в издига-
нето на надгробни могили от страна 
на траките, като от този период е из-
вестно само едно главно могилно по-
гребение, което е датирано с монети 
на Константин Велики (306 – 337 г.) 
(Цончева 1969, 134-137).
Вторичните погребения от този пе-
риод показват, че традициите на ми-
налото са все още живи, като те са и 
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последният отглас за все още живите 
традиции, на които траките са били 
верни в продължение на почти пет-
надесет столетия.
За периода V-I век пр. н. е. можем 
да заключим, че през последните 
два века, които предхождат завла-
дяването на нашите земи от Рим, в 
погребалните обичаи на траките се 
долавят чувствителни промени, като 
изключително опростените и скром-
ни гробни съоръжения с практикува-
не на трупоизгарянето.
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уций Домиций Авре-
лиан /Lucius Domitius 
Aurelianus/, известен като 
император Аврелиан уп-

равлявал Римската империя през 
270—275 г.
Описание на външния вид и характе-
ра на Аврелиан ни е оставил авторът 
на „Историята на Августите“ /произ-
ведение от 4 век/:
„Аврелиан имал привлекателна 
външност, отличавал се с мъжест-
вена красота, бил висок на ръст, с 
голяма физическа сила, имал сла-
бост към виното и храната, но ряд-
ко се отдавал на любовна страст. 
Бил прекомерно строг, поддържал 
сурова дисциплина и обичал да вади 
меч…“
Според Евтропий, Аврелиан бил 
„сръчен във военните дела, но невъз-

държан и склонен към жестокости“. 
Аврелий Виктор го нарича строг и 
неподкупен. По скулптурни и монет-
ни изображения Аврелиан е показан 
като типичен военачалник от епоха-
та: късо подстриган с обръснати бузи 
и малка брада: 

 
Произход и ранни години
Аврелиан бил роден на 9 септември 
214 или 215 година, най-вероятно в 
Сирмиум /дн. Сремска Митровица/, 
в семейството на обикновен селянин. 
Майка му била жрица на „Непобе-
димото Слънце“ /Sol Invictus/. Като 
млад Аврелиан предпочел военната 
кариера, тъй като тя единствена га-
рантирала на хората от неблагороден 
произход високо обществено поло-
жение и стабилен доход. Храбростта 
и военните му заслуги го издигнали 
до трибун на Legio VI Gallica. По вре-
ме на управлението на император Га-
лиен /253-268 г./, Аврелиан бил на-
значен за командир на кавалерийски 

Император Аврелиан — 
„Възстановителят на света“

Автори: Владимир Попов
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отряд – част от мобилната имперска 
армия, предназначена да преследва 
и унищожава грабителските готски 
банди, върлуващи на Балканския по-
луостров. След убийството на Галиен 
по време на бунта на Авреол срещу 
имперската власт, Аврелиан подкре-
пил своя съратник Клавдий II за ова-
кантения престол /макар да имало 
съмнение че и той и новият импера-
тор също участвали в заговора/. 
При Клавдий II Аврелиан достигнал 
върховете на военната кариера. Във 
войната с готите бил назначен за ко-
мандващ на всички конни подразде-
ления и неговите отряди изиграли 
ключова роля в битката при Наисус 
/дн. Ниш/ през септември 268 г., къ-
дето 50 000 от нашествениците били 
избити или пленени. 

В това време на запад алеманите, 
използвайки факта, че войсковите 
контингенти били съсредоточени в 
Италия /във връзка с бунта на Авре-
ол/, пробили римската отбранителна 
линия по поречието на горен Дунав 
и започнали да грабят Северна Ита-
лия. В началото на 269 г. император 
Клавдий II и Аврелиан победили 
варварите при езерото Бенак.
Докато траела тази кампания, Бал-
канските провинции на империята 
отново били подложени на нашест-
вие от обединените племена на готи, 
херули, гепиди и бастарни. Клавдий 
незабавно изпратил Аврелиан и не-
говата далматска кавалерия на по-
луострова, където военачалникът ги 
принудил да снемат обсадата на Те-
салоника /дн. Солун/ и обезкървил 

войската им след редица 
дребни схватки и заса-
ди, в които загинали око-
ло 3 000 варвари. Готите 
отстъпили в Мизия, а в 
това време пристигнал и 
Клавдий с подкрепления. 
Генералното сражение 
между римляните и готите 
било кръвопролитно и без 
победител, но конницата 
на Аврелиан продължила 
преследването на отстъп-
ващите варвари, сред кои-
то започнали глад и чума.
Император Клавдий се 
върнал в Сирмиум, където 
по-късно починал от вър-
луващата на полуострова 
епидемия /270 г./, докато 

http://nauka.bg/forum/uploads/post-917-0-58972500-1441953108.png
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Аврелиан разбил остатъците от гот-
ската армия.
 
в ъ З к а ч в а Н е  Н а  п р е с т о л а

След смъртта на императора власт-
та била завзета от брат му Квинтил, 
ползващ се с подкрепата на Сената. 
Армията обаче отказала да го при-
знае, предпочитайки да назначи ня-
кой от военачалниците си – явление, 
характерно за епохата на „войниш-
ките императори“. Така панонските 
легиони провъзгласили за импера-
тор Аврелиан, а Квинтил /останал 
без поддръжка от войската/се самоу-
бил, прерязвайки вените си.  
 
в ъ З с т а Н о в я в а Н е т о  Н а  и м п е -
р и я т а

Пред новия император стояла неле-
ката задача да обедини разпокъса-
ната империя, страдаща от варвар-
ски набези, от местни узурпатори 
и постоянна заплаха от персийско 
нашествие. Галските и Британски-
те провинции се отделили в т. нар. 
„Галска империя“, управлявана от 
местни аристократи, на Изток някога 

васалното Палмирско царство завла-
дяло Мала Азия, Сирия и Египет, зе-
мите покрай Дунав и Рейн страдали 
от постоянните набези на алемани, 
квади, сармати, готи и карпи. Иконо-
мическата криза и увеличаващото се 
разслоението между бедни и богати 
в римското общество довеждали до 
бунтове на занаятчии и селяни срещу 
представителите на администрация-
та и прослойката на едрите земевла-
делци.
 
в о Й Н а  с  в а Н д а л и т е

Първите мерки на новия император 
били насочени към укрепването на 
позициите си в останалите му под-
властни територии. През 270 г. мно-
гобройна войска вандали и язиги пре-

минала в Панония между 
Аквинк /дн. Будапеща/ 
и Бригенцио. Аврелиан 
бързо събрал армията си 
в Аквилея /сев. Италия/, 
откъдето преминал в Па-
нония, избирайки за своя 
база Сисция /дн. Сисак/. 
Заповядал на селското 
население да укрива про-
визиите от врага в укре-
пените градове, с което 
затруднил варварите в 

намирането на продоволствие и ги 
омаломощил. След като подготвил 
армията си, Аврелиан удържал по-
беда над вандалите, взел 2000 за-
ложници, които зачислил към кава-
лерията си, а оцелелите пуснал да се 
изтеглят отвъд Дунав.
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в о Й Н а  с   а л е м а Н и т е ,  м а р к о -
м а Н и т е  и  ю т у Н г и т е

Докато Аврелиан усмирявал ванда-
лите, през 271 г. алеманите, марко-
маните и ютунгите разграбили Но-
рик, преминали Алпите и нахлули 
в Италия, превземайки Плаценция. 
Армията им наброявала 40 000. 
Императорът, който в това време се 
намирал в Сирмиум, бързо се прид-
вижил към Италия с легионите си. 
Стигайки Медиолан /дн. Милано/ 
той изпратил ултиматум на варвари-
те да се предадат, но те отговорили, 
че като свободни хора са свикнали 
да се сражават. Аврелиан обаче над-
ценил силите си, в резултат на което 
изморената от похода римска армия 
била подмамена в засада и разбита 
при Плаценция. 
Въпреки поражението, Аврелиан 
реорганизирал войската си и скоро 
след това нападнал лагера на алема-
ните при река Метавър, с което ги из-
ненадал и ги разбил напълно. Когато 

варварите замолили мир, Аврелиан 
склонил да приеме посланиците им, 

като импозантно под-
редил войските си във 
формата на полуме-
сец, а отпред покрай 
него били строени 
трибуните на легиони-
те, конните префекти 
и легионните символи 
и знамена. След като 
привидно им обещал 
примирие, Аврелиан 
пресрещнал оттегля-
щите се германци при 
Тицин и ги унищожил 
напълно. 
След това императо-

рът се завърнал в Рим, където Сена-
тът го удостоил с титлата Germanicus 
Maximus. Тъй като заплахата от гер-
манските племена се засилвала, 
Аврелиан решил да огради Вечния 
Град със стена, дълга 19 км., висо-
ка 6 метра и дебела 4 м. Стената на 
Аврелиан имала 18 порти, укрепени 
със стражеви кули, но била предназ-
начена да издържи на внезапно на-
падение, а не на планомерна обсада. 
Строежът й бил осъществен от граж-
даните на града, тъй като войници-
те били ангажирани за постоянните 
военни кампании. Примерно по това 
време били възстановени термите на 
Каракала и построени нови казарми 
за преторианците.

http://nauka.bg/forum/uploads/post-917-0-12728500-1441952611.png
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в ъ с т а Н и е т о  в  р и м  п р е З  271  г .
Неспокойната обстановка в града и 
монетната реформа, провеждана от 
Аврелиан довели до бунта на Фели-
цисимус – началникът на фиска /им-
перската хазна /, който подстрекавал 
монетарите да влошават качеството 
на монетите. Бунтовниците се укре-
пили на хълма Целий и въстание-
то било потушено с големи усилия 
– според Аврелий Виктор 7000 вой-
ници били убити в хода на бойните 
действия.  След бунта на жителите 
на Рим Аврелиан изплатил по 500 
денария на човек, възстановил без-
платното раздаване на хляб и вино, 
позволил на винопроизводителите 
да продават продукцията си без на-
лози. Също се опитал да изкорени 
корупцията сред сенаторското съсло-
вие, забранил доносите и преследвал 
злоупотребите на лихварите и наме-
стниците на провинциите. Аврели-
ан лишил Сената от възможността 

да сече монети – това 
вече било право един-
ствено на императора.
 
