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Сп. „Българска наука“
отпразнува своята 10
годишнина в „Перото
www.nauka.offnews.bg

писание „Българска Наука“
отпразнува своя 10 годи
шен юбилей. Вчера в кни
жарница „Перото“ се съ
браха читатели, автори, участници от
форум „Наука.бг“ и други ентусиази
рани фенове на знанието, дошли да
поздравят създателите на това найпопулярно издание за наука в Бълга
рия.
Водещ на събитието бе Любов Ко
стова, директор на „Британски съвет
България“ и създател на „Софийския
фестивал на науката“ и вдъхновен
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популяризатор на науката в Бълга
рия.
Освен създателите на списанието,
братята близнаци Росен и Петър Те
одосиеви, гости на събитието бяха
д-р Владимир Божилов, Ивайло Сла
вов и Мария Чернева от БНТ.
Списание „Българска Наука“ е създа
дено в края на 2005 г. от двамата бра
тя Росен и Петър, които по това вре
ме са само на 16 години. В началото
пишат сами статиите, но постепенно
привличат учени от БАН и универси
тетски преподаватели. Бързо печелят
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читатели със своята интересна, ком
петентна и на достъпен език научна
информация. От тогава и досега спи
санието се разпространява безплат
но в pdf формат. Освен огромната
работа по списанието Росен и Петър
поддържат сайта и научния форум,
но вече и с помощта на доброволните
усилия на десетки млади хора. Меж
дувременно завършват културология
в Софийския университет и посеща
ват над 30 страни по света като всяко
посещение е свързано с работата им
по списанието. За тези 10 години те
са направили над 20 проекта, между
които е проекта „Прочети ми“, чрез
който хора със зрителни увреждания
могат да чуят на диск новините от
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науката с гласовете на най-разпоз
наваемите журналисти в България.
Предстоят още интересни проекти „бг наука за деца“ и вариант на спи
санието на английски език.
Сега Росен и Петър са на по 26 годи
ни и могат да се гордеят с резултата
на 10-годишния си труд, защото няма
по-благородна мисия от тази.
Защото както каза д-р Чавдар Чер
ников, един от най-дългогодишните
и активни сътрудници на списанието
и форума: „Като протегнеш ръка на
горе, може да не стигнеш звездите,
но поне няма да се окаляш“.
Текст от nauka.offnews.bg
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Видео по случай 10 г. списание “Българска наука”
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Европейски ученически
парламент (EUSP) 2016
РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА УЧАСТИЕ!
http://eusp.nauka.bg/

КАКВО?
Форум „Демокрит“, със съдействие
то на Столична Община, фондация
„Wissenschaft im
Dialog“ и благодарение на финанси
рането от Фондация „Робърт Бош“
(Robert Bosch Stiftung)
и Фондацията за наука и образова
ние на Байер, за втори път организи
рат Европейски
ученически парламент на тема: „БЪ
ДЕЩЕТО НА ЧОВЕКА „.
Форумът ще събере 70 до 100 гимна
зисти от град София на възраст от 16
до 19 години, които
имат интерес към иновациите, към
политиката на Европейския Съюз и
владеят английски
език на добро ниво. Под ръковод
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ството на експерти, младите делега
ти ще участват в
обсъждане на въпроси от следните
теми:
The Human Brain
Living and eating healthy – but how?
The changing reproduction of mankind
Stem cells – the potential allrounders?
Augmented human: optimising the
human
Петимата най-добре представили се
млади делегати ще участват в фина
лен европейски
парламент в края на месец юли в гр.
Манчестър, Великобритания. Всич
ки участници ще
получат предметни награди от на
шите спонсори под формата на науч
нопопулярна
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литература. Всеки участник ще полу
чи и сертификат, а петимата награ
дени – специални
грамоти и допълнителни предметни
награди.

ЗАЩО?
EUSP 2016 дава уникална възмож
ност на млади хора да разберат как
се случват
демократичните решения в ЕС и да
участват в реална симулация по ак
туален въпрос, свързан
с бъдещето на човечеството и инова
циите. Експертите по всяка една от
петте области ще им
помогнат да задълбочат познанията
си в науката, а модераторите и пар
ламентарните сесии ще
засилят възможностите на младежи
те за анализ, подготовка на експозе и
умения за участие в
дебат.

КЪДЕ?
В България ЕUSP2016 ще се проведе
на 23 и 24 януари 2016 г. в гр. София.
Събитието ще се проведе в Първа ан
глийска езикова гимназия на 23-и
януари (адрес: бул. „Княз Алексан
дър Дондуков“ №60) и в Заседател
ната зала на Столичен общински съ
вет на 24-и (адрес: ул. Московска“ №
33 ). Очаквайте пълна програма до
10 януари 2016 г. (когато е и крайния
срок за кандидатстване!) на адрес
eusp.nauka.bg
ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ! ЗАПИШИ
СЕ ОЩЕ ДНЕС!
http://eusp.nauka.bg/
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Лешоядите се завръщат
в Кресненския пролом
Автор: Яна Ненчева

-р Атанас Грозданов е ро
ден в София. Завършва
Националната природоматематическа гимназия
„Акад. Л. Чакалов“. Дипломира се
като бакалавър по биология, магис
тър по зоология и доктор по зооло
гия в Биологическия факултет на СУ
„Св. Климент Охридски”. Автор на
над 40 популярни и над 30 научни
статии, свързани с орнитологията,
херпетологията, консервационната
биология и др. Участва като ръково
дител или експерт в над 20 научни
проекта. Лектор в Erasmus Intensive
programmes в Испания и Португалия.
От 2004 г. до момента работи като
асистент и главен асистент в Биоло
гическия факултет на СУ, където е и
член на Факултетния съвет. Член на
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Управителния съвет на ФДФФ (Фонд
за дивата флора и фауна http://fwff.
org/BG/ ).
1.
Познавам Ви от няколко
години, склонен сте да увличате студентите към най-различни инициативи и експедиции.
Но самия Вие как решихте да се
занимавате с наука? Така ли си
представяхте мечтаната работа
като дете? Въобще как на човек
му хрумва да се занимава с това
? Тръпката да откриеш нещо
ново ли е движещата?
Честно казано, нещата наистина се
случиха спонтанно. Спомням си, че
още в ранното ми детство имах голям
интерес към насекомите и ги пре
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следвах сред тревата. След това запо
чнах да наблюдавам птиците, които
ми се струваха нещо много далечно,
непознато и любопитно, а впослед
ствие намерих и други хора с такива
интереси, записвайки се в Българ
ско дружество за защита на птиците.
После беше по-лесно, защото учех
много от по-опитните орнитолози,
а и имах приятна среда в лицето на
останалите млади доброволци. През
тези години желанието ми за научна
работа се засилваше все повече и по
вече и така си остана и до днес. Така
че, за мен науката е основно вътреш
но усещане и нямам много прагма
тични мотиви.
2.
Много от завършилите още
бакалавър се насочват към чужбина, защото казват, че тук няма
реализация. Вие обаче сте тук,
реализирате се успешно, какво
е отношението Ви към науката в
България?
Позицията на хора като мен, които
изследват природата е особена. Аз
също знам, че в други страни ще по
луча добри възможности за обуче
ние, но българската природа, която
е на „световно ниво“ е силен стимул
да работя тук, защото науката е до
бър инструмент за нейното опазване.
Това май е нещо като патриотизъм,
но далечен от онзи, показният и ко
мерсиализираният.

ва?
Сигурно факторите могат да бъдат
дискутирани много дълго, но ми се
струва, че най-вече хората трябва да
се променят. Да възприемат по-ви
сши цели за живота си, за това което
искат да постигнат за себе си и за об
ществото. Когато направиш първата
крачка, резултатите се връщат към
теб мултиплицирани и започваш да
напредваш все по-бързо в правилна
та посока.
4.
Какво Ви дава работата?
Как ви вдъхновява?
Струва ми се, че съм най-щастлив от
възможността да правя нещо, което
обичам и най-вече че имам възмож
ност да общувам със стотици млади
хора. Изключително ми е приятно
и интересно да изследвам техните
гледни точки и да се опитвам да ги
модифицирам в посока, която смя
там за важна. Така че, до голяма сте
пен вдъхновението ми са студентите
и колегите във Факултета.
5.
Знам, че сте идеолог на
С.К.О.Р.Е.Ц. Ще ни разкажете
ли малко повече за това? С какво се занимавате? Доста от студентите са в тази организация,
как ги „запалихте” по идеята?

Студентският клуб за образование и
развитие с екологичен център, или
3.
Какво смятате, че пречи на накратко С.К.О.Р.Е.Ц. е доброволче
науката в България да се разви- ска инициатива, която създадох със

15

НАУКА

запалени студенти в катедра Зооло
гия и антропология, малко след като
постъпих на работа. През годините
съм участвал в различни организа
ции и определено съм почитател на
различни форми на сдружаване на
хора с общи цели. Скоро си мислех
към кой точно е насочен този клуб и
сякаш най - правилната дефиниция,
която ми хрумна е, че той е място за
хората, които се чувстват на мястото
си в Билогическия факултет. От са
мото начало на идеята до момента, в
клуба идват най-активните студенти
с много интереси и желание за пове
че дейности извън задължителните
в учебната ни програма. С тях орга

низираме постоянно експедиции в
търсене на интересни видове, имаме
много интересна колекция от живи
животни, пишем малки проекти, ка
ним интересни лектори и какво ли
още не. Получаваме и много важна
подкрепа от Студентския съвет на
Факултета и Университета, която ни
помага да разширяваме дейностите
си. Привличането на студенти в клу
ба се случва почти спонтанно, просто
хората с интереси лесно се намират
взаимно и неусетно започват да ра
ботят заедно.
6.
Имате доста сериозно участие на конференцията Климен-

Позираме в Източни Родопи (без бинокъл – Атанас Грозданов)
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тови дни ( http://reintro.biofac. дукции у нас. В нея участват както
info/ ) до колкото разбрах. С как- едни от най - известните български
во сте се захванали?
анималисти, така и млади художни
ци и любители, чиито творби бяха
Младежката научна конференция избрани чрез конкурс в електронна
Климентови дни е прекрасно тради та група „Художници на българската
ционно събитие на Биологическия природа“. Черешката на тортата е, че
факултет, където младите изследо благодарение на голямата помощ на
ватели и техните ментори могат да издателство Пенсофт, всички участ
представят резултатите от изслед вали картини и художници ще бъдат
ванията си. Тази година обаче към представени в цветен каталог, който
тази конференция организираме и очакваме съвсем скоро.
още една - Първа национална кон
ференция по реинтродукция на кон
сервационно значими видове. Както
и името и подсказва, за първи път в
България в един научен форум ще
бъдат представени резултати от поч
ти всички проекти у нас, посветени
на завръщането на изчезващи видове
растения и животни. Конференцията
е под патронажа на Министерството
на околната среда и водите, а органи
зациите Фонд за дивата флора и фа
уна и Зелени Балкани съорганизират
събитието.
7.
Подочух, че освен всичко
останало има и една много интересна изложба! Как се организира изложба и как Ви остава
време въобще и за това?
Много съм щастлив че към пред
стоящите конференции успяхме да
добавим и едно по-различно съпът
стващо събитие. Изложбата „Го
лямото завръщане“ е тематична и
представя рисунки, посветени на
видовете, които са обект на реинтро
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8.
Често организирате групи и извън България, за да наблюдавате птички. Как протича
едно такова пътуване? Кой момент Ви се е запечатал?
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Пътуванията сред природата със сту
денти и приятели са прекрасни пре
живявания. Те съчетават интересни
и забавни моменти и са един от найефективните начини да запалиш хо
рата по изучаването и опазването на
природата. Моментите, които пом
ня са много – от влизането с лодки в
гръцкия язовир Керкини, през изна
сянето на мърша за подхранване на
Лопатарка на Керкини
лешоядите в Кресненския пролом,
до наблюдението на изключително
Разбрах, че създавате „жив
рядкото за България пустинно каме 9.
нарче по склоновете на Врачански музей” в двора на Биологическия факултет. В какво се състои
Балкан.
тази инициатива и как върви?

Посещение на Кресненския пролом

18

НАУКА

През тази година в клуб Скорец спе
челихме микрогрант по проект на
неправителствената организация „За
земята“, с който искаме да създадем
по-добри условия за биоразнообра
зието в зелените площи около Био
логическия факултет и да поставим
информационни табели за студенти
те и посетителите в този район. По
ставяме къщички за птици, садим
интересни видове дървета и храсти,
поставихме резервоари за събиране
на дъждовна вода и много други. На
дявам се, че така дворът ни ще стане
по - гостоприемен за градските видо
ве и по - вдъхновяващ за студентите
биолози.

Поставяне на хранилка от студентите на С.К.О.Р.Е.Ц в двора на Биологическия факултет
10. С какво друго се занимавате?
Продължаваме да организираме пъ
тувания, да участваме в нови иници
ативи за опазване на природата, да
се грижим за по - добрите условия за
обучение в нашия Факултет.

Къщички за птици от студентите
на С.К.О.Р.Е.Ц. в двора на Биологичесния факултет
Обучение по опръстеняване от Д-р
Борис Николов
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11. Какви са бъдещите Ви ини- 13. И любимият ми въпрос - как
циативи ?
си почива един учен след дългия работен ден?
Имаме желание да увеличим видо
вете в живата ни колекция, да напи Начините са много и някои от тях
шем нови проекти, да поканим нови изглеждат като продължение на ра
интересни лектори и разбира се, да ботата – сортиране на снимки от пъ
се забавляваме правейки наука.
туванията, кроене на нови планове за
проекти и разбира се, да не забравя
12. Знам, че National Geographic ме и малко вдъхновяваща музика.
публикува Ваши снимки. Фотографията ли е хобито ви?
За много биолози фотографията е на
границата между хобито и работата.
В моя случай снимането е нещо мно
го приятно и в същото време често
придружава работните ми дейности.
Обичам да „преследвам“ животните,
но и да снимам хора, пътувания и ин
тересни дейности.
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Лешоядите се завръщат в Кресненския пролом

НАУКА

Глобалното затопляне идва побързо от очакваното
Превод: Елена Кьосева
www.sciencedaily.com

лобалното затопляне ще
се развие по- бързо, отколкото бе очаквано. Причината за това са емисиите парникови газове, които се изпаряват
в атмосферата по естествен начин , повлияни от високите температури. Това е потвърдено в
ново проучване за измерване
на свободните емисии метан на
университета Линкьопинг.

увеличение на свободните емисии
парникови газове. Нашите детайлни
измервания разкриват ясна тенден
ция за по-високи метанови емисии от
езера, когато наблюдаваме и по-висо
ки температури“, казва Сивакирути
ка Начимуту, студент по докторанту
ра в Тема Промени в околната среда,
университет Линкьопинг, Швеция,
също и водещ автор на най - новата
публикация по темата.
През последните две години еки
„Всичко сочи, че глобалното затоп път от изследователи в университет
ляне, причинено от човека, води до Линкьопинг е допринесъл в много
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бройни проучвания, всички от кои
то сочат в една посока: свободните
емисии парникови газове ще се уве
личат, щом температурите се увели
чават. В най-новото проучване са из
следвани емисиите на метана, който
се изпарява от езерата. Ефектът бил
ясен: метановите емисии нараствали
видимо с температурите. Измерва
нията на учените показват, че тем
пературите се увеличават с 15 - 20
градуса и почти удвоили нивото на
метана. Откритието беше публикува
но наскоро в Лимнология ( наука за
сладководните басейни ) и Океано
графия.
Докато увеличените антропогенич
ни емисии парникови газове са очак
вани и са включени в климатичните
прогнози, бъдещото развитие на сво
бодно отделящите се такива е малко
по-неясно.
Сега знанието за порочния кръг
излиза наяве: парниковите газове от
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изгорелите горива водят до по-ви
соки температури, което на свой ред
води до увеличение на свободните
емисии и допълнително затопляне.
„Вече не говорим за хипотези. До
казателството расте и резултатите от
подобни проучвания са изненадващо
ясни. Въпросът вече не е в това дали
свободните емисии ще нараснат, а
в това колко ще нараснат те със за
топлянето, казва Дейвид Битсвикен,
професор в Тема Промени в околна
та среда, университет Линкьопинг.
Това означава, че затоплянето ще
се случи по- бързо от очакваното само
заради антропогенните парникови
емисии. Според професор Ботсвикен
това също означава, че всяко редуци
ране на парниковите емисии е двой
на победа като освен че директно
намаля ефекта на затоплянето, също
предпазва от увеличаването на сво
бодните емисии газове.