Войната с готите
Въпреки многоброй-
ните поражения, на-
несени им от Авре-
лиан и Клавдий през 
предходните години, 
готите си оставали 
сериозна заплаха за 
провинциите Дакия и 
Мизия, и постоянно 
нахлували в тях, до-
като Аврелиан громял 

алеманите в Италия. След като обез-
опасил Италия, през 272 г. императо-
рът прехвърлил легионите си на Бал-
каните, успял да разбие готите и да ги 
прогони отвъд Дунав. В битката за-
гинали 5000 варвари и готския вожд 
Канабад. За победата си Аврелиан 
получил титлите: Dacicus Maximus 
и Gothicus Maximus. Императорът 
обаче преценил, че провинция Да-
кия е трудна за защита, предвид не-
престанните вражески нашествия и 
решил да евакуира романизираното 
население и администрацията в оп-
устошената Мизия, по този правейки 
река Дунав естествена преграда меж-
ду Римската империя и варварския 
свят. На териториите на Балкански-
те провинции Мизия и Тракия били 
учредени две нови административ-
ни единици: Крайбрежна Дакия и 
Вътрешна Дакия – своеобразно съх-
раняване на авторитета на Аврели-
ан на фона на изоставената римска 

http://nauka.bg/forum/uploads/post-917-0-69850100-1441952642.jpg
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провинция. Ходът бил удачен, защо-
то опразнените земи оттатък реката 
станали арена на сблъци между гепи-
ди и готи, чиито междуособици оста-
вили римските провинции на мира, 
а Дунавският лимес бил укрепен с 
прехвърлените от Дакия подразделе-
ния на V Macedonica и XIII Gemina, 
както и голямо количество помощни 
части. 
 
п ъ р в а т а  в о Й Н а  с  п а л м и р с к о -
т о  ц а р с т в о

След като победил варварите в Ита-
лия и на Балканите, Аврелиан се заел 
да възстанови римската власт на Из-
ток, където богатите римски провин-
ции в Мала Азия, Сирия и Египет по-
паднали под властта на Палмирското 
царство на кралица Зенобия, която 
обявила сина си Валабат за цар и 
император на Рим /rex et imperator/. 
През 271 г. Аврелиан изпратил бъ-
дещият император Проб да отвоюва 
Египет. След успешното приключ-

ване на кампанията на следващата 
/272/ година, императорът събрал 
200 000-на армия, от далматски ле-
гионери и мавърска кавалерия; били 
създадени и два нови легиона: Legio 
I Illyricоrum и Legio IV Martia. Похо-
дът имал за цел да си възвърне Мала 
Азия и Сирия и да ликвидира Пал-
мирското царство.
Римската войска се събрала в Хал-
кедон. Цяла Мала Азия преминала 
на страната на римляните без град 
Тиана в Кападокия, чиито жители 

затворили врати-
те. Разгневеният 
Аврелиан обещал, 
че „няма да остави 
живо куче в този 
град“, т. е. че ще 
изтреби всичките 
му жители до крак. 
След превземането 
на града променил 
намерението си и 
вместо да даде за-
повед за разграб-
ване, наредил на 
войниците си да 
избият всички ку-

чета в града. Преминавайки в Сирия, 
армията му удържала победа над 
войската на палмирците и превзе-
ла Антиохия. При Емеса /дн. Хомс/ 
легионите за втори път нанесли по-
ражение на армията на Зенобия, а 
след като цяла Сирия била покоре-
на, Аврелиан обсадил Палмира. По 
време на продължителна обсада, Зе-
нобия била хваната при опита си да 
избяга в Персия, а градът се предал. 

http://nauka.bg/forum/uploads/post-917-0-94308100-1441952680.png
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Царицата и военачалниците й били 
пленени и отведени за триумф в Рим, 
а в Палмира бил оставен римски гар-
низон. В източните провинции Авре-
лиан оставил наместника Марцелин 
с част от армията. В резултат на тази 
война на Аврелиан му били присъ-
дени титлите Restitutor Orientis и 
Parthicus Maximus.
 
р а З г р о м ъ т  Н а  к а р п и т е  и  в т о -
р а т а  в о Й Н а  с  п а л м и р а

Докато траела Палмирската кампа-
ния, изтласканите от готите карпи 
нахлули в Тракия и грабели провин-
цията. Въпреки че настъпвал зимни-
ят сезон, императорът организирал 
поход срещу варварите, който при-
ключил успешно. Част от победени-
те варвари били поселени като ко-
лони в Родопите. На Изток, през 273 
г. жителите на Палмира въстанали 
и избили римския гарнизон. Авре-
лиан незабавно организирал нова 
експедиция срещу размирния град и 
този път римляните го разрушили до 
основи. Разбил и изпратените под-
крепления от персите и приключил 
възстановяването на римската власт 
на Изток като потушил въстанието 
на Фирм в Египет като при бойните 
действия в Александрия пострадали 
прочутата Библиотека и Музейонът. 
 
п р и с ъ е д и Н я в а Н е т о  Н а  „г а л -
с к а т а  и м п е р и я “
Аврелиан се завърнал в Рим, където 
започнал подготовка за завладява-
нето на „Галската империя“, упра-
влявана от местния магнат Тетрик I. 

Числеността на войските му, вслед-
ствие на непрестанните битки не 
била голяма, но галските богаташи 
и градското население, изправени 
пред варварските набези и селските 
бунтове /движението на багаудите/, 
симпатизирали на императора и тър-
сели закрила от него.
Имперската армия през пролетта на 
274 г. преминала Алпите, нахлула в 
Галия по поречието на река Рона и 
прeвзела Лугудун /дн. Лион/. При 
Дурокаталунум /дн. Шалон на Мар-
на/ Аврелиан разбил войските на 
Тетрик, който се предал в хода на 
битката и изоставил легионите си. 
След това императорът се разпра-
вил с узурпатора Фаустин и останал 
в Галия до есента, за да инспектира и 
укрепи Рейнския лимес. След стаби-
лизиране на ситуацията в западните 
провинции на империята, победо-
носният император се върнал в Рим, 
за да отпразнува дългоочаквания 
триумф. В „Историята на Августи-
те“  той е описан така:
„Там имало три царски колесници: 
от тях едната принадлежала на 
Оденат /съпругът на Зенобия/, ук-
расена със сребро, втората – пра-
тена от персийския цар като пода-
рък на Аврелиан, третата била на 
Зенобия, която се надявала с нея да 
влезе в Рим. В това обаче тя сгре-
шила: заедно с нея тя влязла в Рим 
- победена, на чужд триумф. Имало 
още една колесница, впрегната с че-
тири елена; за нея говорят, че при-
надлежала на готския цар. На нея, 
казват, Аврелиан потеглил към Ка-
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питолия, за да заколи там елени-
те, посветени на Юпитер Всеблаг 
и Всемогъщ. Отпред шествали два-
десет слона, двеста дресирани диви 
животни от Либия и Палестина…, 
четири тигъра, жирафи, лосове и 
подобни зверове в пълен ред, 800 
двойки гладиатори, без да броим 
пленниците от варварските пле-
мена – блемии, аксумити, араби от 
Арабия Феликс, индийци, бактрий-
ци, ибери, сарацини, перси, готи, 
алани, роксолани, сармати, франки, 
свеви, вандали, германци със завър-
зани ръце като пленници. Сред тях 
вървели и оцелелите благородници 
от Палмира и египтяни, наказани 
заради въстанието…“
Аврелиан получил титлата „Възста-
новител на Света“ – Restitutor Orbis. 
Тетрик и синът му, както и бившата 
царица Зенобия били оковани във ве-
риги на шествието, но след приключ-
ването на триумфа били освободени. 
Тетрик получил почетна длъжност в 
Италия, а Зенобия била омъжена за 
римски офицер.
Към края на 274 г. по Дунав отново 
имало нападения на германски пле-
мена, което предизвикало нова наме-
са на императора. 
 
р е Ф о р м и

р е л и г и о З Н а т а  р е Ф о р м а

Аврелиан пръв от императорите за-
почнал да носи диадема и официал-
но да се титулува „господин и бог“ /
Dominus et Deus/, ставайки пред-
шественик на създадения от Диок-
лециан доминат. Също така въвел за 
почит войнишкия култ към „Непобе-
димото слънце“ /Sol Invictus/, обявя-
вайки го за върховно божество. През 
274 г. му построил нов храм в Рим, 
както и учредил игри на всеки четири 
години в негова чест. Създадена била 
и колегия от понтифици на слънце-
то, излъчени от сенаторските среди. 
Замисълът на Аврелиан бил „Непо-
бедимото Слънце“ да оглави панте-
она на боговете, превръщайки се в 
единна религия, която да обедини 
разнородните вярвания на римските 
граждани. Слънцето било изобразя-
вано на монети с надпис „Повелител 
на Римска империя“ /SOL DOMINVS 
IMPERI ROMANI/, a императорът 

аврелиан пръв от императорите започнал да ноСи диадема и официално да Се 
титулува ‚гоСподин и бог“ /Dominus et Deus/

„

http://nauka.bg/forum/uploads/post-917-0-35084900-1441952727.jpg
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бил провъзгласен за негов жрец. Кул-
тът бил официален за легионерите 
и символите на Слънцето украсили 
имперските штандарти. 
 
м о Н е т Н а т а  р е Ф о р м а

Сред основните задачи на Аврелиан 
била реформиране на монетните еди-
ници, обезценени заради влошеното 
им качество, което довело до инфла-
ция и преминаване към натурална 
размяна. За да възстанови доверие-
то в парите, през 271 г. било решено 
да се секат сребърни монети и да се 
увеличи съдържанието на злато в ау-
реусите. Мерките обаче не били осъ-
ществени пълноценно заради недос-
тиг на ценни метали. Въпреки това 
новите сребърни монети „антонини-
ани“ били с номинал 1/20 от стария 
сребърен денарий, и съдържанието 
на сребро в тях било повишено до 4,1 
%. Теглото на златните монети било 
увеличено до 6,6 г. Впоследствие 
Аврелиан реорганизирал и основал 

нови монетни дворове в Сисция, Сер-
дика /дн. София/, Медиолан, Тицин 
и Лугудунум, Кизик, Триполис /Три-
поли в Ливан/ и Антиохия. Въпреки 
реформите обаче икономическата 
криза продължила. 
 

 р е Ф о р м а т а  в  а р м и я т а

http://nauka.bg/forum/uploads/post-917-0-98330000-1441952751.jpg
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При Аврелиан, във връзка с войните 
срещу палмирци и перси на Изток 
нараснало значението на тежката ка-
валерия /катафракти и клибанарии/. 
Германските племена също нямали 
добра конница, което улеснявало из-
олирането унищожаването на техни-
те грабителски банди. Аврелиан за-
почнал прием на варвари в армията, 
формирайки помощни части от пле-
нените вандали, ютунги и алемани с 
техни дрехи, оръжия и отличителни 
знаци. Някои изследователи пред-
полагат, че Аврелиан окончателно 
отделил легионната кавалерия от пе-
хотните части и създал от нея подраз-
деления, наречени promoti. За кампа-
ниите си на Изток набрал и два нови 
легиона: Legio I Illyricorum и Legio IV 
Martia, разположени впоследствие в 
провинция Аrabia Petraea. Сред ле-
гионерите Аврелиан имал непоколе-
бим авторитет, но той бил строг към 
тях и изисквал желязна дисциплина. 
След ликвидирането на Палмирско-
то царство възстановил и реоргани-
зирал армията в източната част на 
империята, заради което получил и 
титлата ‚възстановител на армията“ /
RESTITUTOR EXERCITI/. В резултат 
на непрестанните му победоносни 
кампании войниците пеели за него: 
‚не ще изпием толкова вино, колкото 
кръв е пролял“.
 
с м ъ р т

През 275 г. Аврелиан решил да за-
почне война с ‚вечния враг“ Персия, 
за да върне Месопотамия под рим-
ска власт. Там по това време царска-

та власт била слаба и императорът 
преценил, че кампанията няма да е 
трудна. Той събрал в Илирия ‚голя-
ма армия“, но близо до Византион /
дн. Истанбул/ бил убит в резултат на 
заговор. Организаторът на убийство-
то бил завеждащият императорската 
канцелария Мнестий. Опасявайки 
се от гнева на императора за дребно 
провинение, той копирал почерка му 
и съставил фалшив списък с имена 
на хора, за които се знаело, че са в не-
милост, но добавяйки и приближени 
на императора военачалници. Про-
читайки този списък пред събрани-
те лица от неговото обкръжение, той 
предизвикал страх и разочарование, 
вследствие на което заговорниците 
нападнали Аврелиан и го убили. За 
непосредствен убиец на императо-
ра е сочен тракиецът Мукапор. След 
смъртта му, Аврелиан и Клавдий II 
били обожествени от Сената. Жена-
та на императора, Улпия Северина, 
която също се ползвала с голям ав-
торитет, успяла да задържи юздите 
на управлението в последвалото дву-
месечно междуцарствие и съдейства-
ла за избирането на Тацит за импе-
ратор, който впоследствие наказал 
убийците.
 
р а в Н о с м е т к а

Управлението на Аврелиан продъл-
жило 5 години, но за толкова кратък 
срок той възстановил единството на 
Римската империя. В ‚Историята на 
Августите“ е записано, че римският 
народ го обичал, а Сенатът се стра-
хувал от него. Отличен военачалник, 
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Аврелиан бил привърженик на стро-
гата дисциплина в армията и против-
ник на корупцията сред чиновници-
те. Предприетите от него реформи 
способствали за стабилизирането на 
империята. Императорът в кратки 
срокове неутрализирал вътрешните 
и външните заплахи, и предотвратил 
разпада и гибелта на Римската дър-

жава. Така че не случайно в ‚Извад-
ките за живота и нравите на Римски-
те императори“ историкът Аврелий 
Виктор сравнява постиженията му с 
тези на Александър Велики.

Винаги можеш да прочетеш нещо 
интересно.      www.nauka.bg

http://nauka.bg
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а б с т р а к т :
асегнати са причините за 
развиването на рядкото ге-
нетично заболяване, наре-
чено синдром Lowe, което 

включва очни, мозъчни и бъбречни 
засягания. То се проявява предимно 
при млади момчета, като при тях се 
наблюдават специфични интелекту-
ални проблеми. Най-често срещани-
те прояви на заболяването са хипото-
ния, забавено двигателно развитие, 
припадъци, аутистични проблеми, 
засягане на бъбреците, ставни про-
блеми, нисък ръст и др. Очните про-
явления на синдрома Lowe включват 
катаракта, глаукома, дегенерация 
на роговицата, келоиди, страбизъм, 
нистагъм. Глаукома се развива при 
около половината от момчетата със 
синдрома Lowe. Трайно повишено-
то очно  налягане може да доведе до 
необичайно уголемяване на окото на 
бебето. Дегенерацията на роговица-
та също може да доведе до сериозни 
зрителни нарушения, което налага 
хирургична интервенция с имплан-
тиране на донорна роговица. Кело-
идите могат да доведат до загуба на 
зрението, лекуват се с капки и хи-
рургическa интервенция, въпреки че 
след операцията има вероятност от 

рецидив. При страбизъм (кривоглед-
ство) се прилага закриване на едното 
око с цел трениране на мързеливото 
око и постигане на еднакво гледане с 
двете очи. Използва се и хирургично 
лечение на очните мускули за пости-
гане на синхронизирани движения 
на двете очи. 

A b s t r A c t :
The causes about the development of 
the rare genetic disease called Lowe 
syndrome are described. The disease 
is characterized by ocular, brain and 
kidney involvement. It is most common 
in young boys and it may cause 
specific intellectual problems. The 
most common manifestations of the 
disease are hypotension, delayed motor 
development, seizures, behavioral 
(autistic problems), kidney and joint 
problems, short stature, etc. Ocular 
manifestations of Lowe  syndrome 
include cataracts, glaucoma, corneal 
degeneration, keloids, strabismus, 
nystagmus. Glaucoma develops in about 
half of the boys with the Lowe syndrome. 
Persistently high intraocular pressure 
may result in an abnormal enlargement 
of the eye of the infant. Degeneration of 
the cornea can also cause serious visual 
impairment, which requires a surgical 

Обзор

Очни прояви при синдром Lowe
Автор: Доц. д-р Красимир Коев, д.м.

Медицински университет София
Катедра по спешна медицина

Клиника по очни болести

МЕДИЦИНА



134

МЕДИЦИНА

implantation of a donor cornea. Keloids 
can lead to vision  loss . They are treated 
with eyedrop medication combined with 
surgical intervention. Nevertheless, 
after the operation a relapse is possible. 
Strabismus is treated by patching of 
the one eye in order the lazy eye be 
trained effectively. Equal vision in both 
eyes should be achieved. By means of 
surgical treatment of ocular muscles a 
synchronized movements of both eyes 
can be achieved.  

с и Н д р о м ъ т  L o w e  е рядко гене-
тично заболяване, което води до фи-
зически и умствени увреждания при 
младите момчета. Състоянието се 
характеризира с различни симпто-
ми, които засягат очите, бъбреците, 
мозъка, централната нервна система 
и мускулно - скелетната система (1). 
Това е в резултат на един дефектен 
ензим в тялото. Момчетата, които  
са засегнати от болестта, страдат от 
здравословни проблеми през целия 
си живот и имат специфични образо-
вателни потребности. За съжаление, 
продължителността на живота им е 
намалена, поради множеството ус-
ложнения на болестта .
Синдромът Lowe носи името на д-р 
Чарлз Лоу, който, съвместно със свои 
колеги, първи откриват заболяване-
то през 1952 г. Симптомите, които 
са наблюдавани при изследваните 
момчета са аномалии на бъбречната 
функция, костни заболявания, ин-
телектуални затруднения и вродена 
глаукома (2).
Поради тази причина синдромът 

Lowe е известен и  като очно - цере-
бро - бъбречен
синдром, тъй като  засяга очите, мо-
зъка и бъбреците – съвкупност от 
симптоми, които се срещат едновре-
менно (синдром) (3).

Най-честите прояви на забо-
ляването са (4):
• Катаракта на двете очи, открита 

при раждането или малко след 
това.

• Слаб мускулен тонус (хипотония) 
и забавено двигателно развитие.

• Глаукома (при около 50 % от слу-
чаите).

• Интелектуални затруднения (гра-
нични или тежки). В някои случаи 
интелектуалното развитие може 
да е нормално.

• Припадъци (при около половина-
та от случаите).

• Значителни поведенчески про-
блеми (в много, но не във всички 
случаи) - децата често имат  аутис-
тични проблеми.

• Засягане на бъбреците  (бъбречна 
тубулна ацидоза).

• Склонност към развиване на ра-
хит, костни фрактури, сколиоза и 
ставни проблеми.

• Нисък ръст.
• Кисти на бъбреците, мозъка и ко-

жата.
• Запек .
• Дентални проблеми.
Продължителността на живота може 
да бъде намалена поради прогресив-
ната бъбречна недостатъчност, въ-
преки че смъртта може да настъпи в 
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ранна възраст поради бъбречна не-
достатъчност или други причини. 

Очните  признаци на синдрома Lowe 
включват вродена катаракта (при 
100% от случаите), глаукома (в 50% 
от случаите), дегенерация на рого-
вицата, страбизъм (кривогледство) и 
нистагъм. Ефективността на лечение 
на тези състояния 
варира и всяко от тях може да доведе 
до сериозни зрителни увреждания. В 
някои редки случаи, при които окото 
е сляпо и има тежка болезненост, се 
налага хирургично отстраняване на 
окото, наречено енуклеация (5).

к а т а р а к т а  п р и  с и Н д р о м а  L o w e

При засегнатите от заболяването 
момчета, катарактата обикновено се 
появява при раждането, въпреки че  
не може да бъде диагностицирана, 
докато детето не стане на няколко 
седмици, тъй като катаракта е безбо-
лезнено помътняване на лещата на 
окото. Нормалната леща е прозрач-
на като обектив на камера и изпъл-
нява подобна функция. Тя  фокусира 
светлината върху ретината ,която е 
в задната част на окото. Ретината е 
като филм на камера и записаните 
изображения се предават към мозъ-
ка,  където се
преработват от зрителния нерв.
Помътнената леща намалява коли-
чеството светлина, която може да 
достигне до ретината и образите не 
се  виждат ясно. От изключителна 
важност  е да се премахне катаракта-
та възможно най-рано, препоръчи-

телно в рамките на първите няколко 
дни или седмици от живота на бебе-
то, за да може да се научи да вижда 
нормално. Ако катарактата не се от-
страни до по-късен етап, зрителната 
система не може да се научи да об-
работва изображенията правилно и 
окото може да ослепее. Ранното от-
страняване на катарактата улеснява 
правилното развитие на зрителната 
система (6). 

Оперативно отстраняване на 
катаракта
Лещата се отстранява по  хирургиче-
ски път под обща анестезия. Прави 
се малък разрез в окото, обикновено 
в края на зоната, където  роговицата 
се съединява със склерата (тази зона 
се нарича  лимба) .
Микроскопичните инструменти се 
вкарват в този отвор, за да фрагмен-
тират
катарактата, която се отстранява на 
малки парчета.
Тази операция подобрява преми-
наването на светлината през окото. 
Въпреки това, при отстраняване на 
лещата, окото не може да фокусира 
светлината върху ретината и тряб-
ва да се използват силни очила или 
контактни лещи за компенсация. 
При повечето
деца има значително подобрение на 
зрението след тази интервенция.

Изкуствени лещи
При повечето деца, отстраняването 
на катаракта и използването на очи-
ла или контактни лещи дават зна-
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чително подобрение на зрението. 
Хирургичното имплантиране на из-
куствени лещи обикновено не се пре-
поръчва поради няколко причини.
Напр.  малкият размер на очите на 
кърмачета и невъзможността да се 
предскаже
правилно размера им на по-голяма 
възраст; възможните усложнения от
глаукома, които са често срещани 
при синдрома Lowe; несигурността 
за дългосрочната стабилност на из-
куствените лещи при бебета, както и 
възможността за проблеми с рогови-
цата при  синдрома Lowe (7). 