НАУКА

Тайните на бирата Гинес
Превод: Яна Ненчева

Сигурно като си купите Котешки ези следвало да ги наричам „тайни”).
чета (сладките разбира се) ги слагате
в купичка на масата. Може и да сте
забелязали, как след денонощие вече
не са чак толкова хрупкави. Даже
осезаемо овлажнени, дори може да
ви е направило впечатление, че при
всяко бавно отхапване, счупването
на долното бисквитено ръбче изоста
ва с по-малко от секунда.
И да нямате тези наблюдения, аз ги
имам и вече ви информирах за тях.
Уви, нямам представа, какъв е вку
сът на бирата Гинес (Guinnes), но
пък знам какви са тайните й (макар,
че щом ги знам и ги споделям, не би
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При повечето видове бира пяната се
дължи на мехурчета въглероден ди
оксид (CO2). При бирата Гинес обаче
има и азотни (N2) такива. Това прави
пяната по-издържлива, а мехурчета
та по-малки. Намалява и горчивина
та.
При всички видове бира по време
самия пивоварен процес, хмелът ос
вобождава α-киселината хумулон.
Разликата при направата на Гинес е,
че се използва хмел с по-високи нива
на α-киселината. Така се освобожда
ва нейният изомер – изо-хумулон.
Изомерите са съединения с еднаква
молекулна формула, но с различен
ред в свързването на въглеродната
верига. Както и да е, важното е, че
това е основният виновник за по-спе
цифичната горчивина на бирата (за
която само съм чувала).
Тъмният цвят пък се дължи на ме
ланоидините. Това са полимерни
структури образуващи се по време на
пивоварния процес.
След тази информация, освен
„Консумирайте с удоволствие и
мярка!” и „Наздраве!” не знам,
В прясно налятата чаша, мехурче какво друго мога ви да кажа.
тата бързо се изкачват в центъра й.
Течността плавно се увлича с тях, а
когато достигне повърхността прави
„завой” надолу и настрани към сте
ните на халбата. Така се повличат
пък най-малките азотни мехурчета
надолу. Достигайки дъното някои от
тях се сливат в по-големи и процеса
са повтаря.
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Интервю на Невян
Митев за парк - музея
„Владислав Варненчик“
Интервюто взе Мая Джамбазова

нтервю за списание „Бъл
гарска наука“ даде Невян
Митев - музеен работник в
парк- музей „Владислав Варненчик“
във Варна. Той сподели интересни
факти за институцията, в която рабо
ти, както и за последния кръстоносен
поход, състоял се към средата на XV
век.
През тази година музеят отбеляза годишнината от битката при
Варна с кръгла маса, какви бяха
акцентите на нея?
Кръглата маса бе посветена на 571-та
годишнина от Паметната битка на
народите, разиграла се пред стените
на средновековната крепост Варна. В
научното мероприятие взеха участие
университетски преподаватели, му
зейни работници и местни краеведи.
Особено оживена дискусия предизви
ка темата за гроба на крал Владислав
Варненчик. Искам да отбележа, че на
този етап изворите са противоречиви
и не разполагаме с никакви археоло
гически данни, които да ни позволят
да локализираме гроба на краля, ако
въобще има такъв. Причините за не
успеха на кръстоносната армия са ве
чната тема, която буди интерес сред
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изследователите. Макар да са добре
известни и анализирани, все още има
някои дискусионни моменти. Естест
вено генералната грешка е на мла
дия крал, но причините за неуспеха
са много по-дълбоки. Противоречи
ята в коалицията, предателството на
папския флот и пр.
С какви други събития успяхте
да привлечете посетителите на
тази паметна дата- годишнината от битката при Варна?
В официалната част взеха участие

НАУКА

главнокомандващия на Военномор
ските сили, зам.-кмета, зам.-област
ния управител, районни кметове. Бе
извършена заупокойна молитва за
загиналите от протосингела на Вар
ненската и Великопреславската мит
рополия. Цялото мероприятие бе съ
проводено от невероятния оркестър
на военноморските сили. Също така
през целия ден, 10 ноември, входът
на музея бе свободен за всички посе
тители.
Какво е специфичното за дейността на парк музей Владислав,
онова което го прави различен
от другите музеи в България?
Парк-музеят „Владислав Варнен
чик“ е едно уникално място, не само
за България, но и за Европа. Това е
един от малкото музеи, които са съз
дадени върху бойно поле. Подобни
примери се броят на пръстите на ръ
ката, напр. при Грюнвалд, Ватерло
и др. Това превръща нашия музей
в едно изключително място. Освен
това, темата за битката при Варна на
10 ноември 1444 г., дори и след 571
години, е актуална и до днес. Трябва
да отбележа, че учени от цяла Евро
па се интересуват от това събитие. И
с право! Това е една от най-важните
битки в късносредновкона Европа
и последният опит на обединеното
християнство за изгонването на ос
манците. Не е случайно, че походът
на Владислав Варненчик от есента на
1444г. е наречен „Последният кръс
тоносен поход“. В експозицията на
музея могат да се видят оригинални
оръжия от сражението, както и цели
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рицарски доспехи, подарени от воен
ните музеи във Варшава и Будапеща.
Точни копия на техни оригинали. В
цяла България единствено в Паркмузей „Владислав Варненчик“ могат
да се видят подобни експонати.
Разкажете малко повече за историята на музея. Какво според Вас посетителите не знаят
за експозицията в парк- музей
Владислав?
Много малко хора знаят, че в осно
вата на създаването на мавзолея на
крал Владислав Варненчик стои Пе
тър Димков. През 1934-1935 г. той е
командир на 8-ми Приморски полк
във Варна и под негово ръководство
е създаден инициативен комитет
за създаването на мавзолей на пол
ско-унгарския крал. Символичният
мавзолей (тялото на краля и до ден
днешен не е открито) е тържестве
но открит на 4 август 1935 г. При от
криването присъстват цар Борис III
и кралица Йоана и цялото кралско
семейство, министър-председателят,
министри от правителството, полски
и унгарски официални представите
ли. Един интересен факт е, че специ
ално за събитието пристигат повече
от 10 000 поляци. Въобще, открива
нето на Парк-мавзолея на крал Вла
дислав Варненчик е било едно меж
дународно събитие със силен отзвук в
пресата. През 1964 г. е създаден и му
зеят, където са експонирани оръжия
от сражението. В момента основната
експозиция на музея се състои от ня
колко зали – средновековие (където
е показано рицарско и османско въо
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ръжение и снаряжение), зала „Янош
Хуняди“, посветена на ръководите
ля на кралската армия, бележития
трансилвански войвода и зала „Пе
тър Димков“, посветена на създате
ля на пар-мавзолея. Имаме и зала
за временни изложби, където перио
дично се поставят такива. В момента
е представена изложба, посветена на
80-годишнината от основаването на
мавзолея.
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С какво ново ще зарадва музеят
любителите на историята?
Предстоят редица мероприятия. В
плана за догодина сме заложили дос
та интересни неща. Ще има малка
обмяна и на експозицията. Но нека
да дойде и това време и ще споделим
с читателите на бг наука повече ин
формация.

НАУКА

Градът под тепетата –
Древен и вечен
Благодарим за съдействието на Община Пловдив.

Античен театър

акво изниква в съзнанието
Ви, когато си представите
древен град? Рим, Атина, Йе
русалим? Какво ще кажете за град,
по-древен от всички тях? Разбира се,
това е Пловдив.
Историята на Пловдив води начало
то си от Неолита през VI хилядоле
тие пр.н.е. и от тогава е съществувал
без прекъсване, което го прави един
от най-продължително съществува
щите градове в Европа. През IV век
пр.н.е. Пловдив се превръща в глав
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ния град на северна Тракия, какъв
то остава до наши дни. В различни
периоди Пловдив има важни по
литически функции в региона като
средище на древната Пловдивска
епархия и административен център
на римската провинция Тракия, ла
тинското Филипополско херцогство,
османският Пловдивски санджак и
автономната област Източна Руме
лия. Днес Пловдив е вторият по го
лемина град в България и е важен
икономически и културен център.
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Праистория

тетическо оформление с несравним
колорит и украса. Едно от най-инте
ресните праисторически селища на
територията на днешния Пловдив
е това на естествено укрепения се
верен хълм на Трихълмието Небет
тепе. Животът тук не е прекъсвал от
създаването му до днес. Това селище
полага началото на най-големия и
най-важен античен град в днешните
български земи. През желязната епо
ха то израства и се развива като укре
пено тракийско селище със значима
роля в обществено-политическото
развитие на цяла Тракия. Изследо
вателите го свързват с тракийските
племена беси и одриси.

Първите праисторически поселения
на територията на днешен Пловдив
се появяват през Неолита преди по
вече от 8 000 години. Те носят ус
ловното наименование „селищни
могили“ и съдържат богати културни
напластявания, в които археолозите
откриват оръдия на труда, глинени
съдове, предмети от домашния бит
и религиозния култ. Животът в тях
продължава през каменно-медната
епоха, бронзовата и отчасти и през
старожелязната епоха. Това подкре
пя теорията, че прадедите на траки
те са обитавали днешните български
земи още от новокаменната епоха.
През каменно-медната епоха посе А н т и ч н о с т
лищната система се разширява и
усъвършенства. Керамиката достига В средата на IV в. пр. Хр. владетелят
висока степен на практическо и ес на Древна Македония - Филип II сло

Античен Одеон
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мява съпротивата на траките и поко
рява тракийското селище на Небет
тепе. Поради тази причина градът
започва да носи неговото име - Фи
липополис. Траките превеждат име
то като Пулпудева, като някои изсле
дователи смятат, че тракийското име
на града в края на III - II в. пр. Хр. е
било Одриса.
От I в. пр. Хр. започва римската екс
панзия в земите на траките и Фили
пополис става арена на жестоки кръ
вопролитни борби. През 72 г. пр. Хр.
римският пълководец Марк Терен
ций Варон Лукул за първи път завла
дява поречието на Марица и градът
започва да се нарича Тримонциум.
Разкопките на днешния град разкри
ват много малка част от античното
минало на старинния град.

тава в Източната Римска империя, в
границите на която е през по-голяма
та част от следващото хилядолетие.
През средновековието владетелите
на Пловдив се сменят 15 пъти. При
това почти всеки път с огън и меч.
След създаването на Първата българ
ска държава в края на VII век Фили
пополис се превръща във важен пре
ден пост на византийското влияние
на Балканите. През Филипопол срав
нително мирно преминават Пър
вият (1096) и Вторият кръстоносен
поход (1149), но при Третия кръсто
носен поход през 1189 година много
жители изоставят града и той е завзет
и разграбен. През 1204 година Чет
въртият кръстоносен поход превзема
Константинопол и поставя началото
на Латинската империя, а Филипо
полис става столица на васално на
императора херцогство. Предполага
се, че през 20-те години на ХІІІ век
херцогството става васално на Втора
та българска държава по време на ца
руването на Иван Асен II (1218-1241).
През следващите 140 години градът
осем пъти преминава по мирен или
военен път от български под визан
тийски контрол и обратно.

Пловдивското поле е важен кръсто
път, където се пресичат основните
сухопътни артерии през римската
епоха, свързващи столицата на им
перията с Мала Азия, Беломорие
то, Мизия и Дакия. Филипополис е
важна точка на диагоналния път от
Западна Европа за Константинопол.
Още тогава, а и до днес, градът има
изключителни логистични предим
ства, което го прави притегателен П о д о с м а н с к а в л а с т
център за множество завоеватели, а
днес - за инвеститори.
През 1364 г. османските войски за
владяват града. Пловдив e главен
Средновековие
град на османската област Румелия
до 1382 г., когато управлението е
След разделянето на Римската импе преместено в София. Градът получа
рия в края на IV век Филипополис ос ва новото име Филибе, става средище
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на вилает и заедно с района е обявен див.
за султански хас – лично владение на
султана. При междуособиците в на
чалото на XVв. градът е разрушен, а
голяма част от жителите са избити и
продадени в робство.   
Попадайки във вътрешността на Ос
манската империя, архитектурният
облик на града постепенно придоби
ва типични ориенталски черти. Съг
раден е нов мост на Марица, оформе
на е главната търговска улица „Узун
чаршия», около която по-късно са
построени конак, странноприемни
ци, покритият пазар „Безистена»,
големи бани. Пловдив изгражда спе
Старият град
цифичен етнически модел, в който
заедно живеят, произвеждат и търгу Голямата заслуга на Пловдив за бъл
ват българи, гърци, турци, арменци и гарската просвета е в превръщането
евреи.
на града в неин книжовен център.
През 1855 г. основателят на модерно
Градът се превръща в най-големия то българско книгоиздаване Христо
търговски и занаятчийски център Г. Данов именно оттук започва своя
на българските земи. Пловдивските та дейност и заедно с Драган Манчов
търговски къщи имат свои предста създават базата от учебници и учеб
вителства в Цариград, Виена и Ман ни помагала за новобългарското об
честър.
разование. Пловдив влиза в новата
българска история с приноса си в
Възраждане
развитието на националната култура
и борбата за църковна независимост,
В периода на българското нацио която е равносилна на мирна буржо
нално Възраждане Пловдив е важен азна революция.
икономически център и е част от Од
ринския вилает. Търгувайки с Евро Пловдив се включва и в подготовка
па и Русия, заможните пловдивчани та на Априлското въстание. Първо
се съревновават в строителството на начално градът е средище на Четвър
нов модел къщи, голяма част от кои ти революционен окръг, но по-късно
то са запазени в архитектурно-исто за такова е определен Панагюрище.
рическия резерват - Старинен Плов При пристигането на „кървавото
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Етнографски музей

писмо“ в Пловдив на 22 април 1876
г. Димитър Свещаров и Кочо Чес
тименски запалват дюкяните си на
„Узун Чаршия“, но не успяват да раз
палят пожар в града. В озверението
си османските власти извършват не
чувани кланета и погроми. Пловдив е
превърнат в огромен затвор за стоти
ци българи. Старият мост и главната
улица „Узун Чаршия“ се превръщат в
нескончаема гора от бесилки, на кои
то увисват без съд и присъда стотици
българи.

действия. За селищата от пловдив
ския край настъпват тежки дни. Ка
лофер, Карлово, Сопот и още десетки
села са опожарени, а голяма част от
населението е избито само някол
ко месеца преди Освобождението. В
края на декември 1877 г. и началото
на януари 1878 г. отрядът на генерал
Карцов освобождава Клисура, Кар
лово, Сопот, Калофер. Последните
боеспособни турски войски под ко
мандването на Сюлейман паша са съ
средоточени при Пловдив. Предстои
решителна битка за освобождаване
Руско-турската освободителна то на най-големия град в български
война
те земи. Пловдив осъмва свободен на
16 януари 1878 г.
През 1877 г. руските войски пре
минават Дунава и започват военни С ъ е д и н е н и е т о
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товници от село Голямо Конаре (сега
град Съединение) се придвижват
към Пловдив, установяват контрол
над града и отстраняват правител
ството и генерал-губернатора Гаврил
Кръстевич. След като княз Алексан
дър I подкрепя Съединението и след
края на последвалата Сръбско-бъл
гарска война, България и Османска
та империя постигат споразумение,
според което Княжество България и
Източна Румелия имат общо прави
телство, парламент, администрация
и армия. В наши дни 6-ти септем
ври се чества като Ден на съедине
нието на България и празник на град
Пловдив.

Санстефанският мирен договор от 3
март 1878 г. урежда създаването на
Княжество България. Временното
руско управление избира седалище
то на новата власт да бъде в Пловдив,
тъй като се е смятало той да стане
столица на Княжество България. До
говорът е оспорен от Австро-Унга
рия и Великобритания и окончател
ното приключване на Руско-турската
война се урежда чрез Берлинския до
говор, по силата на който българска
та държава е разпокъсана на няколко
части. Пловдив става столица на ав
тономната област Източна Румелия,
а Османската империя изработва
Органически устав (Конституция) на
областта и назначава управител.
Нова

От пролетта на 1885 г. сформирани
ят в града Български таен централен
революционен комитет се заема с
активно пропагандиране на обеди
нението на Източна Румелия с Кня
жество България. На 5 септември бун
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Залез в Пловдив
След Съединението Пловдив остава
и до ден днешен вторият по големи
на град след столицата София. Пър
вата железница е построена в Плов
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див още през 1874 г., а след 1888 г.
тя вече свързва града и със София.
През 1892 г. Пловдив е домакин на
Първото българско изложение с
чуждестранно участие. Наследник на
това начинание днес е Пловдивският
международен панаир. След Осво
бождението в Пловдив е открита и
първата пивоварна фабрика - Каме
ница. Малко след това, през 1892 г.,
в града се основава и Първата бъл
гарска парфюмерийна фабрика, днес
позната като Ален Мак.
През 20 век Пловдив израства като
голям производствен и търговски
център със силно развита промишле
ност. В града са инвестирани герман
ски, френски и белгийски капитали
и се развива модерна търговия, бан
ково дело и индустрия. В годините
на Народната република в Пловдив
са построени мащабни индустриал
ни предприятия като Комбинат за
цветни метали, Текстилен комби
нат, Захарен комбинат, Електроапа
ратурен завод, Тютюнев комбинат,
Консервен комбинат, Комбинат за
мотокари, Завод за запаметяващи ус
тройства и др.
Пловдив

днес

Тенденцията на развитие на индус
триалния потенциал на Пловдив и
региона се запазва и до днес, когато
производството допринася за 52%
от местното БВП. Инвестиционната
активност се поддържа висока, при
вличайки глобални лидери в про
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изводството и логистиката. Градът
се специализира в производството
на метали и метални части, маши
ни и оборудване, химически проду
кти, хранително-вкусова индустрия,
като в последните години скорост
по-специално набира и аутомотив
индустрията. Регионът има силни
традиции и в производството на ком
пютърно, оптическо и електрическо
оборудване, а през последните че
тири години се развива като втора
най-атрактивна ИТ и аутсорсинг дес
тинация в страната, след столицата
София. Доказателство за това е отва
рянето на офиси в Пловдив на много
утвърдени международни компании.
Процесът на възникване и развитие
на благоприятна екосистема за ИТ
и аутсорсинг сектора е припознат от
Община Пловдив като един от прио
ритетите за развитието на града. Ди
намиката в тази индустрия през по
следните няколко години върви ръка
за ръка и със създаването на пър
вите споделени центрове за работа,
бизнес клъстери и специализирани
събития. В тази връзка, за втора по
редна година Пловдив бе домакин на
една от най-успешните Национални
Аутсорсинг конференции, която съ
бра едни от най-големите имена от
бранша под един покрив.
Местните власти прилагат интегри
рана кампания за успешното промо
тиране на Пловдив и региона и освен
като атрактивна инвестиционна дес
тинация, градът се налага и като ту
ристическа такава. През последните
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години Пловдив особено успешно се
развива като една от водещите дес
тинации за културен, исторически и
събитиен туризъм в страната, като
отчетеният ръст само за изминалата
година е приблизително 15%. Заси
леният маркетинг на местно ниво и
престижната световна класация на
Lonely Planet, според която Пловдив
е в топ 10 на градовете, които задъл
жително трябва да се посетят през
2015, дават надежда на пловдивча
ни за устойчив ръст в туристическия
сектор и през следващите години.

турата за 2019”, което от своя стра
на е силен инструмент за цялостното
регионално развитие и за убедител
ното привличане на повече чуждес
транни инвестиции. В ролята си на
Европейска столица на културата,
градът носи голямата отговорност да
представи достойно не само региона,
но и България пред Европа и света.

За успешното международно пози
циониране на града на картата на
Европа допринася и спечелването на
титлата „Европейска столица на кул

на града е изпълнен с безброй съ
бития - изложби, фестивали, кино
събития, театрални постановки на
родни и чуждестранни артисти и ре
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Градът изобилства от музеи, гале
рии, културно-исторически забеле
жителности, паметници, религиоз
ни храмове и средновековни обекти.
Всяка година културният календар
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жисьори. Сред тях емблематични за
града са „Сцена на кръстопът”, „Есе
нен салон на изкуствата”, „Нощ на
музеите и галериите”, Пловдивски
джаз вечери, Филмови нощи във Фи
липополис, а от скоро и Капана Фест,
“One Architecture Week”, “One Design
Week” и много други, които привли
чат хиляди туристи ежегодно.