г л а у к о м а  п р и  с и Н д р о м а  L o w e

Глаукома се развива при около поло-
вината от момчетата, засегнати със 
синдрома Lowe (8).
Глаукомата е заболяване, при което 
има повишено очно налягане, което 
може да увреди ретината и зрител-
ния нерв и да доведе до загуба на зре-
нието.
Трайно повишеното очно  налягане 
може да доведе до необичайно уголе-
мяване на окото на бебето, тъй като,  
за разлика от окото на възрастните, 
склерата при бебетата е сравнително 
тънка и разтеглива поради повише-
ното очно налягане. Това състояние 
се нарича буфталмия.
Лечението на детската глаукома е 
трудно. Капките за очи могат да на-
малят очното налягане, но  рядко са 
ефективни сами по себе си. Ако кап-
ките за очи не са ефективни, могат да 
се приложат различни хирургически 
процедури. Лечението с диоден ла-

зер
може да се използва за намаляване 
на количеството течност, което про-
извежда окото.  Може да се напра-
ви нов канал, чрез който течността 
в окото да се отделя по-лесно и по 
този начин се намалява налягането. 
Понякога се зашива малък изкуствен 
клапан с малка тръбичка в предната 
част на окото, за да се контролира ос-
вобождаването на течност и по този 
начин да се намали налягането. За 
съжаление, в някои случаи глауко-
мата е толкова тежка, че не може да 
се контролира и накрая причинява 
пълна слепота (9).

Дегенерация на роговицата
При около половината от момчетата 
със синдром Lowe през юношеските 
си години се появява съединителна 
тъкан, често наричана келоид или 
фибром на роговицата. Това  вероят-
но представлява доброкачествен рас-
теж на фиброзна тъкан, която при-
лича на нарастващ белег (10). 
Причината за появата й не е из-
вестна, но както катарактата, 
може да увреди зрението, затова  
се налага да бъде хирургично от-
странена (11).

Трансплантация на роговица-
та 
Трансплантацията на роговица е из-
вършена при малка част от пациен-
тите със  синдром Lowe. Трансплан-
тация на роговица може да бъде 
чрез донорна или синтетична  рого-
вица(12). При избора на вида транс-
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плантация на роговица трябва да се 
прецени  целта и риска от нея. Ако 
целта е да се подобри зрителната ос-
трота, резултатите зависят от здраво-
словното състояние на окото и от това 
каква е  зрителната острота  преди 
дегенерацията на роговицата. Рис-
ковете при трансплантация на рого-
вицата може да включват инфекции 
и вероятно отхвърляне на донорната 
роговица. Трансплантацията на ро-
говица при възрастните е по-успеш-
на, отколкото при бебетата и децата 
(13). 
 
к е л о и д и  п р и  с и Н д р о м а  L o w e

При някои хора със заболяването се  
образуват  келоиди в едното или две-
те очи. В някои случаи келоидите мо-
гат да  доведат до загуба на зрението. 
Келоидите могат да бъдат хирургич-
но отстранени, но има вероятност от 
рецидив. Освен това хирургичното 
отстраняване може да остави белег 
(14). Медикаменстозното лечениe се 
оказва безрезултатно, а транспалнта-
ция на роговицата не се препоръчва
поради трудността на постоператив-
ните грижи, които включват капки, 
подтискащи отхвърлянето на транс-
планта и  многобройните изследва-
ния, свързани с този проблем. 
Следоперативната грижа е слож-
на при децата, особено при тези със 
синдром Lowe. В много случаи, обра-
зуването на келоиди води до прогре-
сиращи и тежки зрителни уврежда-
ния, въпреки приложените лечения 
(15).
 

Страбизъм 
При много от децата със синдром 
Lowe се наблюдава присвиване или 
кръстосване на очите( страбизъм ) - 
състояние, при което очите не са със  
съгласувани движения. В ранна дет-
ска възраст този проблем може да се 
отрази неблагоприятно за развитие-
то на зрителната система и да увре-
ди зрението. Лечението включва ця-
лостно проследяване на движенията 
на очите, очните  мускули и зрението 
и предписване на очила (16).
Лечението продължава с превръзка 
на едното око  с цел да се постигне  
подобрение в „ мързеливото“ окото. 
След като детето може да просле-
дява даден предмет еднакво с двете 
очи, се извършва операция на очни-
те мускули за постигане на синхрон 
между тях (17). Ако зрението е еднак-
во, има възможност очите да гледат 
в правилна посока след операцията. 
След операцията за страбизъм, дете-
то трябва да бъде проследявано, по-
ради вероятността от рецидив (18).

Н и с т а г ъ м  п р и  с и Н д р о м  L o w e

Терминът нистагъм се отнася до не-
контролируемото и ритмично дви-
жение на очите. Нистагмът сам по 
себе си не причинява загуба на зре-
нието, което често е резултат от със-
тоянията, свързани с лошо зрение. 
Загуба на зрението може да се при-
чини  от промени в мозъчната функ-
ция. Генетичният дефект, който при-
чинява синдрома Lowe също влияе 
върху развитието на ретината на око-
то ( която е част от мозъка) (19).
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За съжаление, не съществува по-
стоянно и ефективно лечение на 
нистагъм, освен взимането на всич-
ки възможни мерки, за запазване и 
развиване на  добро зрение от ранна 
възраст.

Енуклеация
В много редки случаи, когато окото 
е ослепяло и е болезнено, се налага 
премахване, за да може лицето да се 
развива нормално. Процедурата се 
нарича енуклеация. След отстраня-
ване на окото, се имплантира проте-
за, която поддържа обема в очната 
орбита и  стимулира нормалния рас-
теж на костите на лицето и клепачи-
те (20).
След няколко седмици лечение ,се 
поставя „ стъклено око „ върху изле-
куваната повърхност. Разработени 
са нови хирургични техники с из-
ползването на нови материали, кои-
то осигуряват по-добро движение на 
изкуственото око. 
 
Изследване на очите
Тъй като рискът от отлепване на ре-
тината се увеличава след операция на 
катаракта  и тъй като повечето хора 
със синдром Lowe нямат оплаквания 
от загуба на зрение поради отлепва-
не на ретината, всички пациенти със 
синдром Lowe трябва да извършват 
офталмологичен преглед на всеки  
шест месеца. При повечето пациенти 
със заболяването се изисква анесте-
зия за извършването на  очните пре-
гледи.
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Естетиката  в изображението на птицата 
като форма и съдържание в Абасидската 

и Саманидската епохи 
Автор: Зейнаб Абуълразак Ясер

слямско изкуство е мо-
дерна теоретична кон-
цепция, независимо от 
това, че представянето и 

движението на творческата му струк-
тура е старо колкото самата ислямска 
цивилизация. Тази концепция се из-
ползва с появата на „модерната ера” 
и разбирането за „изкуство заради 
самото изкуство”и служи за преобра-
зуването на концепцията за естетич-
но изразяване в по-широк смисъл, 
като рисуване, керамика, скулптура, 
театър и музика. По този начин, като 
разглежда историята, вярата и живо-
та, се превръща в характеристика на 
модерниста и се възприема като про-
ява на исторически напредък и като 
форма на интелектуален и духовен 
напредък, който отразява развитието 
на културното и интелектуално осъз-
наване на общността по отношение 
на значението на темата за съществу-
ванието.
Това изкуство не се ограничава в рам-
ките на разбирането за религиозно 

такова, а съдържа цялото изкуство на 
различните култури на  ислямските 
общества. Вероятно тайната на ис-
лямската цивилизация за постигане-
то на уникалност в концепцията му 
за изкуство с ясно различими черти 
във всички държави, е системата за 
категоризиране на всяко едно произ-
ведение, създадено в ислямския свят. 
Тази единна система не пречи на съ-
ществуването на ислямска процеду-
ра, която характеризира различните 
ислямски държави в периода на ево-
люция на изкуството. 
       Най-значимото постижение от тези 
векове е творческата енергия довела 
до създаването на истинско изкуство, 
чрез изобретяването и разпростране-
нието на нови технически средства. „ 
Всички тези династии обменяли как-
то вкусовите си предпочитания, така 
и идеологическите”1, тъй като се обе-
динявали на основата на културно, 
социално, политическо и лингвис-
тично сравнение. Всички тези причи-
ни повлияли върху формите на изку-
ство и по-специално върху начина, по 
който се изобразявали животните и 
птиците.

1  - Grabar ,Oleg.  Ettinghausen, R.  Jenkins-
Madina,M.  Islamic Art and Architecture(Medieval 
Islamic art ) ,Yale University Press / New Heaven 
London,1987 reprinted in 2001, p(264)

това изкуСтво не Се ограничава в рам-
ките на разбирането за религиозно 
такова, а Съдържа цялото изкуСтво на 
различните култури на  иСлямСките 
общеСтва..
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Наша задача е да сме запознати с 
тези форми и как според специфич-
ните им черти те са характеризирани  
в структурата на ислямската техни-
ческа единица.
Създаването на керамика в ислям-
ския свят има своя специална фило-
софия свързана с разнообразието на 
произведенията. Тя формира нови 
техники за украса с орнаменти, как-
то и начинът, по който се създават 
фрески чрез абстракция и опростява-
не и се постига богато разнообразие 
от елементи за покриване на повърх-
нината, без при това да се търси съот-
ветствие с вида на формите в дейст-
вителността.
Отличителното за тази ера е разби-
рането, че Светия дух изисква но-
вите вярвания да се разпространят 
посредством ислямската мъдрост и 
чрез отказ от идолопоклонничество. 
Това кара мюсюлманският художник 
да покрие своите статуи и рисунки на 
животни и човешки същества с вели-
колепни орнаментни мотиви, кои-
то променят цялата изработка. Тази 
култура винаги е изразявала изтънче-
на философска любов към растения, 
цветя и градини.                                    Мно-
го от тях са подбрани не само заради 
красотата и здравословните си ка-
чества, но и заради религиозното си 
или дори поетично значение. 

с а м а Н и д с к а  е р а  (819-999)
Може да се каже, че династията на 
Саманидите била най-значимата 
персийска династия в мюсюлман-
ския свят в ранно-ислямския пери-

од. Най-ценното откритие на сама-
нидските художници била глазирана 
ислямска керамика, която може да се 
раздели на няколко основни групи 
според цвета си: черна, бяла, поли-
хромна на бял фон, украса на оцвете-
на базова глазура, имитираща едно-
цвет на глазура.
Последвалото откритие на използ-
ването на полихромни елементи на 
кремаво-бяла основа е нова стъпка в 
развитието на гланцираната керами-
ка; основните декоративни елементи 
на тази керамика са не само така на-
речените епиграфските дизайни, а и 
розетките и арабеските.
Някои декоративни елементи са из-
рисувани с бяло или кремаво на ман-
гановолилава или на доматеночерве-
на основа.
Нов, важен тип полихромна керами-
ка е групата на бледожълтата кера-
мика.
Бледожълтата керамика е тип кера-
мика, неотменно свързвана с източ-
но-иранския град Нишапур. „Покой-
ният Артър Лейн нарича този тип 
керамика „селската керамика“ на Ни-
шапур.“ Предвид динамичните сце-
ни и ярките цветове, използвани на 
керамиката, трябва да подчертаем, 
че терминът „бледожълта керами-

може да Се каже, че динаСтията на 
Саманидите била най-значимата 
перСийСка динаСтия в мюСюлман-
Ския Свят в ранно-иСлямСкия период. 
най-ценното откритие на Саманид-
Ските художници била глазирана иС-
лямСка керамика...