сатели, музиканти, дизайнери и др.
от цялата страна и да започне да се
припознава като международен ре
зидентен център.

„Капана – квартал на творческите
индустрии” е дългогодишен проект,
който има за цел да възроди истори
ята на квартала като занаятчийско
средище, и чрез интердисциплинар
ни дейности да го развие като първия
квартал на творческите индустрии в
страната. Със своите дейности „Ка
пана” има за цел да се позиционира
като притегателно място за артисти,
куратори, културни мениджъри, за Девизът на Пловдив е „Древен и ве
наятчии, урбанисти, архитекти, пи чен” и именно в неговия смисъл са
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предначертани целите, които стоят
пред града и неговите жители - да
продължат да развиват заложения
потенциал, завещан от „древността”.
Потенциал - както културен и исто
рически, така и обвързан с подобря
ване на бизнес климата в региона, и с
повишаване все повече качеството на
живот на пловдивчани.

Източници:
http://www.plovdiv.bg/
http://plovdivbg.info/
http://myplovdiv.net/bg/
http://plovdiv2019.eu/
http://www.visitplovdiv.com/bg

Изпрати своя статия
за
сп. “Българска наука”
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Някои правят пропаганда,
ние показваме историята.
Вземи сега двата филма само
за 10 лв.
http://nauka.bg/
38
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Най-старото дърво в 1 снимка
http://nauka.bg/forum/topic/18034-nay-staroto-drvo-v-1-snimka/

Планината Сиера Невада (от исп.
Заснеженият хребет) е планинска
верига разположена почти изцяло в
източната част на американския щат
Калифорния. Сиера Невада се раз
простира 650 км (400 мили) от север
на юг и граничи на запад с Централ
ната калифорнийска долина, а на из
ток — с Големия речен басейн. В Си
ера Невада са разположени езерото
Тахо, Националният парк Йосемити
както и други природни забележи
телности.
На западния склон на планината има
едно много специалени дърво. Гори
те на Калифорния са известни със
своите дървета, но има едно конкрет
но дърво, което е много специално.
Дървото „Президент“ с височина от
над 105 метра никога не е било за
снето в целия си размер. Цял екип от
учени и фотографи за 32 дни и общо
126 снимки са били нужни да създа
дат това невероятно изображение:
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Половината от дървесните видове в
Амазония са застрашени от изчезване
Превод: Александър Василев
www.sciencedaily.com

овече от половината от всич
ки дървесни видове в найбогата на биоразнообразие
гора, Амазония, могат да са застра
шени от изчезване, твърди ново про
учване.

чрез Музейната програмата за ско
ростно каталогизиране, която изпра
ща биолози, еколози и антрополози
в Амазония, за да направят преглед
на растенията, животните и хората в
региона.

Откритието беше оповестено от нау
чен екип, съставен от 158 изследова
тели от 21 различни държави. Ръко
водители на екипа са Ханс тер Щеге
от Центъра за биоразнообразие в Хо
ландия и Найджъл Питман от Музея
„Фийлд” в Чикаго, САЩ.

Горските площи в Амазония намаля
ват от 50-те години, но учените все
още нямат ясни данни как това се
отразява на популациите от отделни
дървесни видове.

Музеят „Фийлд” изигра основна роля
в проучването, за което допринесоха
и други специалисти от институци
ята. Част от данните бяха събрани
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Новото проучване, което беше публи
кувано в научното списание „Science
Advances” миналата седмица, сравни
данните от предишни проучвания
сред Амазония с настояща информа
ция и прогнози, за да установи кол
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ко дървесни видове са изчезнали и дове са засегнати от обезлесяванекъде.
то и какво е тяхното бъдеще”.
Авторите на публикацията заключи
ха, че 36-57% от 15-те хиляди дървес
ни видове в Амазонската гора могат
да бъдат класифицирани като за
страшени според критериите на Чер
веният списък на световнозастраше
ните видове.

Тъй като същите тенденции се отна
сят и за тропическите региони както
и за Амазония, специлистите твър
дят, че по-голямата част от 40-те хи
ляди тропически дървесни видове
в света могат да бъдат оценени като
световнозастрашени.

„Не твърдим, че ситуацията в
Амазония се е влошила изведнъж”,
обясни Найджъл Питман. „Просто
предоставяме нова приблизителна
оценка за това как дървесните ви-

За щастие, по-голямата част от Ама
зонската гора се намира в защитени
зони и територии, в които има и зна
чителни популации от застрашените
видове.

Типичното подсечно-огнево земеделие, заснето в Централна Гвияна. Източник: Ханс тер
Щеге чрез Ройтерс
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„Това е една от малкото добри новини, които чуваме от Амазония”,
каза тер Щеге. „През последните
няколко десетилетия държавите,
в които се намират части от гората, постигнаха значим прогрес
в разширяването на парковете и
признаването на туземните права
върху земята. Нашето проучване
показа, че това има изключително
положителен ефект върху биоразнообразието”.
Парковете и резерватите обаче ще
предотвратят изчезването на застра
шени видове само ако не настъпи
по-нататъшна деградация. Автори

те на проучването предупреждават
че пред горите на Амазония все още
дебнат редица опасности като стро
еж на язовири, минно дело, пожари
и суша, предизвикана от глобалното
затопляне.
„Това е битка, чийто изход ще доживеем да видим”, каза съавторът на
доклада Уилям Лорънс от университета „Джеймс Кук” в Австралия.
„Или трябва да се изправим, за да
защитим тези така важни паркове
и резервати, или обезлесяването ще
ги разруши до такава степен, че да
станем свидетели на масови изчезвания на видове”.

Вземи своята
книга от nauka.bg

КУПИ
и помогни на
науката в България!

44

БИОЛОГИЯ

За питонa всяко хранене е като “Деня
на благодарността”
Превод: Христинка Башева
www.sciencenews.org

а милиони американци „Денят
на благодарността” е извине
ние да се натъпчат с пълнена
пуйка и тиквен пай, въпреки преду
прежденията, че преяждането, дори
за един ден, може да бъде изключи
телно нездравословно. Но за Бир
манския питон, огромните похапва
ния са нещо нормално. Тези огромни
змии – могат да достигнат до 6.7 ме
тра дължина. Те могат да изкарат сед
мици или месеци, без да ядът, затова
си набавят необходимото количество
хранителни вещества чрез обилното
хранене. Те притежават много голя
ма адаптивна способност, която им
позволява да консумират огромно
количества храна, която би било не
възможно да бъде изядена от човек.
Каптивните бирмански питони жи

45

веят на диета от малки животни, като
змии и зайци, но в дивата природа, те
се хранят с животни, големи колкото
елени и алигатори. Питоните поглъ
щат своята храна цяла, подвиг, кой
то е възможен благодарение на че
люстта си, която може да се разтвори
широко, което позволява на змията
да погълне създание четири или пет
пъти по-широко от главата му.
Изследователи с рентгенови лъчи на
блюдавали разграждането на алига
тор в тялото на голямата змия. Хра
носмилане на меките тъкани (отнело
три дни) и тялото му се разградило
напълно в рамките на седмица. За да
се усвои такава голяма хапка, тяло
то на питона трябва да премине през
огромни промени. Веднага след като
погълне плячката си, в чревните тъ
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кани на змията започват да действа
секретираща храносмилателна кисе
лина и ензими. Стомахът произвеж
да големи количества солна кисели
на и рН-то на червата спада от леко
алкална 7.5 до много кисела 2.
Метаболитният процес се увелича
ва драстично в рамките на първите
48 часа и не се връща към нормата,
докато храносмилането не завърши.
И колкото по-голяма е плячката,
толкова по-бърза е обмяната на ве
ществата за змията. Ако питона е ял
нещо, равно на собственото си тегло,
метаболизъм на змията ще се увели
чи до 44 пъти по-бързо от скоростта
му в покой.
Сърдечното налягане достига стой
ности по-високи от тези, които се на
блюдава когато змията е в движение.
Увеличава се кръвоснабдяването на
червата и сърцето. Неговата маса
се увеличава с 40% само за два дни.
Това не е единственият орган, който
се увеличава на размер; панкреаса,
черния дроб и бъбреците също рас

46

тат. И клетките, чрез които тънките
черва всмукват хранителните веще
ства от разграждащата се храна –
увеличават обема си с 50 %.
За смилането на храната се изисква
много енергия – 37% от енергията,
получена от храната отива в самия
процес на разграждане. По това вре
ме, змията отделя чрез изпражне
нията си това, което не може да се
разгради – това се случва на първата
до втората седмица след като е кон
сумирано месото – нежните черва и
дигестивен тракт се завръщат към
нормалното си храносмилане.
Тези знания няма да ни помогнат да
оцелеем от преяждане на „Деня на
благодарността”, но учените се надя
ват, че един ден информацията може
да доведе до откриването на меди
цинска терапия за човешките сър
дечно-съдови заболявания. Увеличе
ното сърце може да бъдат нормално
за Бирманските питони, но това е ис
тински проблем за хората.
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Липсващото звено между гнездата на
динозаврите и тези на птицитеците
Превод: Петьо Петков
www.sciencemag.org

риликите между динозаври и птици стават все
по-многобройни: структурата на скелетите, перата, а
сега и гнездата. Популярно схващане е, че повечето динозаври
са заравяли своите яйца подобно на крокодилите, но сега ново
изследване показва, че някои от
тях са строили отворени гнезда
по земята, като така са поставили основата на конструкциите
използвани от съвременните
птици.
Въпросът как са изглеждали гнезда
та на динозаврите е в основата на из
следване, проведено от Дарла Зеле
ницки, палеобиолог от Университета
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в Калгари, Канада и нейни колеги.
Проблемът, който се открива пред
екипа учени е, че анализирането на
доказателства за жизнената дейност
на фосилни животни, каквито са
гнездата, е обезсърчително, тъй като
подобни структури и материалите из
ползвани за направата им, обикнове
но не са добре консервирани и не се
запазват с времето. Когато палеонто
лозите открият гнездоподобна струк
тура, в чиито състав има клечки или
друга растителност, въпросът, който
изниква е: „Дали те са част от ориги
налната структура на гнездото или са
се появили по-късно със седимента,
който е помогнал за консервирането
на гнездото“. За да придобият пред
става за гнезденето на динозаврите,
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Зеленицки и нейните колеги обръ
щат погледа си към най-устойчивата
част от гнездото – яйцето. Изграде
ни основно от калциев карбонат, те
често остават изключително добре
запазени. В обектива на наблюдение
са размерите и подредбата на пори
те по древните черупки на яйцата. В
заровени гнезда, като тези на кроко
дилите, топлината необходима за из
люпване на яйцето идва от разлага
нето на лежащата отгоре органична
материя и абсорбираната в почвата
слънчева светлина. Притокът на въз
дух в заровените гнезда е ограничен
и поради тази причина е необходимо

яйцата да имат повече и по-големи
пори, които да осигуряват достатъч
но кислород. При птиците е тъкмо
обратното, заради откритото съпри
косновение с въздух и слънчева свет
лина, техните яйца остават слабо по
рести.
На базата на този опит учените срав
няват шупливостта на черупки от яй
цата на 29 различни вида динозаври
(включващи гигантските тревопасни
зауроподи, двукраките хищни теро
поди, а също и хадрозаури) с тези на
127 съвременни вида птици и кроко
дили. Учените забелязват, че по-го
лямата част от динозавърските яйца

БЪДИ ЕДИН ОТ АВТОРИТЕ НА СП. “БЪЛГАРСКА НАУКА”

изпрати твоята статия на admin@nauka.bg
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имат белезите на такива инкубирани
в заровени гнезда, но яйцата на една
определена група – подгрупа теропо
ди, смятани за най-близките родстве
ници на съвременните птици – имат
ниска шупливост, което предполага,
че са мътени в открити гнезда.
Някои палеонтолози като Луис Чайп
от Националния исторически музей в
Лос Анджелис са доволни от резулта
тите и подчертават, че това откритие
се вписва сред други изследвания,
според които някои птицеподобни
динозаври са били топлокръвни съ
щества. Това им е позволило да мъ
тят своите яйца в открити гнезда,
вместо да зависят от гниеща расти
телност или слънчева светлина. Чайп
предполага, че практиката на тези
динозаври да строят открити гнезда
е възможно да е довела до още една
стъпка в птицеподобното гнездене
- преместването на гнездата върху
дървета, където те биха били на посигурно място.
Антъни Мартин палеонтолог от Уни
верситета Емъри в Атланта е на мне
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ние, че разглеждането само на два
типа гнезда – заровени и открити – е
прекалено опростено. Той смята, че
някои динозаври – подобно на някои
видове съвременни птици – може да
са разполагали своите яйца в дупки,
което да е осигурявало стабилна тем
пература, а също и защита от хищ
ници, условия характерни и за за
ровените гнезда, но все пак яйцата в
такива дупки е възможно да са имали
слабо порести черупки. Антъни Мар
тин подчертава, че заровените гнез
да не са условие за голям брой пори
върху черупките. Той изтъква, че по
добни гнезда често са създадени по
различен начин, като някои от тези
начини могат да позволят на яйца
та да имат сравнително малки пори
– например неуплътнен слой расти
телност отгоре, който да осигурява
по-голям приток на въздух. Все пак
Мартин смята, че това изследване е
„добра начална крачка към отговора
на въпроса как са изглеждали гнез
дата на динозаврите.“

ЗЕМЯ
Ще изригне ли някога Витоша?
www. geograf.bg

Не са много хората в България, кои
то познават добре миналото на Вито
ша. Повечето софиянци също изпит
ват трудност с въпроса как точно се
е образувала планината до града им.
Често можем да чуем от хората, че
някога, не много отдавна, на билото
на Витоша се е намирал кратерът на
голям действащ вулкан. От него към
небето се издигали черни езици дим,
а по склоновете на планината са се
стичали потоци лава. По-късно вул
канът се затворил и неговата дейност
постепенно позатихнала. Така било
само на повърхността. Но вътре, в
недрата на планината, нажежената
магма продължавала да клокочи. Тя
клокочи и днес. Събира сили, за да
изригне отново с невиждана мощ.
Това може да се случи утре или след
двадесет, петдесет години. Но неиз
бежно един ден огнените езици щели
отново да се издигнат и нажежената
лава щяла пак да потече надолу и да
залее столичния град София.
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Има ли нещо вярно в тези приказки?
Нима огромното туловище на Вито
ша действително е загаснал вулкан?
Науката отговаря на този въпрос дос
та кратко, ясно и категорично - Не!
Историята на Витоша е съвсем друга.
Нейната тайна е в нейните недра, във
всеки къс скала, в нейните околнос
ти. Тази тайна най-лесно се разкрива
пред очите на учените, изследващи
произхода на Земята и на изгражда
щите земната кора скали - геолозите.
Част от Средногорието
Витоша и географски привързани
те към нея по-малки планини като
Люлин, Плана и Лозенска планина
ограждат от юг и югозапад като огра
да продълговатата по форма Софий
ска котловина. Всички те са част от
планинска верига, която пресича в
паралелна посока страната ни. На се
верозапад тя започва от съвременна
та територия на Сърбия, а чрез Черно
море се свързва с Понтийските пла
нини в северната част на малоазиат
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ска Турция. В България тази планин
ска система наричаме Средногорие
– пространството между Стара пла
нина на север и Краището и Рило-Ро
допската област на юг.
Геоложката възраст на планините от
Средногорието е по-голяма от тази
на Стара планина. Това е причината
те да са по-ниски от Балкана, защо
то по-дълго са били под въздействи
ето на външните релефообразуващи
сили. Както Средногорието, така и
Старопланинската верига са част от
огромния Алпо-Хималийски ороген
– верига планини в Евразия, образу
вани в резултат на сблъсъка на Евра
зийската тектонска плоча с други те
ктонски плочи на юг.
Най-високият връх на Витоша е
Черни връх (2290 m). Това прави
планината четвърта по височина в
България. Планината е една от найпосещаваните от туристи. На тери
торията й функционира природен
парк, а заради богатата флора и фа
уна са обособени и две резерватни
територии (“Бистришко бранище” и
“Торфено бранище”).
Скалите в планината
Планината Витоша е изградена от
вулкански и интрузивни скали. Ней
ната структура прилича на гигантска
ядка, в която се различават сърце
вина и обвивка. Вулканските скали,
андезити, във Витоша са остатъци от
древни вулкани, които са действали
преди милиони години. Те са обвив
ката на планината и опасват като ко
лан ядката от изток и от север. Този
колан е отворен само на запад. Към
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вулканичната обвивка на планината
спадат някои от високите върхове –
Големият и Малкият Купен, Камен
дел, Копитото, а на север ивицата от
вулканични скали продължава по
билото на Люлин планина.
Вулканските скали на Витоша

са остатъци от древни вулкани.
Витоша не е вулкан.
Андезитите са маслено-зелени, сиви
до тъмни скали, изградени от мине
ралите: плагиоклаз, биотит, авгит и
амфибол. Сред тях се срещат и ан
дезитови туфи (слабоспоени скали),
което обяснява, че изригването на
вулканите през древността в района
на съвременна Витоша е било под во
дата. Впоследствие вулканските ска
ли са били подложени на метамор
физъм (видоизменяне).
“Ядката” на Витоша е изградена от
интрузивни (плутонични) скали. Тя
се е вместила клиновидно сред раз
лични скали. Сред интрузивните ска
ли откриваме габро, монцонити и си
енити. В отделни части на планината
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се срещат най-младите по геоложка
възраст за планината скали - грано
сиенити. Тази ядка от интрузивни
скали се нарича плутон, който има
площ около 12 km2. Дължината му
достига 13 km, а ширината му - до 9
km.
Начин на образуване
Историята на Витоша започва преди
около 90 млн години в началото на
горната креда. Тогава Средногорие
то не е било още планинска верига, а
дъно на дълъг и тесен морски басейн.
На юг басейнът стигал до бреговете
на Рила и Родопите, а на север ста
вал плитък и по-обширен, заливай
ки части от днешните земи на Стара
планина, Предбалкана и Дунавската
равнина. Последвали геоложки про
мени, свързани с издигания и потъ
вания на отделни части в района на
днешна Витоша.
В началото на терциера (преди око
ло 65 млн години) Средгорието вече
представлявало висока планинска
верига. С течение на времето отдел
ни части от него започнали да про
падат, като така се образували някои
от котловините в Западна България
(Пернишката котловина, например).
Въпреки това Витоша продължавала
да се издига на фона на динамичната
геоложка обстановка в региона. Бла
годарение на това в отделни геолож
ки времена тя е била остров, заоби
колен от слабосолени и сладководни
басейни. Геоложките изследвания
потвърждават, че земите около нея
са били заливани, а Софийското
поле е било дъно на обширен воден
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басейн през плиоцена (от около 5 до
2 млн години), като в края му езеро
то постепенно пресъхва и се оттича.
Ландшафтите в района Витоша при
добиват характеристики, близки до
съвременните.

На билото на Витоша, която не е
вулкан!
Happy End
Това е накратко историята на Вито
ша, на нейното геоложко “битие”.
Планината и днес продължава да се
издига, но бавно. Нейното развитие
още не е завършено. Въпреки, че се е
зародила преди около 90 млн годи
ни, тя е една млада планина, която се
намира в “разцвета” на своето земно
развитие.
В статията се използвани данни
от “Забавна геология”, П. Гочев,
С.,1958, Държавно издателство “На
родна просвета”.

ЗЕМЯ

„Средновековен топъл период“ –
може би не толкова топъл все пак
Превод: Петьо Петков

www. sciencedaily.com

Руина от времето на викингите - Църквата в Хвалси, Южна Гренландия
сторици и учени от дълго
време отстояват твърде
нието, че експедициите на
викингите към Гренландия са ста
нали възможни заради период от
необичайно високи температури.
Този период на затопляне, известен
като „Средновековен топъл период“,
започва около 950 година и продъл
жава до 1350 година. По това време
Европа и голяма част от Северна Аме
рика се радват на изключително мек
климат. Благодарение на високите
температури викингите осъществя
ват своите експедиции към бреговете
на Гренландия и Канада. Близо 500
души се заселват в района, където
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ловуват моржове и отглеждат до
машни животни. На това място вече
живеят инуитите, с които викингите
вероятно са търгували. 400 години
по-късно европейските заселници си
тръгват от Северна Америка, а при
чините за това остават неизвестни.
Учените установяват, че следите на
викингите в района изчезват около
1450 година - в началото на нов кли
матичен период известен като „Мал
ката ледена епоха“. Това води до за
ключението, че понижаването на
температурите е причина за изчезва
нето на викингите от района. Онова
което е позволило тяхното заселване
са благоприятните температури на
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Малки ледници в Западна Гренландия отстъпват от своите граници,
достигнати по времето на викингите. Тук топенето е образувало езеро
предходния период. Ново проучване
върху климата на Гренландия през
Средновековието обаче предизвик
ва съмнения относно така наречения
топъл период. Проблемът е как той
се вписва в климатичната история на
планетата.
Екипът от учени, ръководен от Ни
кълъс Йънг, палеоклиматолог от
Университета в Колумбия, започва
своето изследване със съмнение в
концепцията за „Средновековния то
пъл период”. Според тях това е евро
центристка концепция, тъй като Ев
ропа е и мястото, където са открити
доказателствата за него. По думите
на Йънг: „Другаде климатът е въз
можно да не е следвал същия ритъм.“
Тяхното проучване показва тъкмо
това.
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Учените изследват района на Запад
на Гренландия и Бафинова земя в
Канада - места където викингите са
имали свои селища. Търсят следи
от глетчери и макар такива отдавна
да са изтрити все пак намират раз
лични скални отломки и морени на
местата, където глетчерите са били
разположени. Анализът на пробите
показва, че ледниците са достигнали
позициите познати от „Малката ле
дена епоха“ много преди нейното за
почване – между 975 и 1275 година.
Наличието на здрави и големи глет
чери по това време доказва, че поне
тази част на Северна Америка е била
значително по-студена от Европа и
всъщност съвсем не е била в топъл
период. Оказва се, че Гренландия и
Канада вече са били студени, кога
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то викингите са пристигнали. Пред
пресата Йънг заявява: „Става ясно,
че „Средновековният топъл период”
е бил регионален, а не глобален.“
Някои смятат, че това неравновесие
между климата на Европа и този на
Северна Америка се дължи на про
дължителната Северноатлантическа
осцилация, която предизвиква коле
бания в температурите на двата кон
тинента. „Преминава през две фази
– позитивна и негативна. Когато е в
позитивна – Европа и източната част
на Северния Атлантически океан
стават по-топли, а на запад – по-сту
дено.“, обяснява Никълъс Йънг.
Колкото до викингите – ако това,
което е предизвикало тяхното на
пускане на западните земи не са ни
ските температури, то е възможно
други фактори да са изиграли роля:
намаляване на моржовете, конфликт

с инуитите, ерозия на почвата зара
ди прекомерна паша или дори миг
рация обратно към Европа с цел за
селване на обезлюдените от Черната
смърт региони.
Екипът на Йънг успява не само да
добави още свидетелства към и без
това увеличаващите се доказател
ства срещу тезата за „температурна
та“ миграция на викингите. По-ва
жното е, че разколебава схващането
за „Средновековния топъл период“
като глобално климатично явление.
Тяхното изследване допълва други,
които потвърждават, че докато през
този период в Европа се наблюдава
затопляне, то други части на света
като Централна Евразия и Североза
падна Северна Америка значително
се охлаждат.

Бафинова земя, Канада. Джейсън Бринър, част от екипа, взима проба от
скала.
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Глобалното затопляне може да
задуши живота на Земята
Превод: Петьо Петков

www. sciencedaily.com
ежду 30 ноември и 11 де
кември Париж бе дома
кин на 21-та Конференция
на ООН за климатичните промени.
Представители на почти 200 държа
ви участваха в нея като постигнаха
разбирателство в общите мерки сре
щу измененията в климата. В наве
черието на тази среща учени от Лес
търския университет представиха
резултати от ново изследване върху
евентуалните последици от глобал
ното затопляне. За разлика от дру
ги изследвания, които се фокусират
върху CO2, това изследва ефектите на
климатичните промени върху произ
водството на кислород. То показва,
че глобалното затопляне може да до
веде до много по-опасни последици
от очакваните наводнения. Екипът
учени, ръководен от професор Сер
гей Петровски счита, че то може да
предизвика драстично занижаване
на кислородните нива.
Общата картина на глобалното за
топляне предвижда покачване на
температура на Световния океан с
около 6 градуса по Целзий, което
да доведе до стопяване на ледените
шапки, а също и до повишаване на
нивото му. Учените предвиждат та
къв сценарии да стане реалност око
ло 2100 година. Според изследовате
лите от Университета в Лестър тази
температурна промяна може да спре
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производството на кислород от фи
топланктон като наруши процеса на
фотосинтеза. „Глобалното затопляне
е фокусирало върху себе си внима
нието на наука и политика вече близо
две десетилетия. Много е изговорено
за неговите очаквани катастрофал
ни последици: навярно най-извест
ното, от които е глобалният потоп,
предизвикан от стопяването на ар
ктическите шапки. Сега се оказва, че
не това е най-голямата опасност, до
която климатичните промени могат
да доведат. Около 2/3 от общото ко
личество кислород в атмосферата се
произвежда от фитопланктон, и сле
дователно спирането на това може да
доведе до изчерпване на кислорода
в глобален мащаб, а от тук и масова
смърт на хора и животни.“, твърди
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професор Петровски, част от Факул
тета по математика на същия универ
ситет.
Екипът на професора разработва нов
образец на производството на кис
лород в океана. Учените вземат под
внимание основните взаимодейст
вия в биоценоза на планктона. Те
изследват процеса на фотосинтеза,
а също и консумацията на кислород,
предизвикана от дишането на план
ктона, както и изхранването на зоо
планктон от фитопланктон. Подобно
изследване, в чийто фокус попадат
последствията от глобалното затоп

ляне върху производството на кис
лород, е рядкост. Повечето подобни
проучвания разглеждат въглеродния
диоксид, тъй като той играе основна
роля в самия процес на климатично
изменение. Резултатите представени
от изследването на Лестърския уни
верситет показват, че климатичните
промени могат да занижат драстич
но нивото на кислород в атмосфера
та. Опасност, която поставя под въ
прос оцеляването на Земята.

БЪДИ ЕДИН ОТ АВТОРИТЕ НА СП. “БЪЛГАРСКА НАУКА”

изпрати твоята статия на admin@nauka.bg
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Някои правят пропаганда,
ние показваме историята.
Вземи сега двата филма само
за 10 лв.
http://nauka.bg/
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Употребата на марихуана се е удвоява
от 2001 до 2013, като в същото време
се наблюдава и повишаване на
пристрастяването към нея
Превод: Христинка Башева
www.sciencedaily.com

Броя на възрастните, които използват марихуана в САЩ през
изминалата година е два пъти
повече от тези в периода 2001 2013 г. - до 9,5%, според статия,
публикувана онлайн от JAMA
Psychiatry.
3-ма от всеки 10 американци, които
са използвали марихуана през изми
налата година имат диагноза при
страстяване към употребата на мари
хуана
Законите и нагласите към марихуа

59

ната се променят – в 23 от щатите е
разрешено със закон употребата на
марихуана за медицински нужди и в
четири от тези щати е легализирана
нейната употребата за отпускане и
релаксиране.
Бриджит Ф. Грант – доктор на нау
ките от националният институт по
пристрастяване към алкохола, д-р
Роквил и съавтори, са използвали
национално-представителни данни
за преобладаващите нива на използ
ване на марихуана и пристрастеност
сред ползващите марихуана в САЩ.
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Данните са от национално епиде
миологично проучване
върху ал
кохолната и подобни зависимости.
(NESARC-III)
Разпространението и употребата на
марихуана през изминалата година
се е покачило до 9.5% при възрастни
те за периода 2012 - 2013 г., като за
периода 2001-2002 г. този процент
е 4,1%, с увеличения особено забеле
жими сред жени, чернокожи или ис
панци, които живели в Юга и са на
средна възраст или по-възрастни от
авторите на доклада.
Разпространението на диагнозата
злоупотреба или зависимост от упо
требата на марихуана през мина
лата година също се е увеличил с
2,9% в периода 2012-2013 г. от 1,5%
през 2001-2002 г., което означава, че
почти 3-ма от всеки 10 американци,
които са използвали марихуана през
изминалата година имат диагноза
пристрастяване към употребата на
марихуана (около 6,8 милиона аме
риканци). В групите със значителни
увеличения са включени и лица на
възраст от 45 до 64 и такива, които са
чернокожи или испанци - с най-ни
ски доходи или живеещи на юг.
Процента на пристрастените към ма
рихуаната е намалял на 30.6% през
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2012-2013 от 35,6% през 2001-2002.
Понеже няма повишение на риска от
пристрастяване сред използващите
марихуана, повишението на прис
трастените към марихуана може да
се припише на повишеното разпрос
транение на наркотика между двата
периода на проучване, отбелязват
авторите.
„Накратко, макар и мнозина в САЩ
да смятат, че забрана за любителска
та употреба на марихуаната трябва
да спре, това проучване, а и други
предполагат повишено внимание и
необходимостта от обществена ин
формираност за потенциалните вре
ди от употребата на марихуана, вклю
чително и риска от пристрастяване.
Както е в случая с алкохола, много
хора могат да използват марихуана,
без да стават пристрастени. Въпреки
това е ясно, че рискът от прекалява
не с употребата на марихуана сред
потребителите (приблизително 30%)
предполага, че тъй като броят на хо
рата използващи марихуана в САЩ
расте, така че нейната употреба може
да се окаже голям проблем. Тази ин
формация е важна и трябва да се по
каже по един балансиран начин на
здравните работници, политици и
обществеността „, заключава проуч
ването.
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Генетиката – да погледнем в бъдещето без
да вредим…
Източник: НМ Дженомикс

ли докъде се простира нат в едни от най-задаваните през
етиката на генетичните 21 век – докъде можем да стигнем и
изследвания?
как ще използваме информацията.
Много специалисти определят не
обходимостта от генетично изслед
ване, когато може да се гарантира
висока прецизност и резултатите мо
гат да допринесат за промяна в кли
ничния подход към пациента и/или
роднините му. Ако тези условия не
са еднозначно изпълнени, генетич
ните тестове могат само да внесат
постоянна паника или неоправдано
спокойствие в пациента, както и да
го подтикнат към решения, пряко
Генетичните изследвания се при засягащи нормалния живот на съ
лагат все по-често и вероятно в обо ответното семейство. Генетичният
зримото бъдеще ще станат рутинни скрининг трябва да балансира между
в клиничната практика. Докъде да се честота на дадено заболяване и точ
прострем и какво искаме да научим ността на изследването. С други думи
от тях? Непременно трябва да сме много точни изследвания за чести за
наясно не само какви са ползите, но и болявания са в унисон с етиката, до
какви са рисковете и ограниченията. като не особено достоверни тестове
Генетичните тестове могат да да за редки заболявания крият риск от
дат информация за това, което по неоправдан стрес и не рядко водят до
лучаваме от родителите си и това, решения с негативен ефект. Специ
което ще предадем на децата си. Те фични ситуации могат да доведат до
безпрецедентно могат да разкрият пагубни последствия особено, когато
информация какви болести и със изследванията не бъдат съпътствани
тояния дебнат дълбоко в клетките от експертно мнение и консултация.
на нашия организъм. Звучи като да Генетични тестове се препоръчват
предскажеш бъдещето! Но редно ли или отричат от най-големите ме
е да предсказваме неща, за които не дицински конгреси и институции в
сме сигурни или такива, пред които световен мащаб и се класифицират
сме безсилни. Тук трябва да зададем според тяхната необходимост, вали
етични въпроси, които ще се превър дация, прозрачност и възможност за
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правилно тълкуване. Много от ком
паниите и болничните звена разши
ряват обхвата си като предлагат из
следвания, за които няма препоръки
от световните здравни организации,
целейки увеличаване на пазарен дял
и печалби, игнорирайки ограниче
нията и потенциалните негативи за
пациента. Така медицинската етика
и етиката на генетичното изследване
е нарушена. Многото невалидирани
тестове с голямо покритие, създават
усещане за по-разширена и съответ
но изгодна услуга при заявка за из
следването, но дават резултати, кри
ещи риск да объркват и притесняват
пациентите ненужно.
Пример за нарушаване на етичност
та са изследванията за микроделе
ции у плода в пакетите за неинва
зивна пренатална диагностика. За
тези изследвания не само, че няма
препоръки, а дори биват отхвърля
ни от големите здравни институ
ции. Причината е липса на коректно
проведена валидация и наличие на
данни относно по-ниската чувстви
телност и специфичност на подобни
изследвания. Микроделециите са
процес на откъсване на част от гене
тичната информация, което води до
загубата й. Поради липсата на кли
нично доказателство за истинност
та на резултатите, Американският
колеж по акушерство и гинекология
твърди: „Неинвазивни пренатални
генетични изследвания за микроде
леции не трябва да се извършват ру
тинно“. Тоест подобни изследвания
трябва да се предлагат само при ясна
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индикация, че при дадената бремен
ност има висок риск за микроделе
ция у плода. Такива изследвания не
бива да се предлагат и при жени с
многоплодна бременност.
Всяко едно клинично проучване, во
дещо до законово валидиране на да
ден медицински продукт, има опре
делени изисквания за провеждане.
Те обхващат брой участници, статис
тика на реалните резултати и одо
брение по определен стандарт. Едно
клинично проучване е с по-голяма
тежест при покриване на по-широк
контингент от пациенти. Имайки
предвид честотата на микроделе
циите, то едно клинично проучване
трябва да обхваща от 4 000 до 50 000
пациентки в реална среда. Резултати
от подобни проучвания трябва да се
публикувани и достъпни.
В крайна сметка въпреки липсата
на каквито и да е доказателства за
прецизността им, такива тестове се
предлагат от търговски компании с
цел внедряване в пазарната ниша,
независимо от реалната полза за па
циента.
За един потребител схемата „получа
вам повече – плащам по-малко“ ви
наги работи. Това обаче не се отнася
в случаите, когато услугата е гене
тичен тест. Потребителят трябва да
знае на кого да се довери, да потър
си достоверна информация сам и да
сравни не само цената, но и качество
то на предлаганата услуга и корект
ността на компанията.