„
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ка“ не се отнася до цвета на украсата 
под гланца, а до материала, който се 
вижда единствено на дъното на съда. 
Този тип керамика се произвеждал и 
се намира като находки в Нишапур.
Най-известните и най-раз-
пространени теми на бледо-
жълтата керамика са:
1. Фигурални теми, изображения на 
виночерпци и мизуканти.
2. Ловци, конници, въоръжени бой-
ци и бойни сцени.
Това е тематиката на средновеков-
ния ирански епос, чиито две теми са 
свързвани с пиршествата и битките.
Керамиката „сари“ е под-група на по-
лихромната бледожълта керамика, 
открита в последно време. Предста-
влява гланцирана оцветена керами-
ка. Името й произхожда от един град 
в района на Каспийско море. Основ-
ните дизайни на този тип са кацна-
лите птици и розетките, а понякога 
и куфически епиграфски изображе-
ния. Декорацията на тази керамика 
се изпълнява в маслиненозелено на 
бяла или кремава основа.
Керамиката „сграфито“ се определя 
като втория по важност тип саманид-
ска керамика след гланцовата така-
ва. В този тип керамика различаваме 
три групи:
1. Керамика „амол“
2. Керамика „агканд“

3. Керамика splashed и „сграфито“
В Източен Иран се появява ново вър-
ховно художествено течение, нарече-
но саманидска епиграфска керами-
ка от IX-XI в. „Първата съществена 
група керамични съдове, декорира-
ни последователно с калиграфско 
писмо“2. Калиграфското елегантно 
куфическо писмо върху шликерните 
съдове стои върху типично изчистен 
бял фон; тези керамични изделия 
са открити при разкопките на град 
Нишапур. Този тип писмо ни води 
и насочва окото в ритмично движе-
ние – кръгообразно или хармонично 
звездообразно. 
Освен писанието може да се срещат 
комбинации, които сочат морфоло-
гични връзки между листата и бук-
вите, мотивите и птиците. По това 
време керамиката е монохромна и 
глазирана, а в началото на XIII в. се 
срещат поетични писания самостоя-
телно или в комбинация с абстракт-
ни мотиви, геометрични или расти-
телни форми.
Саманидската епиграфска керамика 
се дели на две теми – добродетели 
„които се занимават с различни аспе-
кти на личното поведение, социалния 
етикет и моралното задължение“3 и 
етика и щедрост – която издига ке-
рамиката от това време „изкуството 
на писане върху керамика до нивото 
на калиграфията на Корана“4. Да го-

2 Atil. Esin, Ceramic fro, the World of Islam, 
Washington, D.C. (1973)
3 Пак там.
4 Pancaroglu.Oya, Perpetual Glory, Yale Uni-
versity Press New Heaven and London (2007), стр. 
67

оСвен пиСанието може да Се Срещат 
комбинации, които Сочат морфоло-
гични връзки между лиСтата и букви-
те, мотивите и птиците.
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ворим за художниците, които са има-
ли творческата енергия да превърнат 
калиграфските букви в растителни 
форми и мотиви с птици, носещи ес-
тетическия дизайн, който трансфор-
мира писаното слово и излиза извън 
границите на самия шрифт.

а б а с и д с к а  е р а

(750-1258)
Династията на Абасидите е най-про-
дължително управлявалата династия 
в средновековния ислямски свят – от 
749 до 1258 г. Столицата им е Багдад. 
Абасидите са „арабска династия, коя-
то води началото си от Ал-Абас, вуй-
чо на пророка Мохамед, и държат 
халифата от 749 до 1258 г. Абасидите 
са качени на власт от Хаши-мия, Ха-
шим, дядото на Ал Абас и прапрадя-
до на Мохамед5.“
Абасидите ненавиждат Умаядите и 
ги обвиняват, че са пренебрегнали 
делата на ислямската държава и по-
беждават умаядския халиф Марван 
II в битката при (Заб)6 през 750 г., 
отвеждат го в Египет така центърът 
на ислямския политически и култу-
рен живот се премества на изток от 
Сирия в Ирак, където Куфа е избран 
за център на управлението на Аба-
сидите. Под управлението на халиф 

5 Goring, Rosemary, Dictionary of Beliefs 
and religions.
6 - Битката при Заб се състои на бреговете 
на голямата река Заб в днешен Ирак през 750 
г. Тя бележи края на Умаядския халифат и 
издигането на Абасидите - династия, която 
ще просъществува под различни влияния и с 
варираща мощ чак до XIII в. http:www.wikipe-
dia.org/wiki/Battle.

(Джафар ал-Мансур)7 е установена 
нова столица на Абасидите през 762 
г., позната като Багдад, кръглия град 
на мира, (Мадинат Ал-Салам)8.
След време Абасидите основават 
друг град на север от Багдад, наречен 
(Самара)9. Първите три века от аба-
7 Абу Джафар Ал.Мансур, 
основоположник на Абасидския халифат. 
Въпреки че всъщност е вторият абасидски 
халиф, той наследява брат си чак пет години 
след свалянето на Умаядите от власт, и 
основната част от работата ляга на неговите 
ръце. Затова понякога той е смятан за 
основател на Абасидската династия. Ал 
Мансур установява столицата си в Багдад, 
който нарича Град на мира. Бащата на 
Ал-Мансур Мохамед е изтъкнат член на 
абасидското семейство и пра-правнук на 
почитаемия Абас. Но най-значимото и трайно 
постижение на Ал-Мансур е установяването 
на столицата в новия град Багдад, който той 
нарича Град на мира. Новият град отдалечава 
хората от проблемите в партизанските региони 
и става дом за разрастващата се бюрокрация. 
Той установява и правилата за наследяване 
на халифата и всеки абасидски халиф е пряк 
наследник на Ал-Мансур. http://historymedren.
about.eom/od/p/who-A!-Mansur.htm
8 Мадинат Ал-Салам. Кръглият град 
Багдад е първоначалното ядро на Багдад, 
построено отабасидсикя халиф Ал-Мансур 
през 762-767 като официална резиденция 
на абасидския двор. Официалното му име 
по времето на Абасидите е Град на мира (на 
арабски Мадинат Ал-Салам).
9 Археологическият град Самара 
е място на могъща ислямска столица, 
управлявалапровинциите на Абасидската 
империя, която се простирала от Тунис до 
Централна Азия в^продължение на един век. 
Разположен е на двата бряга на река Тигър на 
130 километра от Багдад, дължината на града 
от север до юг е 41,5 км, дължината варира от 8 
до 4 км. Той е свидетелство за архитектурните 
и художествени иновации, които се развиват 
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сидското управление са златен век, 
през който Багдад и Самара функцио-
нират като културни и търговски сто-
лици на ислямския свят. През този 
период се появява характерен стил 
и се развиват нови техники, които се 
разпространяват в мюсюлманските 
владения, които силно повлияват ис-
лямското изкуство и архитектура на 
„абасидския период, който покрива 
огромен спектър от материали в сми-
съл на география средства и стил“10 
Извадените при разкопките в Сама-
ра предмети показват впечатляващо 
изкуство, което изразява зрелостта 
на ранното абасидско изкуство, което 
заменя китайските съдове с помощта 
на местни глини, местоположението 
на Самара в Ирак прави града между-
народен пазар и средоточие на тър-
говските пътища от изток и запад, то 
отваря града към различни култури в 

там и се разпространяват в останалите 
региони на ислямския свят и отвъд. Голямата 
джамия от IX в. и спиралообразното й минаре 
са сред многобройните забележителни 
архитектурни паметници на това място, 80% 
от тях все още не са извадени от разкопките. 
http://whc.unseco.org/en/list/276
10 Blair,Sheila-Bloom, Jonathan, History of 
the Abbasid.

други държави, защото има пряк път 
по море до долината на Инд и Ки-
тай, Синд, откъдето в Близкия изток 
проникват нови техники и стилове 
на грънчарски изделия. „Абасидите 
пилеели богатството си за изкуство, 
литература и наука и са отговорни за 
превода на многобройни гръцки тек-
стове, които иначе биха били изгубе-
ни11“. Средновековният запад се за-
познава с тези творби чрез арабските 
версии.
„Технологията на глазирането дос-
тига нечувани нива в края на девети 
век, когато грънчарите на абасидски 
Ирак разработват средство, с което 
металните съставки могат да бъдат 
нанесени върху керамичната повърх-
ност, известно като метализирана 
глазура.12“ Тази техника се появява 
за първи път върху стъкло в опит да 
имитира златно и сребърно покри-
тие, но за керамиката тук се прила-
гат метализирани глазури, с които 
грънчарите започват да експеримен-
тират. Първоначално те са на основа-
та на сребърни и медни съединения 
във воден или може би оцетен раз-
твор и така са се създавали многоо-
бразни цветове и отблясъци (жълто, 
маслиненозелено, червеникавока-

11  -Kleinen, Fred S-mamiya, Christian 
j-Tamsey, Richard G, Gardners Art Through the 
Ages (The Western Perspective), 11th Edition, CA, 
USA, 2003 Chapter 10 Muhammad and the Mus-
lims (Islamic Art) page 296.
12 -Pancaroglu, Oya. Perpetual Glory, (Medi-
eval Islamic Ceramics from the Harvey B. Plotnick 
Collection) with transcriptions and transliterations 
of inscriptions by Manijeh bayani-The Art Insti-
tute of Chicago, Yale University Press, New Haven 
and London 2007, p. 44.