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ
Космическата 2016 година
Автор: Светослав Александров
www.space-bg.org

Автоматичната междупланетна станция на НАСА “Джуно” ще пристигне в
орбита около Юпитер на 4-ти юли 2016 година. Image Credit : NASA

П

о традиция всяка година
през месец декември на
страниците на КОСМОС БГ
се публикуват т.нар. „празнични ста
тии“, в които се прави обзор на теку
щата година и се представят какви
космически проекти предстоят да
бъдат реализирани през следващата
година. Този път започваме с пред
стоящите събития. Какво ни очаква
през 2016 година?
Новата 2016 година се очертава да
е изключително буреносна за трите
най-големи космически държави Китай, Русия и САЩ. Същото се от
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нася и за множеството частни компа
нии. Предстоят преломни събития,
които завинаги ще променят облика
на космонавтиката.
САЩ ще прекарат една поредна го
дина без възможност да изстрелват
хора в космическото пространство.
През есента на 2016 година предсто
ят и президентски избори, след кои
то промени ще има, защото Барак
Обама приключва своя втори прези
дентски мандат. Винаги когато има
смяна на президент, настъпват го
леми промени в НАСА - някои про
грами се прекратяват, други продъл
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жават, нови започват. При прехода
Буш-Обама беше спряна програмата
„Съзвездие“ за разработка на ракети
„Арес 1“ и „Арес 5“, на лунния модул
Алтаир и като цяло НАСА се отказа
от идеята да се завръща на Луната.
Продължи работата по космическия
кораб „Орион“ и същевременно за
почна работа по нова тежкотоварна
ракета - SLS. Частната космонавтика
се разви главоломно.
Всички кандидати за изборите през
2016 година се различават по своето
виждане за това как точно трябва да
се развива космонавтиката. Доналд
Тръмп няма категорично становище
и въобще избягва да коментира как
вото и да е, което е свързано с кос
мическата програма. Единственият
коментар на Тръмп за пилотираната
мисия до Марс е „Това е чудесна идея,
но искам да построя първо нашата
инфраструктура“. Хилари Клинтън
твърди, че като малка е мечтаела да
бъде астронавт. Тя е в подкрепа на
„балансирана стратегия за устойчи
ва пилотирана програма, разширена
безпилотна програма и подобрения
в научните изследвания“. Подкрепя
също така частните космически ини
циативи. Тед Круз също иска да налее
пари в развитието на частниците, за
щото мрази зависимостта на САЩ от
Русия за изпращането на астронавти.
Може би от всички кандидати Круз е
най-яркият привърженик на пилоти
рана експедиция до Марс. За сметка
на това той иска да прекрати изцяло
програмата за изучаване на климата
на НАСА, понеже не вярва, че човек
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причинява глобално затопляне. Бър
ни Сандърс е гласувал в миналото
за орязването на бюджета на НАСА.
Ранд Пол също подкрепя орязването
на бюджета на НАСА, при това с цели
25%, защото е на мнение, че за кос
мос трябва да има само частно, а не
държавно финансиране. Джеб Буш,
обратно, обещава увеличаване на па
рите на НАСА.
Паралелно ще следим внимателно
какво ще направят през 2016 годи
на частните предприемачи, защото
най-вече от техните усилия зависи
дали ще има американски пилоти
рани полет през 2017 или не. 2015
година беше трудна, защото три от
частните компании се възстановя
ваха след аварии - СпейсЕкс загуби
ракета „Фолкън 9“ това лято, дока
то Орбитал и Върджин Галактик все
още се възстановяваха от загубите
в края на 2014 година - Орбитал то
гава загуби ракета „Антарес“, а пък
Върджин Галактик претърпя загуба
на кораб „СпейсШипТу“, при който
загина астронавт-изпитател... През
2016 година СпейсЕкс цели да напра
ви няколко важни неща - първото е
да изстреля тежкотоварната ракета
„Фолкън 9 Хеви“. При този първи по
лет ще излети и следващата платно
ходка от типа „ЛайтСейл“ на Планет
ното общество. Действителната дата
на това изстрелване зависи от това
кога СпейсЕкс ще успее да възобно
ви редовните си полети до „Между
народната космическа станция“, но
засега се очертава да е през пролетта.
През 2016 година ще трябва да лети
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и корабът „Драгън - Версия 2“ на про
бен безпилотен полет - това е най-но
вият вариант на „Драгън“, който понататък ще се използва за транспорт
на хора. През 2016 година очакваме
завръщането в експлоатация на ра
кетата на Орбитал „Антарес“, която
ще бъде екипирана с нови двигатели.
Орбитал вече възобнови полетите на
космическите кораби „Сигнус“ този
месец, но засега временно те използ
ват ракети „Атлас 5“. Върджин Гала
ктик ще представи нов космически
кораб „СпейсШипТу“ през февруари
2016 година и очаква да възобно
ви полетите си скоро след това. Бо
сът на Върджин, Ричард Брансън,
вече е много внимателен и не дава
категорична дата кога ще започнат
редовните космически полети. Блу
Ориджин пък планира да започне да
изстрелва комерсиален полезен то
вар през следващата година.
Няколко думи за междупланетната
програма на НАСА - коронната ми
сия през 2016 година ще е присти
гането на автоматичната междупла
нетна станция „Джуно“ в орбитата
на Юпитер!!! Това ще стане на 4-ти
юли. „Джуно“ ще обикаля около
планетата-гигант по елиптична, по
лярна орбита и ще изучава структу
рата, атмосферата и магнетосферата
й. Освен това камерата „ДжуноКам“
ще направи първите снимки на по
люсите на Юпитер - все още не зна
ем как те изглеждат! Снимките от
камерата ще бъдат публикувани в
реално време. В края на 2016 година
ще започне „Грандиозния финал“ на
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космическата мисия „Касини“, която
обикаля около Сатурн. Този гранди
озен финал ще продължи близо го
дина - през това време станцията ще
се гмурва между планетата и вътреш
ния й пръстен и ще направи забеле
жителни снимки, преди окончателно
да приключи работа през 2017 годи
на. През есента ще бъде изстреляна
мисия „Озирис-Рекс“, която ще тряб
ва да вземе проби от астероид и да ги
достави на Земята за по-нататъшно
изследване в наземни лаборатории.
Висящ остава въпросът с марсиан
ската мисия „ИнСайт“, която трябва
ше да излети тази пролет, а по-късно
през есента да кацне на Марс, за да
изучава вътрешния строеж на плане
тата. За съжаление течове във френ
ския сеизмометър, един от основните
научни инструменти, най-вероятно
ще отложи полета на „ИнСайт“ с две
години.
През 2015 година руската космона
втика претърпя нова серия от тежки
аварии - през април беше загубен то
варен кораб „Прогрес“, през май пад
на поредната ракета „Протон“ с мек
сикански спътник, а през декември
беше загубен перспективния за стра
ната военен спътник „Канопус-СТ“.
2016 година ще очертае окончателно
тенденцията дали Русия ще успее да
се измъкне от блатото, в което се на
мира, или не. За тази година е оста
вен първият полет на ракета от новия
космодрум Восточний, който някой
ден ще трябва да замени космодрума
Байконур. През 2016 година се очер
тават нови тестови полети на новите
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руски ракети „Ангара“. Но коронното
изстрелване за Русия ще е през ме
сец март- то е на руско-европейската
мисия „ЕкзоМарс“, която ще посети
Червената планета! Мисията вече е
готова да бъде доставена на космод
рума Байконур, откъдето ще изле
ти посредством ракета „Протон-М“.
Дали Русия най-накрая ще прекъсне
черната си серия от междупланетни
изстрелвания? Дали най-после ще
успее да осъществи междупланетен
полет, пък макар и с помощта на Ев
ропейската космическа агенция? Не
знаем. Възможните варианти, както
винаги, са няколко - успех при стар
та, провал при старта, или отлагане
на старта с още две години, до 2018,
когато е следващият стартов прозо
рец. Засега последният вариант из
глежда малко вероятен, макар че не е
изключен - работата протича на три
смени, във всеки един момент, и ако
не бъде свършена в срок, може и до
там да се стигне.
2016 година ще е много критична за
Китай - очакват се първите полети на
ракетите „Лонг Марч 5“ и „Лонг Марч
7“. „Лонг Марч 5“ е новата тежкото
варна китайска ракета от следващо
поколение, която ще има възмож
ност за изпращане в орбита на до 25
тона полезен товар. „Лонг Марч 7“
ще е по-малка, среднообхватна раке
та, с възможност за доставка на по
лезен товар до 13.5 тона в околозем
на орбита. През 2016 година ще бъде
изстреляна и новата орбитална кос
мическа лаборатория „Тянгонг-2“,
която представлява миниатюрна ор
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битална станция и ще замени оста
рялата „Тянгонг-1“. „Тянгонг-2“ ще е
в състояние да приютява екипаж от
трима астронавти. Всъщност както
през 2014, така и през 2015 година,
Китай не осъществи нито една пило
тирана експедиция в космоса. Това
не е изненадващо - Китай провежда
своята пилотирана космонавтика ме
тодично и бавно, често пъти с голе
ми „дупки“ между мисиите. Когато
обаче не виждаме нещо да се случва,
това не е непременно липса на про
грес - разработката на „Тянгонг 2“
ставаше зад затворени врати, без да
има журналистически репортажи.
Не е ясно какво точно става с пуб
личността на Китай - преди няколко
години, с началото на лунните ми
сии, с първата китайска космическа
разходка и първите мисии до лабора
торията „Тянгонг-1“ имаше доста но
вини и снимки. Но от две-три години
публичността рязко секна, вероятно
това е плод на някакво ново прави
телствено решение. Знае се само, че
след изстрелването на „Тянгонг-2“,
ще има изстрелване на „Тянжоу“ това ще е първият товарен косми
чески кораб на Китай! След това ще
има полет на китайски астронавти.
Допълнителни детайли не са извест
ни.
През март 2016 година ще приключи
едногодишната космическа мисия
на Скот Кели и Михаил Корниенко,
които понастоящем живеят на „Меж
дународната космическа станция“.
Макар и дългосрочни полети да бяха
провеждани на старите руски стан
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ции „Салют“ и „Мир“, това е първа
та истинска дългосрочна мисия на
„Международната космическа стан
ция“. През 2016 година към „Между
народната космическа станция“ ще
бъде прикачен нов модул - надуваем,
който ще пристигне със следващия
комерсиален кораб „Драгън“. За него
ще има специална статия по-нататък.
Модулът трябваше да лети още тази
година, но полетът се забави поради
аварията на ракета „Фолкън 9“ по-ра
но тази година.
За Европейската космическа агенция
(ЕКА) има още едно голямо междуп
ланетно събитие, освен развитието
покрай мисията „ЕкзоМарс“. В края
на септември автоматичната станция
„Розета“ ще извърши контролирано
кацане върху повърхността на коме
тата Чурюмов-Герасименко. „Розета“
не се очаква да оцелее след кацането,
но ще предава информация до самия
контакт с повърхността. Това ще е
грандиозен финал за може би найуспешната междупланетна мисия на
Европа! Няма да е възможно мисията
да продължи както преди - от орбита,
тъй като кометата Чурюмов-Гера
сименко се отдалечава от Слънцето
все повече и повече и в един момент
слънчевата енергия няма да е доста
тъчна за генериране на достатъчно
електричество.
Обръщаме поглед към Азия. Послед
ните няколко години бяха изключи
телно успешни за Индия, със своите
успешни полети на ракета GSLV, из
стрелване на прототип на пилотиран
космически кораб и мисия до Марс.
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През лятото на 2016 година предстои
следващият полет на тежкотоварната
индийска ракета GSLV! Япония през
2015 година изглежда, че постигна
реванш и реализира първата успеш
на мисия до друга планета - „Акат
суки“, която вече е в орбита около
Венера! През 2016 година ще излети
рентгеновата астрономическа мисия
„Астро-Х“ за изучаване на енерге
тичните процеси в далечния космос.
Очакваме полета и на „Кунотори 6“ предпоследният товарен космически
кораб на Япония от серията HTV. Не
говата мисия, освен доставка на про
визии на „Международната космиче
ска станция, ще включва тестване на
възвращаема капсула, чиято техно
логия по-нататък ще бъде внедрена
при бъдещи разработки на японски
космически кораби.
Както се вижда от представеното погоре, предстоящата 2016 година е из
ключително натоварена. Разбира се,
тук съм длъжен да напомня, че в кос
монавтиката винаги има отлагания,
спирания на космически програми,
както и неочаквани изненади. Ве
роятно не всичко, което е описано в
тази статия, ще се случи. Вероятно са
пропуснати и много други събития.
Очакваме 2016 с голямо нетърпение
и дано тя донесе повече успехи, от
колкото провали!
Весело посрещане на Рождество Хри
стово и щастлива нова космическа
2016 година!
Източник: КОСМОС БГ
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Нашата звезда Слънцето
Надя Кискинова
Народна астрономическа обсерватория “Ю. Гагарин”,
Стара Загора

Слънцето е една от стотиците мили
арди звезди в нашия звезден остров
Галактиката, наричан Млечен път.
То не е нито много голямо, нито мно
го малко; нито много горещо, нито
много студено. Астрономите го при
числяват към звездите жълти джу
джета от спектрален клас G2 V.
Съществуват звезди бели джуджета,
като спътника на най-ярката звезда
на небето – Сириус от съзвездието
Голямо куче. Той е милион пъти помалък от Слънцето или е с размери
те на Земята. Има и звезди свръхги
ганти като Бетелгейзе от съзвездието
Орион, които са почти 50 млн. пъти
по-големи по обем от Слънцето.
Звездите като Бетелгейзе са червени
гиганти и свръхгиганти. Температу
рата на излъчващата им повърхност
е 2-3 000º. Такава е температурата и
на звездите червени джуджета – сту
дени и малки звезди. Синьо-белите
гигантски звезди като Ригел от Ори
он имат температура на повърхност
та си от порядъка на десетки хиляди
градуса. Повърхностната темпера
тура на Слънцето е приблизително
6000º. Максимумът на излъчването
му във видимия диапазон е при жъл
то-зелената част на спектъра и това
определя цвета му. И тъй като е него
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ляма звезда, нарежда се сред звезди
те жълти джуджета.
Обикновена по характеристиките си,
Слънцето е най-важната за нас звез
да – нашата звезда, благодарение на
чиято енергия ние живеем.
Възраст
Радиус
Маса
Средна плътност
Централна плътност
Гравитационно ускорение
Светимост
Скорост на загуба на маса
Ефективна температура
Спектрален клас

4,5.109 years
696 000 km
1,99.1033 g
1,4 g/сm3
140-180 g/cm3
274 m/s.s
3,86.1026 W
1012 g/s
5785 К
G2 V

Хората са наблюдавали и обожест
вявали Слънцето в течение на хи
лядолетия, но едва през ХІХ век се
докосват до природата му. Няколко
века преди това френският академик
Лаир изказал предположението, че
Слънцето е огромна капка течност,
в която плават малки тъмни тела
– откритите от Галилей слънчеви
петна. По-голямата част от астроно
мите, обаче мислели, че Слънцето
има твърда повърхност, а петната са
кратери или вулкани. Яркостта на
дневното ни светило се дължала на
особени светещи облаци. И Нютон,
и Хершел допускали, че под тези об
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лаци върху твърдата повърхност на
звездата ни живеят разумни съще
ства!
Първите оценки за температура
та на Слънцето, обаче разколебават
вярата в съществуването на слънчеви
жители. Американският астрофизик
Лейн през 1869 г. изчислява, че тя е
30 000º. Фламарион я намалява на
2 500-3 000º. Едва след оценката на
слънчевото греене и прилагането на
закона на излъчване на абсолютно
черно тяло показало, че ефективната
температура на Слънцето е прибли
зително 6 000º по Целзий.
Преди да се стигне до оценка на тем
пературата на излъчващата повърх
ност на Слънцето, обаче, е нужно да
се знае размера му. Видимият раз
мер на дневното ни светило върху
небето е половин дъгов градус. За
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това древногръцкият философ Хе
раклит (544-470 г.пр.н.е.) считал, че
Слънцето е голямо колкото… човеш
ка крачка. Аристарх Самоски опре
деля радиуса му на 7 пъти повече от
земния. Днес знаем, че диаметърът
на Слънцето възлиза на 1 392 000 km
или той е около 109 пъти е по-голям
от земния.
От ХІХ век астрономите започват да
използват нов метод - спектралния
анализ. Разлагайки оскъдната свет
лина на далечните звезди чрез три
ъгълна призма, поставена в телеско
па, астрономите снимали спектрите
им и забелязали на фона на цветните
ивици множество тъмни линии. Така
изглежда и слънчевия спектър.
Фиг.1 – слънчев спектър
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Чрез спектрален анализ бил устано
вен химичния състав на Слънцето и
звездите, състоянието на вещество
то им, околоосното въртене и реди
ца други характеристики. От повече
от 30 000 спектрални линии в слън
чевия спектър, установено било на
личието на 72 химични елемента
в състава на слънчевото вещество.
Най-голям е делът на водорода –
70%, после на хелия – 29% и само 1%
се пада на всички останали елемен
ти. Подобно е и при звездите. Пора
ди огромната температура, звездно
то вещество е плазма – четвъртото
агрегатно състояние, което при зем
ни условия рядко се среща.
Ние можем да наблюдаваме само
светещата повърхност на Слънцето
– фотосферата (от гръцки – “фото”
и “сфера” – блестящо, светещо къл
бо). Фотосферата дава представата,
че Слънцето е сферична симетрия от
плазма и всички характеристики–
размери, маса, светимост и др. от таб
лицата, се отнасят до тази представа.
Защо фотосферата е толкова горе
ща? На какво се дължи излъчването
на Слънцето? На изгарянето на въ
глища, на падането на множество ко
мети или метеорити? Преди 2 века
Хелмхолц и лорд Келвин предпола
гат, че Слънцето свети за сметка на
гравитационното си свиване. Под
действие на свиването наистина се
повишава температурата и наляга
нето в недрата на формиращите се
звезди. Изчисленията показват, че
ако Слънцето свива радиуса си с 40 m
годишно, то отделената енергия ще е
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достатъчна да обясни излъчването,
но такова свиване би траяло само 50
милиона години! Геологичната ис
тория на нашата планета сочи много
по-значима възраст.
Звездният енергиен източник е раз
крит едва в първата половина на ХХ
век, когато през 1938 г. цяла плеяда
ядрени физици разработват теори
ята на термоядрения синтез. Това са
реакции на сливане на ядра на леки
елементи и образуване на по-теж
ки химически елементи. Това, което
алхимиците от Средновековието жа
дували да постигнат, за да получат
злато, от милиарди години се осъ
ществява в звездните недра. Там зла
то и диаманти няма, но става нещо,
което все още не сме успели да постиг
нем при земни условия – термоядрен
синтез. Той би разрешил проблемите
на енергетиката „докато свят свету
ва“ или поне докато има човечество.
При чудовищна температура от над
десет милиони градуса и невъобра
зимо налягане ядрата на водорода
преодоляват електростатичното от
блъскване, сливат се и образуват ядра
на хелия. При етапите на превъплъ
щения на елементарните частици, се
отделя енергия. Изчислено е, че при
всяка такава реакция се отделят 26,2
MeV. Което означава, че от всеки ки
лограм водород, който се превръща
в хелий в процеса на протон-протон
ната термоярена реакция, 0,007 кг се
превръщат в енергия. С други думи,
всяка секунда 594 млн. тона водород
се превръщат в 590 млн. тона хелий.
Разликата от 4 млн. тона осигуряват
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излъчването на нашата звезда. Вся
ка секунда Слънцето излъчва толко
ва енергия в околното пространство,
колкото човечеството е употребило
през цялата си история! До малката
ни планета, отдалечена на 150 ми
лиона km от Слънцето, достига една
двумилиардна част от тази енергия.
Невъобразимо разхищение? Да, спо
ред нашите представи. Но дори да е
така, запасите от водород на Слънце
то ще стигнат за още известно време
или поне милиард години. Звезди
като Слънцето съществуват сравни
телно устойчиво около 10-тина ми
лиарда години. Достатъчно време, за
да възникне живот на някоя планета

грама в кубичен сантиметър. Фотос
ферата е непрозрачна. Това, което се
разиграва само на няколко киломе
тра под видимата повърхност, се по
стига с метода на моделирането. За
давайки стойности на температурата
и плътността в недрата чрез числени
методи и физични формули, слой
след слой се достига до параметрите
им за наблюдаемата фотосфера. Така
при температура от 15 милиона гра
дуса и плътност 150 грама в кубичен
сантиметър в центъра на сферична
та симетрия с радиуса на Слънцето,
се получава следната представа за
структурата му в дълбочина:
Фотосферата като цяло пулсира с пе

конвективна зона

зоната
на
пренасяне

Турбулентен пласт с де
белина само 200 000
км, където енергията
отдолу се пренася към
външните видими пла
стове чрез движение на
потоци вещество.