„технологията на глазирането доСти-
га нечувани нива в края на девети век, 
когато грънчарите на абаСидСки ирак 
разработват СредСтво, С което метал-
ните СъСтавки могат да бъдат нане-
Сени върху керамичната повърхноСт, 
извеСтно като метализирана глазура.“

„
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фяво върху бяла основа, покрита с 
прозрачна глазура). „Грънчарите са 
я използвали като платно, на фона 
на което металическият блясък на 
равно изрисувания им мотив е лесно 
различим.13“ Тази техника не остава 
в Ирак, а стига до Египет, Иран, Се-
верна Африка и Испания, където се 
разпространява.
През първите сто и петдесет години 
от абасидския период се появяват 
многообразни рисувани декорации, 
наречени матово бяло-глазирана 
група. Това е комбинация от три от-
делни влияния върху керамиката:
1. Глазурата върху тях е адаптирана 
от пред-ислямската грънчарска тра-
диция.
2. Формата на купите, върху които 
се използва техниката, са китайски 
бели съдове, разпространени в сре-
дата на осми век.
3. Метод на декорацията.
Мюсюлманските грънчари от IX-Χ в. 
са постигнали и открили нови мето-
ди в украсата на керамичните изде-
лия, както с издълбаване, което ни 
напомня за сондирането за минера-
ли, така и чрез пресоване на глината, 
за да се оформят забележителните 
декорации. Те са използвали и мето-
ди на рисуване под глазурата с един 
или повече цветове, което помага 
на грънчарите да активират продук-
цията си от периода на абасидските 
халифи по времето на династия Тан 
(618-908).
През X в. метализираната украса 
преминава от полихромна към моно-
хромна „където полихромната мета-
13  -Пак там

лизирана украса се състои основно от 
абстрактна орнаментация на геомет-
рични или стилизирани растителни 
мотиви и тук-там се срещат мотиви с 
птици или змии14“, а при монохром-
ната метализирана украса върху ке-
рамичната декорация са представе-
ни основно фигури.
Задаваме си въпроса – каква е била 
целта на този преход?
Все още не е ясно на какво се дъл-
жи тази разлика в декорациите на 
тези два вида метализирана украса, 
които се появяват по това време. Но 
е възможно да открием отговора за 
монохромната метализирана укра-
са, в която се използва един разтвор 
с метал, което бележи крайната цел 
на модификацията на техниката на 
метализираната глазура и измест-
ва полихромната украса, за да отго-
вори на новия стил и изисквания: 
„прилагането на полихромната мета-
лизирана глазура е по-трудно: да се 
намерят съставките за разнообразни 
пигменти е по-скъпо, отколкото само 
за един: комбинирането на различни 
метални оксиди с различни свойства 
и степени на летливост прави успеш-
ния край по-несигурен15.“. Вероят-
но основната причина за прехода е 
била икономическа. Другата цел на 
намаляването на цветовата палитра 
до един цвят е да се контролира ук-

14 Pancaroglu, Оуа. Perpetual Glory, (Medi-
eval Islamic Ceramics from the Harvey B. Plotnick 
Collection) with transcriptions and transliterations 
of inscriptions by Manijeh bayani-The Art Insti-
tute of Chicago, Yale University Press, New Haven 
and London 2007, p. 19.
15 www.islamicceramics
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расата на съда, така че майсторите 
започват да рисуват фигури и живот-
ни, които винаги са в центъра, къде-
то привличат окото, винаги с изду-
ти гърди и ясно изразени опашки, 
някои птици са по една, други са по 
две разположени една срещу друга в 
композиция. Не трябва да забравя-
ме и очите на пауните, които винаги 
виждаме по тези купи. Те развиват 
този тип керамика, в която е много 
трудно да се разграничи създаденото 
от привнесеното отвън, такива кера-
мични съдове са открити в Самара, 
Мадиин и Нишапур.
През IX в. иракските грънчари от-
криват техника на покриване на 
глинените съдове с калаен оксид, 
смесен с чиста оловна глазура пора-
ди липсата на калаени мини в реги-
она. Тази техника придава нов цвят 
на нежно матовата бяла повърхност 
с много декорации и цветове, с кои-
то иракските грънчари обикновено 
украсяват съдовете си – синьо (ко-
балтово), зелено (медно) и пурпурно 
(манганово). „Абасидското царство 
бележи кратко възраждане в изку-
ството на книгата в ислямския свят 
под управлението на халифите Ал-
Насър (1180-1225), тогава е построен 
първият колеж Мустансирия Мадра-
са (1228-33). Централната власт на 
абасидския халифат отслабва към 
девети век и краят на абасидския ха-
лифат слага край на универсалната 
арабско-мюсюлманска империя.16“ 
В заключение през абасидския пери-
од има трансформация в технологи-
ите, която може да се определи като 
16 www.islamicceramics

революция в чист смисъл и пълна 
промяна на метода или условията. 
Има нова форма керамични изделия, 
представени в мюсюлманския свят, 
които се използват и до ден днешен.

Чиния от самандската епоха

Класификация: керамика                       
-1-

Име на предмета: чиния
География: Иран, Нишапур

Период: 10 в. Саманиди
Размери: 8.89 см Х 18.42 см

   
Персийският художник се опитва да 
твори, чрез съществуващото движе-
ние върху чинията, като например 
кръговото движение на главата, из-
вита по (около) гърба, с тънкия си 
клюн, като изглежда, че има още 
една красива форма, наред с формата 
си, която прилича на старите лампи, 
като например формите на лампите 
от „Аладин“. Това става чрез раздви-
жването на красив фон за краката с 
някакъв образ, който си пасва с ба-
демовидния образ на тялото на пти-
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цата, към който художникът добавил 
в предната част две декоративни ли-
нии, които приличат на арабската 
буква „каф“ и второ – буквите „ха“ и 
„мим“, за да създаде някакъв баланс 
между опашката, извитите крака и 
предната част на птицата, а краката 
приличат на някои арабски букви.
Той добавя и други арабски букви – 
„син“ и „нун“ в тялото и птицата, за 
да даде сила на първото стъпало от-
дясно и дори изглежда, че е по-на-
пред от другото. А пък над главата 
на птицата е короната, с която ху-
дожникът я възвеличава и й придава 
художествена стойност. Той изпълва 
пространството между короната и 
орнаментите отвътре с клюна, края 
на тялото и опашката, оформяйки 
красиво пространство, паралелно с 
пространството между долната част 
на клюна на птицата, шията й и сре-
дата на тялото, което оформя образ, 
който прилича на листо, заобиколен 
от светло пространство. В средата му 
има едно светло и друго по-тъмно, 
за да създадат някакъв баланс меж-
ду образа на листото и орнаменти-
раната корона с образи на пера във 
формата на листа. Окото на птицата 
изглежда силно и подвижно, заедно 
със своя силен клюн се свързва със 
задната част на тялото на птицата и 
между тях има празно пространство, 
образувано между края на клюна и 
точката на свързване на листо. Чрез 
тази творба виждаме, че персийският 
художник разбира природата, което 
го кара да използва форми на листа 
и декоративни деформации вътре в 

листата, за да създаде от тях техника. 
С нея украсява своите чинии, в опит 
да създаде птици по-близки до мито-
логичните птици, като така създава 
нов образ на телата им и общите им 
форми. Ние можем да разберем сте-
пента на усвояване на художника на 
естетичната стойност, която той ни 
показа в тази чиния, смесваща ли-
нията и орнамента, наред със самата 
форма на птицата, която художни-
ка извежда хармонично и удобно за 
зрителя, въпреки че използва всички 
тези елементи, събрани в едно.

Съд с птица

-2-
       Класификация: Керамика 

       Наименование на предмета: 
глинен съд, оцветен със шликер

       География: Персия или Трансок-
сиана 

       Период: 9-10 век, от периода на 
Саманидите

      Материали и техника: глинен 
съд с кръгла форма върху къса осно-
ва, украсен в тъмнокафяво на бял 
фон и прозрачна глазура, с фриз и 
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птица в средата.
      Размери: 22,6 см 

Изображението на този съд може на-
кратко да се опише като окръжност с 
вписан квадрат, чиито страни образу-
ват четири външни части извън ква-
драта. Централната част на квадрата 
изобразява сцена с птица, лишена от 
каквато и да било неопределеност 
или неяснота, а напротив, богата на 
смисъл и художествено съдържание. 
Артистичността на творбата насища 
изображението със символи и жесто-
ве, което придава невероятна интен-
зивност на внушението.
Изобразеният обект е поставен в 
служба на въздействието. Допъл-
нителните орнаменти отстъпват на 
заден план, за да може душата на 
твореца да се съсредоточи в центъра 
на творбата, където нейното съдър-
жание се извисява над общия фон 
посредством минималистичното из-
ображение на огромното по размер 
птиче око, с което се придава сила 
на изразителността и се подчертава 
усещането за движение, а също и се 
разкрива по-дълбок смисъл.
Окото на птицата олицетворява жи-
вота, който то съзерцава и разкрива и 
с който се осъществява връзката с жи-
вото създание, там, откъдето започва 
животът. Усещането е далеч по-дъл-
боко отколкото се загатва от самата 
форма. Извивката на окото, което на-
помня човешко око и неговата фор-
ма са от значение за изображението, 
тъй като художникът е успял да уло-
ви образа и да използва формата на 

птицата и нейните крака за допъл-
нително внушение, обвързано с духа 
на творбата. Персийският художник 
е пресъздал обекта под свой собствен 
ъгъл, с което изразява способността 
си да постигне поставената цел. По-
ставяйки птицата в кръг, който може 
би е извита клонка, и заобикаляй-
ки я с квадрат, творецът съзнателно 
подчертава огромния творчески по-
тенциал на тази фигура и затова я е 
съхранил и й е придал човешко из-
мерение. Цялата тази тема би могла 
да се подложи на отделен анализ в 
посока какво разкрива художестве-
ната творба относно духовния сми-
съл, какво може да бъде разбрано и 
изтълкувано, къде може да се открие 
връзката между кръга и квадрата, по 
пряк и интуитивен начин.
Рисунката върху съда е свързана със 
самия живот и е изразена по общо-
човешки начин, с кадифеност и неж-
ност. На моменти виждаме, че крас-
норечието на творбата се измерва и 
с остротата на въздействие на цен-
тралния образ или със силата на емо-
ционалния заряд, но спокойствието, 
което лъха от творбата и прецизната 
й хладина са не по-малко наситени 
от тези, присъщи на други смели, ди-
намични творби, тъй като експресив-
ното действие е нещо повече от въз-
действието, понеже израз е едно, а 
въздействие е нещо съвсем друго.
Четирите странични украси имат за 
цел да подчертаят изразителност-
та. Това са изключително индиви-
дуалистични орнаменти, които раз-
криват връзката между творбата и 
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твореца. Тези растителни елементи 
представляват знаци или жестове, 
с които художникът е уловил прос-
транствените и времевите елемен-
ти на птицата, която, именно чрез 
тези елементи, отразява човешкото, 
залегнало в тази творба, тъй като, 
както знаем, човешкото е естестве-
но състояние на душите ни, затова и 
успяваме да възприемем този образ 
по съвсем директен, сетивен начин, 
и той ни говори със своя естествен 
език. Клоните, изобразени от чети-
рите страни, вероятно символизират 
родината и стабилността, като творе-
цът е затвърдил това внушение като е 
повторил темата и в и извън квадра-
та, където е разкрил изражението на 
птицата и връзките й с заобикаляща-
та я среда посредством ефективните 
инструменти на творческия заряд и 
единството на образа, и й е придал 
индивидуален характер, за да може 
съдържанието на квадрата да пред-
ставлява енергиен център, който 
концентрира останалите елементи 
на художествената творба.

Лустърна чиния от абасидска 
период

-3-
Класификация: Керамика

Име на предмета: чиния с лустър-
на декорация

География: Ирак
Период: 10-и век, Абасиди

Материали и техника: лустърна 
чиния със знаменосец между две 

птици
Размери: 15.2 см, 5.1 см височина

Тази чиния от 10-и век издава обно-
вяване: виждаме на нея мъж, който 
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заема вертикалния център на чини-
ята. Той носи знаме, като е стиснал 
в ръце неговата дръжка, и изглежда, 
че се движи напред; облеклото му 
напомня царски одежди: триъгълна 
шапка, дрехи, покрити с бели кръго-
ве, украсени с черни точки. Лицето 
му е по-скоро квадратно, с два кичура 
коса от двете страни на главата. Чо-
векът като че гледа назад, спокойно 
извил тяло, и излъчва голямо уваже-
ние и дори почитание към знамето.
Авторът е украсил дръжката на зна-
мето с листова (флорална) декора-
ция – проста изработка, но в същото 
време изразяваща властта.От двете 
страни на човека има две птици, като 
едната е голяма, а другата е малка; 
голямата се намира пред него, като 
опашката й се простира под краката 
му, а главата й е на същата височина 
като най-високата точка на човека; 
малката птица пък като че се търкаля 
по земята, което ни кара да смятаме, 
че символиката на тази конфигура-

ция от човек и две птици е ясна. Сце-
ната е близка до тематиката за вой-
ната и победата, като птицата, която 
стои отпред, изобразява триумфа, а 
другата изобразява поражението и 
погрома под знамето; птицата отпред 
символизира и силата – тялото й е 
покрито с бели кръгове с черни точ-
ки, а на размери е по-голяма от дру-
гата птица като доказателство за сила 
и победа. В случая авторът е използ-
вал златисто-кехлибарен цвят, който 
е типичен за абасидската керамична 
школа. Произведението се отличава 
с жизненост, сила и символика, кои-
то издават, че авторът е достигнал 
етапа на зрялост и е постигнал кре-
ативност и вещина в изобразително-
то изкуство, така че може да изясни 
символичното значение и да постиг-
не творческа креативност, използ-
вайки кохерентни, синхронизирани 
цветове и разпределение в идеална 
хармония.
Фонът е оставен контрастно светъл, 
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само с няколко полукръга по външ-
ния ръб на чинията, които доприна-
сят за декоративната пълнота на тази 
„кадифеност“.
Дълбочината на изображението се 
задава от извивките и полукръгли-
те елементи. Движението на човека 
се пресъздава чрез ръцете, главата и 
краката, както и в дрехата, която ху-
дожникът е изобразил в триъгълна 
форма; благодарение на всичко това 
той създава динамика на движение-
то, което допринася за жизнеността, 
а човекът може да се тълкува и като 
изражение на почтителност и уваже-
ние.

Чиния с абасидска птица, 10-и 
век

-4-

Тази чиния се характеризира с уни-
кални черти, като афторът не е оста-
вил никакво пространство без пъл-
неж – било с изображения, надписи, 
декорации или символи. Художни-
кът поставя във фокуса тази краси-
ва птица, като трансформира някои 
нейни части. Главата на птицата на-
подобява тази на гълъб – с къс клюн 
и красиво извита шия, която се про-
тяга и вие, преди да се слее с тялото. 
Над него пък има купол, подобен на 
войнишките шатри по време на вой-
на, които се използват за настаня-
ване на пълководците – заради чо-
вешкото око на върха, както и заради 
заобикалящите го мотиви.
Окото символизира наблюдение 
(надзор); коничният купол е при-
вързан за гърба на птицата с два ре-
мъка, като тук художникът задава 
връзката между символика и реали-
зъм, тъй като коничният купол има 
отгоре флаг, наричан (бириг), който 
е и символ на армията в епохата на 
Абасидите; по онова време флаговете 
били като птичи криле. В случая ху-
дожникът използва тази корелация 
на знамето на купола в две посоки 
и го разполага точно над главата на 
птицата, като по този начин постига 
две внушения посредством изкуство-
то си:
1. Първо, създава качулка, свързва-
ща главата на птицата с купола, и 
(бириг), който започва от купола и 
завършва на върха на главата на пти-
цата.
2. Художникът не спира дотук със 
символизма: под клюна на птицата 
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изобразява листо, на което има око, 
а формата му напомня риба.
Опашката на птицата завършва с го-
лямо перо, украсено с кръгове, напо-
добяващи очи, с цел да се създаде ба-
ланс. Художникът се съсредоточава 
още и върху крака на птицата и не-
говата пластичност, за да ни осигу-
ри естетическа стабилност и консис-
тентност на земята, докато фонът е 
от прекъснати линии, наподобяващи 
мрежа, както и няколко листа на рас-
тения, разположени под опашката 
на птицата и между краката й, за да 
осигурят някакъв формален баланс. 
Пространството вдясно от купола, 
затворено между купола отляво и 
опашката на птицата, е по-тъмно от 
останалата част. На шията на птица-
та има декоративен пръстен, какъвто 
се среща у много птици, а ремъците, с 
които куполът е привързан към тяло-
то, също са украсени със светли кръ-
гове с черна точка в средата, същите 
като тези хоризонтално през средата 
на купола. Голямото око на птица-
та също има черна точка в средата. 
Прави впечатление, че в тази тема 
липсват детайлите, а изображението 
е в профил; цветовете, използвани за 
изображението, са златисто и бяло – 
характерните за епохата на Абасиди-
те цветове, поради което тя понякога 
бива наричана „Златната епоха“; по-
добно име отговаря и на художестве-
ни произведения като настоящото.
В изображението отсъства рамка, 
която да го заобикаля и да го отде-
ля от ръба на чинията, с изключение 
на някои места, на които има прости 

полукръгове, тъй като характерни 
за тази иракска школа са простота-
та, липсата на сложност, липсата на 
цветове и простотата на мотивите, 
заимствани от действителността. Ето 
защо художникът е изпълнил фона 
с орнаменти, но без никакви изо-
бражения – орнаментите напомнят 
мрежа, но покритието по външната 
страна на чинията се състои от худо-
жествена техника, която изпълва ця-
лото пространство с точки и тъмни 
кръгове, обградени от бял пръстен, 
които са заобиколен от точки и други 
бели кръгове.

Абасидски съд с две птици
                                 

  
 -1-      

Класификация: Керамика
Име на обекта: Глинена чиние

География: Ирак 
Период: 10 век, Абасиди 

Материали и техника: Глинена 
чиние, покрита с кафяв шликер и 

украсена с бял шликер под прозрач-
на глазура.

Размери: 23.5cм. диам
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(2)
Класификация: Керамика

Име на обекта: Глинена купа
География: Източен Иран, Ниша-

пур 
Период: 10 век, Саманиди

Материали и техника: Глинена 
купа, червеникава глина покрита 

с белезникав шликер и украсена със 
зелен (хром) шликер под прозрачна 

оловна глазура 
Размери: 5.9 x 20.7 cм .диам

с р а в Н е Н и е  м е ж д у  е р а т а 
Н а  а б а с и д и т е  и  е р а т а  Н а 
с а м а Н и д и т е

                   
Има две купи, едната от персийския 
период от десети век, а другата от 
абасидския период от десети век. На 
тези две купи има две симетрични 
птици с характерни крила като листо 
и кръгове и черни точки, обрамчени 
от релеф на гърдите, на който има 

линии, а крилото също има външ-
на линия и вътрешни точици, които 
ограждат кръга, който е в крилото.
На главата има голямо око с черна 
точка в средата и незаострена човка, 
каквито имат само някои домашните 
птици като патиците.
Авторът е направил опашката подоб-
на на рибя опашка, в средата има ре-
леф, който художникът е запълнил с 
паралелни линии, а от другата страна 
същото движение на птицата и ней-
ните символи, в средата те оформят 
форма, която е заета и свързана от 
калиграфски надпис, който е или ду-
мата Господ-Бог, или е подпис на са-
мия грънчар. Двете форми изглеждат 
като две риби в кръгообразно движе-
ние едно около друга, което придава 
на чинията облост, която подчертава 
същинската й форма; художникът не 
е оставил външните ръбове чисти, а 
ги е украсил с орнаменти и линии.  
Втората е абасидска чиние, структу-
рата на тази птица не се различава от 
птицата върху персийската купа и не 
можем да твърдим, че едната от тях 
влияе на другата или е била копира-
на от нея, но това е възможно да се 
дължи на близостта на двете страни и 
непрекъснатата търговия между тях. 
Тези съдове са част от тази търговия. 
Трябва да се вземат предвид и поли-
тическите обстоятелства и инвазиите 
между тези две страни, които влияят 
повече върху изкуството.Крилото на 
птицата на тази чиние е изпъстрено 
с черни кръгчета - обратно на крило-
то на персийските птици, върху което 
има само четири кръгчета.
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Върху абасидското крило има десет-
ки кръгчета, които приличат на лис-
то и запълват цялото пространство, а 
върху крилото на абасидската птица 
има листо с бадемовидна форма.
Персийската птица няма крака, а 
абасидската има и авторът е укра-
сил врата й с украсена сфера, очите 
й изглеждат по-големи от тези на 
персийската, върхът на опашката й 
е украсен с декорирана сфера, а при 
персийската тази сфера е по среда-
та на опашката, опашките леко се 
различават една от друга. Отсреща 
има подобна птица в кръгообразно 
движение различно от това на пер-
сийската, което както споменахме, 
прилича на движение на риби, а тук 
движението е подобно на движение 
на папагали. Когато кръгът, образу-
ван от главите и опашките на двете 
птици, се пресече от два правилни 
шестоъгълника (шестолъчки), шес-
тоъгълникът е в вдълбан в средата и 
в неговия център има пространство, 
на което са изписани две букви – или 
думата Господ-Бог или подписа на 
грънчаря. 
Около птицата има линии, които 
запълват повърхността и в долната 
част на главата и врата й има листо, 
което се спуска гладко по шията й, 
потвърждавайки подобието на двете 
структури. Само в някои централни 
части и в телата на птиците, както 
вече споменахме, ефектите са насо-
чени навътре и са обясними със в на 
две съседни страни.
Движението на често срещаните пти-
ци, обърнати с лице една към друга, 

образува кръг върху купата и от чо-
века се схваща като кръгло свещено 
място, движението на вселената с 
център – небето. Формата на чов-
ката, която е незаострена показва, 
че птицата е мирна и носи интим-
ност, покой и сигурност за разлика 
от заострения клюн, който показва 
предизвикателство и символизи-
ра грабливите птици. Големите очи 
подсказват ум, зрение и прозрение 
за разлика от птиците с малки очи, 
а шията е символ на мъдрост, кога-
то е дълга. Птицата е наречена фе-
никс заради дължината на шията 
си. Кръглата форма е доказателство 
за сферичната вселена, а простотата 
на формата е свидетелство за аскети-
зъм, благоговение и жестокостта на 
живота и безполезността на земните 
блага, простите орнаменти са дока-
зателство за освещаване, а точките 
по повърхността сочат към голямо 
поколение, калиграфията в средата 
сочи напредък, висота, наука и сила, 
а птиците са фокус на вниманието в 
арабската легенда. 
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ова есе е може би хиперин-
терпретативен опит (изви-
нявам се за тавтологията) 
върху влиянието на сред-