Най-обширната зона от
обема на Слънцето. Тук
енергията се пренася
навън чрез лъчение.

около тях и той да се развие до по-ви
сши форми.
Фотосферата е с дебелина само от по
рядъка на няколкостотин километра
(според някои оценки едва 300 km),
а плътността й е колкото тази на зем
ната екзосфера или число със 7 нули
след десетичната запетая в единици
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лъчисто Ядро
Ядрото заема само 1/50
част от обема на звез
дата ни, но там е около
половината от масата.
Това е мястото, където
основно се осъществяват
термоядрените
реакции.

риод 5 минути, със скорост на изди
гане и спущане 500 m/s, като проме
ня височината си с 25 km.
Какво поддържа пулса на Слънцето?
Отговор се очаква от сравнително
новата област в слънчевите изслед
вания, наречена хелиосеизмоло
гия. Основополагащата идея тук е,

АСТРОНОМИЯ

светли области с характерен размер
около 1000 km, обкръжени с явно постуден газ. Светлите области, наре
чени гранули, не са статични. Те съ
ществуват 5-8 минути, изчезват и на
тяхно място се появяват нови. Карти
ната в динамика прилича на вряща
каша грис.
Гранулите са с 10% по-ярки от тъм
ните промеждутъци. Интерпретират
се като върхове на конвективните по
тоци, издигащи се отдолу със скорост
от около 400 m/s. Изстивайки, те се
разливат от центъра на гранулата
към периферията, а изстиналият газ
потича обратно надолу в междугра
дулното пространство.
Фиг.3 – фотосферна гранулация

Фиг.2 – схематичен строеж на
Слънцето
че съществуват вълни, които се раз
пространяват във вътрешността на
звездата и са силно повлияни от ха
рактеристиките на средата (темпе
ратура, плътност). Тези вълни се на
блюдават и на повърхността, където
в повечето случаи се разпространя
ват като акустични вълни. Сондира
нето на вътрешността на Слънцето
може да стане и чрез други, различ
ни от акустичните вълни, наречени
g-моди. Амплитудите им на повърх
ността обаче са слаби, което прави
регистрирането им трудно.
Блестящата във видими лъчи фотос
фера не е еднородна. Състои се от

72

Фотосферната гранулация се наблю
дава в много по-голям мащаб като
схръхгранули, които също са резул
тат от конвективните потоци в зона
та под фотосферата. Движението на
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плазмата в тях е хоризонтално – от
центъра на свръхгранулите с големи
на от 30 000 km към краищата им.
Всяка такава свръхгранула същест
вува около денонощие. Наблюдава
се като светло нишковидно образу
вание, наречено факел. Факелите се
съединяват и преплитат, образувай
ки фотосферна мрежа, която особе
но добре личи по края на слънчевия
диск, където се проявява ефекта на
потъмняване. Тази мрежа се наблю
дава и в по-външния слой над фотос
ферата, хромосферата. Наблюдавана
в линиите на CaII, тук тя се нарича
хромосферна мрежа. Прието е фо
тосферата, хромосферата и още повъншния слой – короната, да се на
ричат слънчева атмосфера.
Хромосферата е слоят над фотосфе
рата с дебелина около 15 000 км. На
блюдава се като тънък розов овал в
близост до краищата на затъмненото
Слънце при пълно слънчево затъм
нение или с помощта на короногра
фи. Оттам идва наименованието
„хромо“, гр. – цвят. Слоят не е едно
роден и по стойностите на темпера
турата на газа, процесите които се
разиграват и други особености, може
да се раздели на подслоеве: долна
хромосфера, простираща се до висо
чина 500 km и температура 5 000º
над фотосферата, средна – от 500 до
2 000 km. Оттук температурата за
почва плавно да нараства до 25 000º.
Фотосферните гранули и свръхграну
ли имат своето продължение в струк
турата на хромосферата. Тук те се на
ричат спикули, които се наблюдават
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в ултравиолета като светли лъчи по
краищата на слънчевия диск. Тези
горещи и по-плътни от околния газ
потоци слънчева плазва са дълги до
12-15 000 km. Съществуват 10-15 ми
нути.
Фиг. 4 - спикули

Спикулите, наблюдавани в линии
те на излъчване на H и К на CaII се
наричат флокули. Някои извити
флокули с по-голяма дължина се на
блюдават проектирани върху диска
на Слънцето като тъмни влакна.

Фиг.5 - хромосфера
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Слоят над средната хромосфера или
от 2 000 до 3 000 km е преходна зона
между хромосферата и короната.
Тук температурата рязко нараства и
достига милион градуса. Всъщност
спикулите – структурните елементи
на хромосферата, проникват на мно
го по-голяма височина в короната.
Короналната плазма, с температура
около 100 пъти по-висока от хромос
ферната, прониква в по-ниските сло
еве на хромосферата между спикули
те и предава част от енергията си. В
резултат на това хромосферата свети.
Дори най-ярката част на короната е
милион пъти по-слаба по яркост от
фотосферата и може да се сравни със
светенето на пълната Луна. На фона
на ярката фотосфера, тези два външ
ни слоя от слънчевата атмосфера ос
тават невидими.
Слънчевата корона е най-протяжна
та част от Слънцето. Формата на въ
трешната й по-ярка част се мени от
сферична до изтеглена по направ
ление на слънчевия екватор. Слън
чевата корона като цяло е с много
динамични елементи. Наблюдава
се с помощта на коронографи в про
фесионалните обсерватории или
със специални космически апарати.
Пълните слънчеви затъмнения са
тези природни феномени, които от
хилядолетия са давали възможност
на хората да надникнат в невиди
мото. Точно в такива кратки момен
ти слънчевата корона се разкрива в
пълната си красота.

ви радиуса. Тук излъчването е повече
за сметка на дължини на вълните от
електромагнитния спектър повече от
метър, което е в областта на радио
вълните. Т.е. короната излъчва найинтензивно в радиодиапазона.
На няколко слънчеви радиуса е пра
ховата F-компонента на короната
и Е-короната, която свети за смет
ка на отражението на светлината от
атоми на метали с няколкостепенна
йонизация, предимно желязо в меж
дупланетното пространство. Това е
външната корона.

Фиг. 6 – свръхкорона

Свръхкороната всъщност очертава
границите на Слънчевата система –
хелиопаузата. Това е мястото, където
слънчевите частици влизат във взаи
модействие с галактичните частици.
Счита се, че е на разстояние 100-110
пъти повече от разстоянието СлънцеЗемя или астрономически единици
(а.е.). Преди хелиопаузата има меж
динна област, наричана хелиосфера,
простираща се до 75-90 а.е. Това е
К-короната се простира до 1,3 слънче мястото, където скоростта на слънче
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вите частици става сравнима с тази ни потоци електрони и протони от
на скоростта на звука за плътността слънчевата плазма, към онова място,
на пространството тук.
където е сондата „Вояджър-1“. И то
се случи през март 2012 г. 13 месеца
по-късно слънчевата радиация връх
летя сондата и през април 2013 г. тя
регистрира вибрации. Подобно на
трептящи струни на цигулка, слън
чевите сгъстявания взаимодейст
ваха с галактични частици. Това бе
неопровержимо доказателство, че
средата, в която е сондата е именно
Фиг.7 – „Вояджър-1“
хелиосферата. Преглеждайки пре
дишни данни, учените откриха по
Наличието на хелиосфера и хелиопа добни осцилации още през октомври
уза трябваше да се потвърди от сон и ноември 2012 г., предизвикани от
дата „Вояджър-1“. Тя и нейната сон преминаване на сондата през други
да-близнак „Вояджър-2“ стартираха слънчеви ускорени потоци плазма.
през 1977 г. Изпълниха основната си Така, те изчислиха, че поне от август
мисия, преминавайки през система 2012 г. „Вояджър-1“ вече е навлязъл в
та от спътници и пръстени на плане хелиосферата.
тите-гиганти Юпитер и Сатурн, пре
давайки хиляди изображения. След В динамика короната всъщност е по
това „Вояджър-2“ бе препрограмиран стоянно изтичаща плазма в околното
и се отправи за близка среща с дру пространство, наричана слънчев (за
гите две още по-далечни планети-ги звездите респективно – звезден) вя
ганти Уран и Нептун. Траекторията тър. Скоростта му на разстоянието,
на „Вояджър-1“ трябваше по-рано да на което е Земята от Слънцето е от
го изведе извън Слънчевата систе порядъка на 200-300 km/s, но нара
ма. От отдалечилата на 15 трилиона ства при мощни слънчеви процеси,
километра сонда сигналът, движещ т.н. слънчева активност.
се със скоростта на светлината, пре Магнитното поле на Слънцето е с
одолява разстоянието за 17 часа. И интензитет едва 1 Гаус.
той дойде. За първи път през 2004 Диференцираното
околоосно
година. На самата сонда няма сензо въртене на слоевете слънчева плазма
ри за детектиране на очакваните яв успоредни на екватора, както и
ления, доказващи достигане грани преноса на вещество и енергия
ците на Слънчевата система. Затова под фотосферата от полюсите към
учените очакваха подходящо мощно екватора напречно на конвективните
слънчево избухване и свръхскорост потоци вероятно водят до локално
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усукване на магнитните силови
линии и хилядократно увеличение
на интензитета. Така възникват
активните образувания в слънчевата
атмосфера, чрез които се освобожда
ва електромагнитна енергия и/или
ускорени потоци слънчева плазма. Те
се ускоряват като в скоростни тунели
– места в короната с по-ниска плът
ност от средата и с отворени магнитни
силови линии. Движението им води
до понижаване на температурата и
тези тунели изпъкват в рентгеновия
диапазон като тъмни образувания,
наричани коронални дупки.

поле, но със затворени, притискащи
отгоре магнитни силови линии, кои
то ограничават преноса на енергия.
В проекция отстрани на слънчевия
диск са добре видими огромни ези
ци вплътнена до 100 пъти повече от
средата по-студена слънчева плазма.
Спокойните протуберанси са във вид
на дъги, мостове, съществуващи ме
сеци наред, дори година. Издигат се
на 1-200 000 km или 0,3 слънчеви
радиуса.

Фиг. 9 –спокоен протуберанс
Фиг. 8 – слънчева корона
В долната корона има коронални
кондензации с температура надви
шаваща с 500º газовете, нагрети до
милион градуса и с плътност, надви
шаваща 3 пъти тази на околната сре
да. Затова се наблюдават като арки
в линиите на Fe XIV. А в рентгено
вата област изпъкват като по-светли
структури както по краищата на слън
чевия диск, така и на диска. Образу
ват се в области със силно магнитно
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Активните протуберанси са с бързо
променяща се форма и се издигат на
по-голяма височина. Съществуват
доста по-кратко време и изхвърлят
хромосферна плазма със скорости от
100 до 1 000 km/s.
Едни от най-мощните активни про
цеси са избухванията и изхвърляни
ята на коронална маса или СМЕ –
Coronal Mass Ejecton.
Избухванията стават в неголяма об
ласт от порядъка на 10 000 km в до
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йони на хелия и желязото заедно с
издигащи се магнитни силови ли
нии във формата на огромен балон,
се откъсват и със скорост, достигаща
до 2 000 km/s се втурват в околопла
нетното пространство. Наблюдават
се с коронографи в бяла светлина
от 70-те години на миналия век. За
първи от американската космическа
станция „Скайлаб“, а после системно
се изучават от коронаграфите на спе
циализираните космически апара
Фиг.10- активен протуберанс
ти като SoHO (Solar and Heliospheric
Observatory), SDO (Solar Dinamic Ob
лната хромосферата и представляват
servatoty) и др. космически слънчеви
бързо освобождаване на енергия,
обсерватории.
сравнима с едновременното избухва
не на хиляди атомни бомби. Пълна
та мощност на слънчевото излъчване
нараства от 0,001 до 10% и то в целия
електромагнитен спектър, като 20%
от тях са в оптичната част. Обикно
вено избухванията са „видими“ в ра
диодиапазона и само най-мощните
от тях могат да се доловят във ви
дими лъчи или в т.н. бяла светлина.
Освен излъчване, при избухванията
потичат потоци ускорени електрони
и протони. Сред частиците в тези по
тоци са идентифицирани деутерий и
тритий, които липсват в спокойната
слънчева атмосфера. Това означава,
че по време на избухванията веро
ятно се осъществяват термоядрени
Фиг. 11 – сонди, презназначени за
реакции – температурата в местата с
изучаване на активните слънчеви
избухвания е от порядъка на 1-2 ми
процеси и отражението им върху
лиона градуса.
Земята.
СМЕ – изхвърлянето на коронална
маса е изменение на короналната
Активните образувания във фотос
структура, което става за минути до
ферата са слънчевите петна. Малкото
няколко часа. Електрони, протони,
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тъмно междугранулно пространство,
разширено до 1 000 km, нарече
но пора, може да изчезне до час, но
може и да се разрасне често не в едно,
а в цяла група слънчеви петна. В тях
температурата е с 1500-2000° по-ни
ска от тази на фотосферните гранули.
Сгъстените магнитни силови линии
подтискат конвективните потоци от
вътрешността, които личат и в найтъмната част на петното.

гат да се наблюдават половин годи
на. Броят на отделните петна може
да надхвърли 100. Такива огромни
тъмни области на слънчевия диск са
видими и с просто око. При систем
ни наблюдения на група петна се за
белязва динамиката вътре в групата
– изчезват и се появяват нови петна
и пори с различно време на живот,
променят взаимното си разположе
ние, големина, форма.
Фиг.13-мощна група слънчеви петна от 3 ноември 2015 г.

Фиг.12 – слънчево петно
Добре оформените слънчеви петна
се състоят от сянка или ядро и меж
динна област – полусянка, която
има влакнеста структура. От сянката
към полусянката по тъмните влакна
изтича хоризонтално по-студена
плазма, докато горещата плазма се
движи бавно навътре, втичайки се от
големи височини в петното. Петната
са обкръжени от фотосферни факели.
Средно петната са с големина до
10 000 km (почти с диаметъра на Зе
мята) и съществуват от няколко сед
мици до месеци. Най-мощните групи
петна са 15-20 пъти по-големи и мо Фиг.14 – Слънцето на 3 ноември 2015
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Съществуват униполярни петна –
единични петна или малка група
слънчеви петна с еднаква магнитна
полярност, но по-често срещани са
мултиполярните групи. Една такава
група може да се състои само от две
петна, но те да са с различна поляр
ност. Интензитета на магнитното
поле в петната е хиляди пъти повече
от средния за Слънцето.
Официално откритието на слънче
вите петна се приписва на Галилей и
първите му телескопи. Достигналите
до нас древни хроники обаче свиде
телстват, че петната са били извест
ни на хората много по-отдавна. Ня
кои са виждали най-големите групи
с просто око. Други вероятно са ги
следели системно чрез отражение на
слънчевия диск в дълбоки кладенци.
Поредното откритие обаче, свързано
с петната на Слънцето направил слу
чайно аптекарят Хенрих Швабе през
1843 г. Той бил завладян от идеята за
наличието на планета Вулкан, нами
раща се още по-близо до Слънцето
от Меркурий. С надеждата да зърне
тайнсвения Вулкан, преминаващ на
фона на слънчевия диск, Швабе на
насял стриктно слънчевите петна
върху своите зарисовки. 15 години
по-късно той така и не станал откри
вател на нова планета. Затова пък от
крил 11-годишните слънчеви цикли
по изменение броя на слънчевите
петна.
Слънчевите петна били обект на сис
темно изучаване и от професионал
ните астрономи. След публикацията,
в която Швабе обърнал внимание на
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особеностите в поведението на пет
ната за времето на неговите наблю
дения, в Цюрих били преразгледани
архивни данни от 1749 г. и било по
твърдено наличието на 11-годишните
цикли. В Цюрихската обсерватория
въвели номерация на циклите, а ди
ректорът на Бернската обсерватория
Рудолф Волф въвел индекс за броя
на петната – използваното и днес
Волфово число.
Цикъл номер 1, според номерацията,
въведена в Цюрих, е този, започнал
през март 1755 г. Наблюдаваните 150
години преди него 11-годишни слън
чеви цикли са с отрицателни номера,
а настоящият е 24-ти поред. Прието
е за начало на 11-годишните цикли
да е моментът на минимум на слън
чевата активност, когато на диска на
Слънцето няма петна или те са много
малко. Максимумите на циклите са
различни - този на цикъла от 1954 г.
е най-висок. Дължината на циклите
варира средно около 11 години, но
има доста къси цикли от 9 години и
доста протяжни – до 13,5 години.
Каква е причината за наличието на
такива слънчеви цикли на актив
ност? Отговорът може би ще дойде от
другите звезди. Установена е подоб
на звездна активност. Съвременните
наблюдателни средства позволяват
да се установи петнообразувателна
дейност на звездите, видими като
точки дори с най-големите телеско
пи. Една от последните публикации
в тази връзка е на екип астрономи от
Потсдамския астрофизичен инсти
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Фиг.16 - XX Triangulum

Фиг.15 – 11-годишни слънчеви
цикли
тут от юни т.г. относно резултатите от
наблюдението на звездата червен ги
гант XX Triangulum на 520 светлинни
години от нас. Изследването на маг
нитното поле на тази звезда показва
26-годишна цикличност, което е по
вече от два 11-годишни слънчеви ци
кли. По-важното в това изследване е
приложението на нов спектрален ме
тод за установяване на магнитна ци
кличност на звездите, което ще уско
ри получаването на данни за тяхната
астивност.
Сега се знае, че два поредни 11-го
дишни цикъла образуват един фи
зически 22-годишен цикъл, съдейки
по смяната на магнитната полярност
на петната в мултиполярните гру
пи. Това дава основание да се счи
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та, че циклите възникват в резултат
на динамо ефект под фотосферата,
водещ до превключване от една на
протиположната магнитна поляр
ност на Слънцето. Всъщност на този
етап няма работеща теория за нали
чието на наблюдаваните слънчеви
цикли. Ако 11 и 22-годишните цикли
са сравнително добре изучени с тех
ните особености, поради натрупа
ния наблюдателен материал, то има
много неясноти относно т.н. векови
и хилядолетни цикли. Ясно е, че те
всички се наслагват и взаимно вли
яят по един или друг начин на всич
ко, ставащо в Слънчевата система. В
частност, изяснена е ролята на веко
вия слънчев цикъл върху промяната
на земния климат.
Изучавайки архивите на слънчеви
те наблюдения, Маундер установя
ва, че между 1645 и 1715 г. слънчеви
петна много рядко са регистрирани.
Всъщност, оказва се, че личат макси
мумите на 11-годишните цикли, но
те са с много малка амплитуда. Те са
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„потопени“, притиснати от минимум
на дългопериодичен цикъл. Така на
реченият Маундеровият минимум
съвпада с настъпването на малък
ледников период по това време.
През 1887 г. Шпрьорер прави изслед
ване на появата на северни сияния
през Средновековието между 14601550 г. и прави откритие на друг та
къв продължителен минимум, ко
гато също е имало продължително
застудяване. Нещо повече, съдейки
по особеностите на отминаващия
вече 24-ти 11-годишен слънчев ци
къл и редица други съображения, ве
роятно сме пред прага на предстоящ
малък ледников период от типа на
Далтоновия.

Фиг.17-Маундеров минимум
Слънчевите петна са едни от инди
каторите на 11-годишните слънчеви
цикли. Активните процеси са взаи
мообвързани, макар че някои като
изхвърлянията на коронална маса
не винаги стават върху смутени със
слънчеви петна области и дори не
винаги се наблюдават заедно със
слънчевите избухвания. Понякога
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те са взаимообвързани с коронални
те дупки в короната. Избухванията и
СМЕ достигат до Земята и огъват ней
ната магнитосфера. Потоците уско
рена слънчева плазма се приплъзва
по протежение на земните магнитни
силови линии, но част се завръща в
приполярните области, където въз
никват полярните сияния.
В дните между 28 август и 2 септември
1859 г. на Слънцето имало много
петна. На 1 септември любителят
на астрономията Ричард Керингтън
правел поредното си наблюдение от
собствения си телескоп. Копирайки
слънчевите петна на лист хартия, за
белязал появата на две много ярки
изригвания в бяла светлина посред
много голяма група петна. Минути
по-късно магнитомерът в лондон
ската обсерватория Кю реагирал, а
на следващия ден небето било озаре
но от полярно сияние чак до Хаваи
те, Панама , Карибите – доста на юг,
което не е характерно за тези места.
Светлината на сиянието била толкова
ярка, че можело да се чете нощем без
изкуствено осветление. Златотърса
чи в Скалистите планини се събуди
ли в 1 часа през нощта и започнали
да си приготвят закуска, приемайки
сиянието за изгрев.
Наблюдаваното
от
Керингтън
изригване
известило
слънчева
свръхбуря - огромен електромагнитен
взрив, който запратил към Земята
милиарди тонове заредени частици.
Невидимата вълна се сблъскала
с магнитното поле на планетата
и предизвикала протичането на

АСТРОНОМИЯ

електрически ток по телеграфните
жици. За първи път била направена
причинноследствена връзка между
слънчевите и земни процеси и се по
ставя началото на нов клон в науката
– слънчево-земните въздействия.
След 1859 г. не е имало толкова
мощна слънчева свръхбуря. Но как
ви биха били последиците днес?
Някаква представа дава спиране
то на тока в Квебек на 13 март 1989
г., когато доста по-слаба слънчева
буря изважда от строя енергийна
та мрежа, обслужваща над 6 мили
она души. Буря с мащабите на тази
от преди век и половина би могла
да остави за месеци наред милиони
хора без светлина, питейна вода,
канализация, отопление, климатик,
гориво, телефон и медицинско
обслужване. Според доклад на
Националната академия на науките
на САЩ подобна свръхбуря би мо
гла да нанесе материални щети
на стойност между 1 и 2 трилиона
долара само през първата година, а
възстановяването би продължило
цяло десетилетие. Статистическа
та вероятност за такива катастрофи,
предизвикани от Слънцето са вед
нъж на 500 години.
Днес, когато битът ни все повече за
виси от спътниковата информация,
цялата ни енергийна система, ко
муникациите и интернет, особено е
наложителен мониторинг на земни
те магнитни бури. Малко се знае за
влиянието на слънчевата активност
върху биосферата. Но са правени
изследвания и съпоставки. Устано
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вено е например, че дебелината на
годишните пръстени на дърветата
се изменя с 11-годишен период, като
широките пръстени съответстват на
годините на максимум на слънчева
активност. Епидемиите от чума, хо
лера, скарлатина и дифтерит преди
са възниквали в годините на макси
мална слънчева активност. Статис
тическите данни сочат, че честотата
на обостряне на сърдечно-съдовите
атаки при хроничноболни нарастват
при слънчеви избухвания. Несъм
нено проблемът за биологическата
активност на слънчевата активност е
от особена важност за безопасността
на астронавтите на Международната
космическа станция и още повече за
далечни космически полети извън
защитата на земната магнитосфера –
до Луната, Марс.
Мониторингът на космическото вре
ме, както се наложи този термин,
става наложително подобно на мете
орологичните прогнози. Наблюдава
но слънчево избухване от мощен тип,
както изхвърляне на коронална маса
по посока на Земята са спътникова
та информация, въз основа на която
може да се прогнозира геомагнитна
буря от определен тип през следва
щите три дни. Тази информация вече
може редовно да се следи на сайта на
Центъра за Прогнози на Космиче
ското Време и Космическия Климат,
създаден по решение на Института
за космически и слънчево-земни из
следвания към БАН от 27 януари 2011
г. http://www.space.bas.bg/SpaceWeather/links.html
и на сайта на Центъра за слънчев и

АСТРОНОМИЯ

слънчево-земен мониторинг при На
родна астрономическа обсерватория
„Юрий Гагарин“, Стара Загора
http://heliotaraxy.com/ .
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Древни звезди в центъра на
нашата галактика съдържат
отпечатъци от ранната
Вселена
Превод: Петьо Петков
www.sciencedaily.com

ко някога сте се взирали към
нощното небе, намирайки се
на отдалечено и тъмно мяс
то, е твърде вероятно да сте зърнали
центъра на Млечния път и милиар
дите звезди, които изграждат нашата
галактика. Познатият образ на нощ
ното небе носи със себе си и въпроса
за началото на Вселената. От десети
летия учените се опитват да разгада
ят какъв е бил облика й веднага след
Големия взрив, а разбирането как са
се формирали първите звезди и га
лактики е особено важно за постига
нето на тази цел. Някои учени търсят
навън, към отдалечените на милиар
ди светлинни години галактики, до
като други се взират към центъра на
нашата собствена, в опит да откри
ят картината на Началото. Техният
обект на търсене са най-старите звез
ди, чиито химически строеж и начин
на движение е способен да разкрие
част от тази мистерия.
Скоро след Големия взрив Вселена
та е била почти изцяло изградена от
водород, хелий и съвсем малки части
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литий. Всички останали химически
елементи, като кислорода например,
са възникнали по-късно вътре в звез
дите или в смъртта им на супернови.
Това отвежда астрономите по следи
те на звезди, чието съдържание на
метали е изключително ниско, а ко
личеството водород в тях – огромно.
Дълго време учените мислят, че найстарите звезди се намират в центъра
на галактиката, където ефектите на
гравитацията са и най-силни. След
упорито търсене астрономите откри
ват, че повечето от тези звезди съв
сем не се различават по строеж от
звездите близо до нас.
Изправени пред това разколебава
що откритие международен екип от
астрономи, водещи изследователи
от Университета в Кеймбридж и Ав
стралийския Национален Универ
ситет, успява да изгради успешна
стратегия в локализирането на найстарите звезди. Това което търсят е
цвят - звездите, съдържащи много
малко количество метал, са по-сини
от останалите. Подобна ключова раз
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лика води до по-лесно пресяване на
милионите светещи тела в центъра
на Млечния път. Така учените успя
ват да идентифицират някои от найстарите звезди в галактиката. Това
откритие, публикувано в Nature на 11
ноември, може да се окаже ключово
за разбирането на началото на Вселе
ната и начина, по който тя се е изме
нила до днес.
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Изследването започва в Австралия,
където телескопът ANU SkyMapper
предоставя първични изображения
на звездите, а от тях учените селек
тират 14 000 звезди, които да бъдат
прегледани по-детайлно, този път
чрез спектограф. Устройството рабо
ти подобно на призма като пречупва
светлината на изследваната звезда,
позволявайки на астрономите да на
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правят по-задълбочен анализ. Спек
тографът свежда броя на обещава
щите звезди до 23. След това те се
изследват с помощта на по-мощен
телескоп в пустинята Атакама, Чили,
с чиято помощ екипът учени откри
ва девет звезди със съдържание на
метал по-малко от една хилядна от
това на Слънцето. В една от тях съ
държанието на метал е едва една
десетхилядна. По думите на един от
участниците в изследването д-р Ан
дрю Кейси от Института по астроно
мия в Кеймбридж „Ако компресира
ме всичкото съдържание на желязо в
слънцето до една шепа, то желязото
в някои от тези звезди ще се равнява
на миниатюрно камъче.“
Все пак ниското съдържание на метал
в тях не е достатъчно основание да се
счита, че са стари. Учените допускат
възможността звездите да са форми
рани в някои отдалечени и не толко
ва плътни райони на Вселената и сега
просто да преминават през центъра
на галактиката. Поради тази причи
на те се захващат с прецизни изслед
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вания върху тяхното движение и тра
ектория, за да открият къде са били в
миналото. След този анализ остават
седем звезди, за които учените доказ
ват, че са прекарали целия си живот
в центъра на Млечния път. Компю
търни симулации пък потвърждават,
че звезди като тези са формирани в
един много ранен етап от развитие
то на Вселената. Те са и носители на
химически белег оставен от смъртта
на първите звезди. Този белег е запи
сал спомена за нея и благодарение на
него учените допускат, че смъртта на
първите звезди представлява изклю
чително впечатляващо космическо
явление, десет пъти по-мощно от су
пернова. Такава хипернова е съвсем
различна от познатите днес звездни
експлозии. Изследването потвърж
дава съществуването на древни звез
ди в центъра на Млечния път, а ин
формацията, която носят разказва за
една ранна епоха от живота на Все
лената, която до този момент изгле
ждаше недостижима.
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История на наблюденията и
полетите до Венера
Автор: Светослав Александров
www.space-bg.org

Снимки на повърхността на Венера от мисиите “Венера 9” и “Венера 10” АН СССР.
Венера - планетата, кръстена на рим
ската богиня на любовта и красотата.
Венера - планетата, считана за сестра
на нашата Земя. Както Венера, така
и Земята са се формирали от един и
същ прахов регион на протоплане
тарния диск, довел до създаването
на Слънчевата система. Те имат ед
накъв размер, маса, плътност и обем.
Но защо двете планети са толкова
различни във всяко едно друго отно
шение? Земята - покрита с океани и
изобилстваща от живот. Венера - са
мото превъплъщение на ада. Покри
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та е с облаци, съставени от сярна ки
селина. Няма океани, а атмосферата
е толкова плътна, че задържа топли
ната до степен, до която температу
рите на повърхността достигат до над
400 °C.
Човечеството започва да прави от
крития относно Венера с изобретя
ването на галилеевия телескоп. През
1610 година Галилео Галилей устано
вява, че подобно на Луната, Венера
също има фази. През 1761 година на
блюденията на Михаил Ломоносов
по време на транзит - когато Венера
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преминава през диска на Слънцето,
доказват, че планетата има атмосфе
ра. През 19-ти век астрономът Джо
вани Скиапарели пръв установява,
че Венера има доста бавно околоосно
въртене. Но до началото на радиоас
трономичните наблюдения през 60те години на миналия век мнозина
считат, че Венера има биосфера, ве
роятно съставена главно от горещи
джунгли поради близостта на Слън
цето. Това предположение е опро
вергано напълно, когато започват
роботизираните полети към плане
тата - пак през 60-те години.
СССР успява да победи САЩ в над
преварата за изпращането на първия
изкуствен спътник и първия човек в
космоса. Американците обаче са пър
вите, които осъществяват първия по
лет до друга планета. През 1962 годи
на автоматичната станция на НАСА
„Маринър 2“ прелита край Венера и
изпраща важни научни данни. „Ма
ринър 2“ открива екстремно високи
температури на повърхостта, богата
на въглероден диоксид атмосфера и
плътно облачно покривало. Сбогом,
джунгли! Сбогом, екзотична флора
и фауна! Човечеството бързо се раз
деля с романтичните си представи за
най-близката до нас планета.
На 1-ви март 1966 година съветската
сонда „Венера 3“ се разбива на по
върхността на Венера. За съжаление
на учените комуникационната систе
ма се поврежда преди падането и тя
така и не успява да предаде никаква
научна информация. За сметка на
това на 18 октомври 1967 година „Ве
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нера 4“ успешно навлиза в атмосфе
рата на планетата, превръщайки се в
първия земен апарат, който успява да
оцелее през навлизането на чуждо
земна атмосфера и да предаде научни
данни. „Венера 4“ успява да разгър
не парашут и да прати информация
за състава за атмосферата (основно
въглероден двуокис), но не оцелява
докато достигне повърхността. През
същата тази година край Венера пре
лита и американската автоматична
станция „Маринър 5“, която успява
да изпрати ценна информация за ул
травиолетовите емисии от атмосфе
рата. Комбинираните резултати от
съветските и американските косми
чески апарати, посетили Венера през
60-те години, показват, че атмосфер
ното налягане е много по-голямо от
първоначално очакваното - между 75
и 100 атмосфери.
През 1969 година „Венера 5“ и „Ве
нера 6“ откриват наличието на азот
и кислород в малки количества, но
все още нито един от тези апарати не
успява да достигне до венерианската
повърхност безпрепятствено. Това е
постигнато едва през 1970 година, на
15 декември, когато „Венера 7“ осъ
ществява първото успешно кацане на
Венера и първото успешно кацане на
друга планета въобще! Автоматич
ната станция е в контакт със Земята
след кацането си за 23 минути - ис
тински рекорд за това време. Измер
ва температура на повърхността от
475 °C.
На 22 юли 1972 година каца „Венера
8“. Тази автоматична станция успя
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ва да измери скоростта на ветровете
- на височина 48 километра над по
върхността скоростта надхвърля 100
метра/секунда, а падайки под 10 ки
лометра скоростта стихва до 1 метър/
секунда.
Интересното е, че всички тези мисии
до този момент не предават снимки
от Венера! Първите снимки от плане
тата отбизо са предадени към Земята
през 1974 година, когато американ
ската автоматична станция „Мари
нър 10“ прелита край нея. По-късно
СССР също успява да заснеме плане
тата - през 1975 година в орбита око
ло Венера влизат орбиталните отсе
ци на „Венера 9“ и „Венера 10“ (които
стават първи изкуствени спътници на
планетата). А пък спускаемите отсеци
на „Венера 9“ и „Венера 10“ успяват
да направят първи снимки от сама
та повърхност. Кацанията на Венера
и фотографирането на повърхността
на планетата и до този момент остава
най-сериозното руско постижение до
ден днешен. Снимките на „Венера 9“
и „Венера 10“ са черно-бели.
На 20 май 1978 година НАСА из
стрелва много амбициозните мисии
„Пайъниър Винъс“ 1 и 2. „Пайъниър
1“ е орбитална мисия, която влиза в
орбита около планетата на 4 декем
ври 1978 година. Това е първата ми
сия, която с радар успява да картог
рафира цялостно повърхността на
Венера! Станцията открива, че по
върхността е доста гладка, а най-ви
соката планина е кръстена Максуел и
е висока 11 километра. Орбиталният
апарат успява да работи и да изпра
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ща научни данни от Венера до август
1992 година.
Автоматичната станция на „Пайъни
ър 2“ (известна още като Мултисон
да) се състои от цилиндричен бъс с
диаметър 2.5 метра. Към бъса са при
крепени една голяма и три малки ат
мосферни сонди, чиято цел е да на
правят измервания на атмосферата.
Сондите не са оборудвани с камери и
освен това не са конструирани със за
мисъла да оцелеят след кацането си само да направят атмосферни измер
вания. Изненадващо обаче една от
сондите успява да достигне повърх
ността успешно и да предава сигна
ли от там в продължение на повече
от час! Това е първото американско
кацане на Венера.
1978 година обаче е малшанс за СССР
- тогава „Венера 11“ и „Венера 12“ ка
цат на повърхността с цветни камери,
но и двете не успяват да изпратят ни
какви снимки поради производствен
дефект - защитните покрития на ка
мерите не се отделят след кацането.
Въпреки това мисиите не са изцяло
провалени - другите инструменти ус
пяват за пръв път да открият гръмо
тевици и светкавици!
Пикът на венерианските изследва
ния и големият триумф за съветските
учени е през 1981 година, когато „Ве
нера 13“ за пръв път успява да изпра
ти цветна снимка от повърхността на
планетата!
„Венера 13“ и „Венера 14“, поради ви
сококачествените снимки, са веро
ятно най-успешните мисии на СССР
до друга планета. През 1984 година
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Снимка: АН СССР
СССР изстрелва и сондите „Вега 1“
и „Вега 2“, които успяват да разгър
нат на Венера спускаеми апарати и
въздушни балони. Благодарение на
тези мисии са измерени силни вет
рове със скорост 240 километра/час.
Спускаемите апарати успяват да из
мерят много детайлно температури
те в различните атмосферни слоеве.
„Вега 1“ и „Вега 2“, които по-късно
успяха да изучат и Халеевата комета
и да направят около 1500 снимки на
нея, заедно с мисията „Фобос 2“ до
Марс, са и последните междупланет
ни мисии на СССР изобщо. През 90те години СССР се разпада и оттогава
досега Русия не е успяла да проведе
междупланетна мисия.
Изучаването на Венера през 90-те го
дини е продължено само от САЩ. На
10 август 1990 година в орбита около
планетата пристига „Магелан“. Ми
сията успява да картографира много
детайлно планетата със своя радар.
Над 98% от Венера е картографира
на с резолюция от 100 метра/пиксел.
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На 14 октомври 1994 година мисията
приключва.
На 11 април 2006 година в орби
та около Венера пристига европей
ската автоматична станция „Винъс
Експрес“. Тя работи до януари тази
година и е изключително успешна.
Успява да открие озонов слой. Из
ненадващо е открит и много студен
слой високо на височина 125 кило
метра в атмосферата, с температури
от -175 °C. Независимо от горещите
температури на повърхността, в рам
ките на този висок слой би могло да
се наблюдава дори снеговалеж. „Ви
нъс Експрес“ успява да установи, че в
рамките на милиарди години Венера
е загубила огромно количество вода.
Каква тъжна съдба има тази планета!
Макар че през последните няколко
години САЩ не са имали мисия, пос
ветена специално върху изследвани
ята на Венера, няколко автоматични
станции успяват да я посетят тран
зитно. През 1998 и 1999 г. „Касини“
посещава Венера на път към Сатурн.
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Също така през 2006 и 2007 година
„Месинджър“ двукратно успява да
посети Венера на път към Меркурий
- вторият от които едва на разстоя
ние от 325 километра от облачните
слоеве.
И така, стигаме до последната мисия
- „Акатсуки“. Тя бе изстреляна към
Венера през 2010 година, но тогава
не успя да влезе в орбита. На 7-ми
декември има свой втори шанс и ако
всичко е наред, ще се превърне в по
редния земен изследовател на пла
нетата.
А бъдещето? Различни държави имат
проекти за изучаване на Венера. Ру
сия проучва мисията „Венера-Д“. Тя
Така изглежда Венера в своя истински,
бе отлагана многократно. Щеше да
естествен цвят. Снимката е
лети в началото на това десетилетие,
направена от автоматичната
но поради различни причини, на
междупланетна станция на НАСА
които няма да се спираме в тази ста
“Месинджър” през 2007 година с
тия, полетът е отложен минимум до
помощта на червен, син и зелен
2024 година. Индия също планира в
филтър. Не е направена никаква
периода 2017-2018 година да изстре
допълнителна обработка - точно
ля мисия към Венера. НАСА може да
одобри нова венерианска мисия до така изглежда би изглеждала Венера за
човешкото око. Credit : NASA/JHUAPL/
година, която ще бъде изстреляна в
Gordan Ugarkovic
началото на 20-те години.
Макар и пренебрегвана и считана за
скучна, Венера може би все още има Венера, която ще видите по вестни
вълнуващи тайни, които предстои да ци, списания или в уебсайтовете, или
разкрие пред човечеството.
ще представлява радарно изображе
ние, взето от американската мисия
А к а т с у к и п р и с т и г а о к о л о В е - „Магелан“, или пък ще е обработе
нера на 7-ми декември!
на допълнително за подчертаването
на детайлите, които не се виждат на
Венера, дори и сред учените, се счита пръв поглед. Истински снимки в ес
за скучна планета. А пък за остана тествен цвят (като тази по-горе) ще
лите хора - съвсем. Толкова е скучна, намерите рядко. Да, Венера изглеж
че практически всяка една снимка на да доста безинтересна. Ако един ас
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тронавт прелети край планетата, тя
ще бъде почти непоносимо ярка за
неговите очи, освен ако не носи тъм
ни очила.
Може би това е причината, поради
която човечеството изстрелва доста
рядко мисии към Венера. Не просто
няма кой знае какво да се види там,
но и научно погледнато не търсим
живот поради адските температури,
надхвърлящи стотици целзиеви гра
дуси на повърхността. Въпреки пред
положенията, че високо в атмосфера
та температурата би била достатъчно
ниска (като стайната), за да същест
вуват хипотетично аеробионти - ле
тящи живи организми, никой не се
е заел сериозно с тяхното търсене. И
макар че преди разпадането на СССР
се провеждаха доста мисии до Вене
ра - включително и такива с кацане
(тук са големите руски успехи, а не на
Марс), през последното едно десети
летие само два космически апарата
посетиха тази най-близка до нас пла
нета. Това бяха европейската „Винъс
експрес“ и по път за Меркурий - аме
риканската „Месинджър“.
През 2010 година японската автома
тична станция „Акатсуки“ трябваше
да влезе в орбита около Венера. За
съжаление при предвидената мане
вра се повреди главният двигател и
автоматичната станция продължи
по хелиоцентрична орбита. Днес, пет
години по-късно, след дълго криво
личене около Слънцето, „Акатсуки“
има своя втори шанс! Дано е успе
шен, защото след края на европей
ската мисия „Винъс Експрес“, която
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приключи в началото на тази година,
няма да има нов шанс да посетим Ве
нера в скоро време.
Поради повредата на главния двига
тел, „Акатсуки“ ще разчита за влиза
нето в орбита на малките двигателче
та за контрол на ориентацията. Те ще
трябва да работят в продължение на
20 минути - много повече, отколкото
е предвидено да издържат. Маневра
та е много рискова - но все пак никой
не е предвидил такава сериозна ава
рия на главния двигател, така че ръ
ководителите на полета нямат друг
вариант. Стискат си палци и се надя
ват, че на 7-ми декември двигателче
тата ще издържат да работят цели 20
минути. Поради факта, че осигуря
ват по-малка тяга, няма да бъде по
стигната планираната първоначално
30 часова орбита. Ако всичко мине
наред, „Акатсуки“ ще обикаля око
ло Венера по яйцевидна орбита, за
вършвайки една пълна обиколка за
цели 15 дни!
Така „Акатсуки“ ще се превърне в
единствената мисия, която ще изуча
ва Венера в близките няколко годи
ни (освен ако Индия не ни изненада
междувременно с изпращането на
автоматична станция).
Ако маневрата е неуспешна и „Акат
суки“ не навлезе в орбита около Ве
нера, планирано е три от общо петте
камери да се включат и да направят
снимки веднага. Така част от науката
ще бъде спасена и ние ще разполага
ме с нови снимки на планетата.
Както вече споменах, понеже няма
кой знае какво да се види на сним
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ки във видимия спектър, „Акатсуки“
е екипирана с ултравиолетова каме
ра и камера, работеща в далечния
инфрачервен диапазон. При тези
дължини на вълните се виджат обла
ците в горната част на атмосферата.
Затова и другото име на „Акатсуки“
е „Венериански Климатичен Орби
тър“ - основната й задача е да изуча
ва местния климат.
Да се надяваме, че всичко е успешно!
Япония по традиция няма голям ус
пех с междупланетните мисии. Найуспешната японска мисия е „Кагуя“,
която летя до Луната в периода меж
ду 2007 и 2009 година. Успешно беше
завършена възвращаемата мисия до
астероида Итокава с взимане на про
би, известна под името „Хаябуса“ или
още „Мюзес-С“. През 90-те години е
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имало и още една успешна мисия до
Луната - „Хитен“, а през 80-те години
две мисии - „Суисеи“ и „Сакигаке“ са
изучили Халеевата комета.
Но Япония все още не е имала щас
тието да се нареди сред държавите,
успешно провели мисия до друга
планета. В края на 90-те и в началото
на новото хилядолетие „Нозоми“ не
успя да влезе в орбита около Марс,
а през 2010 година и „Акатсуки“ не
влезе в орбита около Венера. Дано
най-накрая късметът се усмихне на
японците - след толкова много мъки
и усилия, те го заслужават.
___________________________
_____________
http://www.space-bg.org/
http://www.cosmos.1.bg/
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Последната римска династия
(Част II)
Автор: Владимир Попов