новековната философия над изобра-
зителното изкуство – и то над рене-
сансовото изобразително изкуство. 
Такива неща звучат може би нова-
торски или дори пресилени у нас, но 
са мейнстрийм поне от тридесетте 
години насам в добрите (и по-старо-
модни) университети из Германия и 
Франция. Откакто Аби Варбург при-
помня, че средновековните и рене-
сансовите изображения зависят в де-
тайлите си от високата литературна 
традиция на своето време, естетика-
та се сдобива с шанса да намира отго-
вори на въпросите си (и изцяло нови 
въпроси) в полето на филологията и 
богословието. Великолепен пример 
за това е „Готическата архитек-
тура и схоластиката“, където Ер-
вин Панофски разглежда влиянието 
на ясния и подреден схоластически 
метод на натрупване на аргументи и 
контрааргументи до високия им иде-
ен връх като пряко вдъхновение за 
аналогичната структура на готиче-
ския храм. Това, разбира се, показва 

защо самият термин „готика“ и „го-
тически“, особено във Волтеров сми-
съл, е дълбоко некоректен спрямо 
изкуството и особено спрямо мисъл-
та на високото Средновековие, кои-
то нямат нищо общо с варварството, 
предполагано у историческите готи, 
принадлежащи на друго време и на 
много по-различен свят. Отделна 
тема би било преразглеждането и на 
самото това варварство, но този въ-
прос е разгледан в „Римските варва-
ри“ на Ицхак Хен - и с тази препратка 
изоставям тази самостоятелна ниш-
ка на търсене.

 

„Модната по това време оптика“: 
раждането на перспективата от духа на 

Шартърската школа или 
Художествената перспектива и 

схоластиката 
Автор: Манол Глишев

Ервин Панофски
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„Готическият човек“, смело форму-
лиран от Ворингер, е наистина есте-
тическа фикция, но може би показва 
една вярна интуиция за обрасването 
на суеверията и екземплумите като 
бръшлян около ствола на схоласти-
ката и за аналогичната поява на при-
влекателен орнаментален хаос около 
инак стройната композиция на архи-
тектурния и теологически свръхра-
ционализъм в готическата катедрала 
и вдъхновяващата я схоластика.
Ако схоластиката като молитвено 
рационален метод за постигане на 
Бога е вдъхновила именно молитве-
но рационалната архитектура, която 
по навик наричаме „готическа“, то 
можем ли да допуснем други, частни 
ефекти от околосхоластичните кул-
турни феномени върху изобразител-
ното изкуство? Ще си позволя пред-
варителната забележка, че самата 
видимост на нервюрите, „шевовете“, 
на ребрата на готическия свод, пря-
ко се отнася към очертаването на по-
късните мислени линии на ренесан-
совата визуална перспектива. Това, 
което за един италианец от ХV в. е 
учебник по рисуване на градския пей-
заж, за един французин от ХІІІ-ХІV 
столетие е видимост на литургично-
то всекидневие. Централната теза на 
това есе идва от една фраза на Цочо 

Бояджиев. Говорейки за латинския 
превод на арабската „Книга за мра-
ка“ (Liber de crepusculis, какво звучно 
заглавие, преведена от Джерардо да 
Кремона, с автор Алхазен, може би 
прототип на Лъвкрафтовия Алхаз-
ред), Бояджиев споменава „модната 
по това време оптика“ („Нощта 
през Средновековието“, І. Absentia 
lucis, Субстанцията на нощта). И на-
истина, оптиката е интелектуална 
мода в Шартърската школа, а и не 
само там. Отново Бояджиев гово-
ри подробно за това в „Ренесансът 
на ХІІ век. Природата и човекът“. 
Светлината отначало е просто най-
красивата изява на Божията творче-
ска воля. Но при общия „естествени-
чески“ дух на Шартър, дух, търсещ 
закономерността, подредеността на 
съзидателното намерение, за магис-
трите става невъзможно да обясняват 
света само с почти вълшебното „Deus 
vult” (то бездруго е политически и во-
енен призив, така че ще се извиня и 
за дързостта изобщо да го употребя в 
контекста на настоящата тема, която, 
все пак е за науката да се рисува, а не 
за изкуството да се водят въоръже-
ни поклонници към Светите земи). 
Който казва „воля Божия“, всъщност 
нищо не казва, защото тази воля се 
изразява чрез поредици от естестве-

ще Си позволя предварителната забележка, че Самата видимоСт на нервюри-
те, „Шевовете“, на ребрата на готичеСкия Свод, пряко Се отнаСя към очертава-
нето на по-къСните миСлени линии на ренеСанСовата визуална перСпектива. 
това, което за един италианец от хv в. е учебник по риСуване на градСкия 
пейзаж, за един французин от хІІІ-хІv Столетие е видимоСт на литургично-
то вСекидневие. 

„
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ни причини и следствия, тоест Все-
лената не просто се подчинява на 
правила, а действа по такива закони, 
които един Бог-механик е подредил 
така, както от ХІV в. нататък майсто-
рите-часовникари създават, подреж-
дат и привеждат в движение сложнте 
механизми на градските часовници. 
Шартърската интуиция за първи път 
след края на Класическата епоха съз-
дава възможността на Вселената да 
се гледа едновременно с удивление, 
но и с желание за разбиране.
Ето защо мракът на Алхазен и Дже-
рардо да Кремона не е субстантив-
ният, страшният, съществуващият 
самостоятелно в опозиция на свет-
лината фолклорен мрак на абат Фре-
дегизий, на богомилилите, крипто-
езичниците и нигромантите. Той е 
само мярата на присъствие и отсъст-
вие на светлина. Мракът и сянката 
стават инструмент за открояване на 
светлината. Самата светлина ще се 
пречупи на хиляди лъчи в готическа-
та розета и в светлосенките на изли-
защите от стените пластични фигури 
на крале и светци (така, както Божи-
ето слово се разлива в хиляди хвале-
ния от хоровете на различните види-
ми и невидими твари върху тимпана 
над портите на не една катедрала). 
Светилниците във все по-високите 
храмове (и „Светилниците“ на мо-
нашеските съчинения) ще откроят 
нервюрите и шеметните сводове на 
възходящата каменна молитва, едно-
временно химн и модел на Мирозда-
нието, какъвто представлява вътреш-
ното пространство на готическата 

църковна сграда. Тук е интересно да 
се отбележи, че докато за арабския 
автор въпросите на мрака и светли-
ната са чисто математическа (и може 
би само донякъде архитектурна) за-
дача, то изобразителна стойност те 
ще добият именно в католическия 
свят. Осветлението е въпрос, решен 
сякаш веднъж завинаги в константи-
нополската „Света София“ и след нея 
източното християнство се задоволя-
ва с по-скоро духовното съзерцание 
на самата идея за светлина (доведено 
до най-висока степен в исихасткото 
движение) или с простичкото „неве-
черно пладне“ на горящите църков-
ни свещи, докато за готическите и 
по-късно за ренесансовите автори и 
майстори духовният мир трябва да 
стане и физически изразим – а това 
става не само чрез трактати и химни, 
но и чрез строежи и витражи, докато 
се стигне до картини (които, естест-
вено, могат да бъдат разглеждани и 
като антипод на източните икони, 
макар че връзката между византий-
ското и западното изкуство в Италия 
е доста сложна и далеч не предста-
влява само конфликт, а и синтез на 
идеи и воли). Именно тази последо-
вателност от „модна“ шартърска оп-
тика към ренесансова перспектива с 
посредничеството на схоластиката и 
готиката коментирам тук.
Видимостта на готическите нервю-
ри кореспондира съвсем осезаемо с 
по-късните перспективни линии на 
идеалния градски пейзаж (например 
в необитаемия град на Пиеро де Ла 
Франческа), което донякъде става и 
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чрез влиянието на елегантно очер-
таните извивки на флорентинската 
„Санта Мария дел Фиоре“, все още 
носещи далечен отглас от готическо-
то извисяване. Преценката за двата 
центъра на осветяващото и осветя-
ваното тяло, която не може да бъде 
художествено реализирана в араб-
ския свят поради забраната върху 
изображенията, минава през прево-
да на Джерардо и след над два века 
коментари се превръща в практичес-
ки бележки на Леонардо да Винчи. 
Изглежда, че гласът на кремонска-
та виола никак не е глух и отеква от 
Франция обратно в Италия – както 
антифонът отеква в стените на кате-
дралата, изпълнена с кореспондира-
щи си светлини и сенки.
Било е може би невъзможно влиятел-
ната идея на модната за времето си 
оптика да не окаже влияние на шар-
търските магистри и на схоластиче-
ския свят. Изобщо, както схоластика-
та и готическата архитектура трябва 
да бъдат схващани просто като две 

лица или дори като едно двойствено 
лице на една и съща култура, съвмес-
тяваща мистицизъм с рационалност, 
така и схоластиката и естественона-
учният, включително оптическият 
патос на монасите от ХІІІ-ХІV в. (тези 
монаси, експериментиращи не само 
с възможностите на езика и мисълта, 
но и с барут и лещи, два източника 
на рушителна и съзидателна светли-
на) взаимно се допълват. И не бива 
да забравяме, че първите ренесансо-
ви художници, излизащи от роман-
ското, от византийското наследство, 
за да експериментират с илюзивни 
ефекти, са именно монаси и хора, 
преминали през обучение, близко 
до монашеските среди (най-малко-
то работят главно за духовни лица). 
Богословската и философската под-
готовка личи силно в сонетите дори 
на Микеланджело. В крайна сметка, 
щастливо обстоятелство е, че Фран-
ция и Италия заедно четат арабски 
трактати, увлечени в модата на свое-
то високо Средновековие.
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Българска наука организира първата от поредица срещи, на 
които може да се запознаят читателите с някои от авторите на сп. 
“Българска наука”, да говорим за наука, образование, книги и 
други интересни неща.

На 12 ноември 2015 г. от 19:00 ч. в книжарница 
“Перото” в НДК, 

“Българска наука” ще отпразнува своята десетa 

годишнина.

Каним всички, които четат списанието, харесват да научават 
нови неща и въобще любителите на книгите в едно магично 
място —книжарница “Перото” в НДК. 

Повече на www.nauka.bg

СЪБИТИЕ

http://nauka.bg
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Някои правят пропаганда, 
ние показваме историята.

Вземи сега двата филма само 
за 10 лв.

http://nauka.bg/

http://nauka.bg/content/dvd-%D0%9D%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Медии, които подкрепят науката в България 
и  сп. “Българска Наука”

http://www.cross.bg/tehnologii#axzz3doDoWoKG
http://nauka.offnews.bg/
http://science.actualno.com/
http://fresh-science.com/
http://kulturni-novini.info/