Валент II (364—378

г.)

тиниан. Валентиниан решил да по
дели управлението си и на 28 март
364 г. назначил Валент за император
на изтока. В Сирмиум двамата владе
теля разделили свитата си, телохра
нителите и елитните подразделения,
които започнали да носят наимено
ванията seniorеs (старши – послед
вали Валентиниан) и iuniores (млад
ши – принадлежащи на Валент). Под
контрола на Валент преминали Мала
Азия, Сирия, Египет и Балканите до
Панония.
Въстанието

В

алент бил роден през 328 г. и
докато Валентиниан по при
мера на баща си правел воен
на кариера, той живял в семейните
имения в Африка. През 360 г. по
стъпил в армията и участвал с брат
си в персийския поход на император
Юлиан който завършил с гибелта на
последния владетел от Константино
вата династия. Когато и наследилият
го Йовиан починал, сред трибуните
от щаба му (tribunus scutariorum) за
император бил провъзгласен Вален
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на

Прокопий

Най-невралгичната точка на получе
ните владения била Сирия. В резултат
от неизгодния договор между Йови
ан и Шапур II голяма част от Северна
Месопотамия и Армения преминали
под контрола на персите. Първос
тепенната задача на Валент била да
укрепи римските позиции в региона.
Докато се занимавал с уреждането
на проблемите на изток, на 28 сеп
тември 365 г. в Константинопол бунт
вдигнал Прокопий - братовчедът на
Юлиан. На страната на последния
застанали два легиона и голяма част
от езическата аристокрация. Узурпа
торът започнал да сече монети със
своя лик и склонил армията в Тра
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кия да го подкрепи. След това решил
да пренесе бойните действия в Мала
Азия, където провинциите Витиния и
Хелеспонт признали неговата власт.
Войските на Валент били в Си
рия, а самият той в началото проя
вил нерешителност, затова не мо
гъл да реагира бързо и адекватно.
По това време брат му бил водел
бойни действия срещу алеманите
и не можел да му изпрати помощ.
Едва през пролетта на 366 г. Валент
събрал достатъчно войска, за да се
противопостави на Прокопий. Узур
паторът в това време се сблъскал с
финансови затруднения и тъй като
трябвало да плаща на подкрепили
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те го легиони и варварски наемници
започнал конфискации на имуще
ството на аристокрацията, с което я
настроил срещу себе си. Част от ар
мията му също преминала на стра
ната на императора. През това време
Валент напреднал във Фригия, къ
дето разбил войските на Прокопий.
Узурпаторът се опитал да избяга, но
бил хванат и на 27 май - екзекути
ран.
Готската

война

(367—369)

По време на конфликта на Валент с
Прокопий, готите оказали помощ на
узурпатора, изпращайки 3000 во
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ина. Те обаче не успели да помогнат
на Прокопий, чийто бунт вече бил
потушен. Валент разпоредил варва
рите да бъдат разоръжени и поселе
ни като колонисти в Мизия. Царят
на готите Атанарих поискал от импе
ратора воините му да бъдат върнати
обратно, тъй като изпълнявал иска
нията на законен римски владетел.
Тогава Валент решил да отстрани
готската опасност веднъж завинаги.
През пролетта на 367 г. войските на
императора се прехвърлили през р.
Дунав по понтонен мост в района на
Трансмариска /дн. Тутракан/. Готи
те обаче не встъпили в сражение и се
укрили в Карпатите. На следващата
368 г., поради големия разлив на р.
Дунав, армията не могла да форси
ра реката и престояла цяло лято в
Мизия. През 369 г. римляните по
строили нов понтонен мост при Но
виодунум (дн. Исакча) и напреднали
дълбоко във вражеската територия.
Между реките Днестър и Прут те
влезли в сражение с част от готските
сили, под предводителството на Ата
нарих. Готите били победени, но поголямата част от племето им успяла
да се оттегли. Атанарих предложил
мир и Валент склонил, тъй като ви
дял, че не може да нанесе решително
поражение на варварите. За готите
подобно решение било изгодно, тъй
като страдали от липса на провизии
заради наводненията и загуба в жи
лища и жива сила, от тригодишната
война. Те приели условието на Ва
лент никога повече да не се появя
ват на римска територия. Мирът бил
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сключен лично от Валент и Атанарих
на кораб в средата на Дунав. Амиан
Марцелин описва събитието така:
”И тъй като Атанарих се кълнял,
че е свързан със страшна клетва
и бащин завет никога да не стъпва на римска земя, и не могли да го
накарат, а не било почетно императорът да дойде при него, решено
било, че ще се срещнат на кораби в
средата на реката. Императорът
и оръжиеносците от една страна, и
Атанарих с хората си от друга се
срещнали да сключат мир, съгласно условията. След като свършил
тази работа и получил заложници,
Валент се върнал в Константинопол.”
Конфликт

със

Сасанидите

Една от причините, поради която
Валент побързал да сключи мир с
варварите, била влошаващата се об
становка на изток. Персийският цар
Шапур склонил няколко арменски
благородника да извършат преврат
и да свалят арменския цар Aршак II.
След това в Армения била изпратена
персийска армия, но тя претърпя
ла поражение. Римляните приюти
ли арменския наследник Пап и през
369 г. той бил изпратен обратно да
възвърне престола си с помощта на
римските легиони. Експедицията
била неуспешна, но на следващата
година принцът най-накрая бил въ
дворен на престола. През 371 г. пер
сите нахлули в Армения и Валент
отново изпратил войски в подкрепа
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на Пап. В битката при Багавана рим
ляните победили нашествениците и
укрепили властта на арменския цар.
През 375 г. Валент замислял мащабен
поход срещу персите, но въстания на
исаврите в Киликия и нападенията
на сарацините над провинциите Фи
никия и Палестина осуетили плано
вете му.   

Валент на готите да им бъде позволе
но да се заселят в Мизия и Тракия, в
качеството на федерати. Валент бил
подмамен от възможността армията
му да бъде попълнена от боеспособно
варварско население и дал съгласие
то за преселението на варварите със
семействата им. През есента на 376
г. около 200 000 готи (според изчис
ленията на историка Евнапий) пре
Г о т с к о т о в ъ с т а н и е ( 3 7 6 — 3 8 2 ) минали Дунав при Дуросторум (дн.
Силистра). Изхранването на толкова

След разделянето на имперската ар
мия на две, Валент се старал да по
пълни липсите с набор на новобран
ци. Войските били необходими за
охрана на източните провинции, а
също и за балканските територии на
империята, изпитващи непрекъснат
натиск от варварските племена. През
376 г. готският вожд Фритигерн, чий
то народ страдал от непрестанните
атаки на хуните, отправил молба до
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много хора обаче се оказало непосил
но за римската администрация, а рим
ският наместник на Тракия - комит
Лупицин и военачалникът Максим
продавали храната на бедстващите
готи по завишени цени. Отначало го
тите плащали за провизиите с дрехи,
оръжие и скъпоценности, а след това
започнали да продават и децата си в
робство. Недоволството сред варва
рите се изляло в пълномащабно въс
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тание, когато римските власти се оп
итали да убият Фритигерн по време
на пир в Марцианопол. Избягалият
вожд оглавил бунта и разбил изпра
тените срещу него римски отряди.
Към него се присъединили и племе
ната на тайфалите, чакали дотога
ва на левия бряг на Дунав, а също и
алани. Готите стигнали до стените на
Адрианопол (дн. Одрин), но понеже
не били запознати с обсадната техни
ка, били отблъснати със значителни
загуби. Грабещите банди на варва
рите наводнили Мизия и Тракия и
започнали да опожаряват неукрепе
ните селища и вили, подпомагани от
робите, работещи в мините и плене
ните от предишните кампании готи,
които познавали добре местността.
За да се спрат безчинствата на гот
ските грабителски отряди, Валент из
пратил на Балканите командващият
пехотата (magister peditum) Траян и
комадващият кавалерията (magister
equitum) Профутур заедно с част от
арменските легиони. Към тях се при
съединил и изпратеният от Грациан
западен военачалник Рихомер с па
нонски части. Готите били изтласка
ни в провинция Малка Скития (дн.
Добруджа) и при Ad Salices встъпили
в генерално сражение с римляните.
Амиан Марцелин описва художест
вено битката, която протекла цял ден
и завършила с падането на нощта, с
тежки загуби и от двете страни, но без
нито една от тях да вземе надмощие.
Първоначалната цел на военачални
ците била да се изолират варварите
между Дунав, Балкана и Черно море,
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където те да бъдат омаломощени от
глад, тъй като припасите били укри
ти в укрепените градове. Готите оба
че получили подкрепления от алани
те и тъй като силите на римляните не
били многочислени, варварите се из
мъкнали от блокадата и безнаказано
разграбили цяла Тракия до Родопите
и при Деултум (дн. Дебелт) унищо
жили римски отряд. Изпратеният от
Грациан военачалник Фригерид, оба
че успял да разгроми няколко граби
телски банди при Берое (дн. Стара
Загора) и да убие царя им Фарнобий.
През зимата на 377-378 г. Грациан
възнамерявал да се притече на помощ
на чичо си Валент, но нахлуването на
алеманите в Реция го задържало. Из
точният император решил сам да се
справи с вилнеещите на Балканите
варвари, въпреки съветите на Фриге
рид да се изчака пристигането на за
падната армия. Решението на Валент
се държало отчасти на нежеланието
му да сподели славата от успеха с Гра
циан, отчасти и на успешните дейст
вия на новия командващ на армията
в Тракия Себастиан - умел и активен
военачалник, нанесъл поражение на
няколко готски банди край Адриано
пол, освобождавайки пленниците
и плячката, с която те били натова
рени. Разузнаването на римляните
също дало погрешна оценка на чис
леността на готската армия – 10 000
човека. Съвременните изследовате
ли оценяват готските войски между
30 и 40 000. Предполага се, че Ва
лент разполагал приблизително със
същата по численост армия.
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Смърт
Преди да встъпят в бой, римляните
трябвало да преодолеят 18 км. по не
равен терен в разгара на летния ден.
На 9 август 378 г. около 2 часа по обяд,
римската армия приближила укрепе
ния с каруци лагер на готите. Фрити
герн предложил мир, но преговорите
били за печелене на време, тъй като
готската конница не била в лагера. В
това време два римски отряда само
волно встъпили в бой с противника
и битката започнала. Лявото крило
на римляните, на което се намирала
конницата атакувало лагера на го
тите, но било отблъснато. През това
време завърналата се готска кавале
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рия атакувала и разпръснала десния
фланг на римляните. След бягството
на конницата римската пехота била
заобиколена и изклана. Унищожени
били около 2/3 от войската, заедно
с военачалниците Траян и Себасти
ан, и още 35 трибуни. Амиан Мар
целин рисува страшна картина на
разгрома на римската армия, срав
нявайки я с поражението при Кана:
“Тогава, незащитени, пехотните
войски се озовали в такъв сгъстен
строй, че трудно някой можел да извади меча си или да издърпа ръката
си назад. Небето не могло вече да се
вижда от облаците прах и отеквало
от страхотните викове. Ето защо
стрелите и копията, които отвред
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носели смърт, попадали в целта,
тъй като не могли нито да бъдат
забелязани предварително, нито
пък да бъдат избегнати. Но когато
огромните варварски маси се втурнали да унищожават и конете, и
хората, и никъде не могло да се отвори място, за да се оттеглят наблъсканите една до друга кохорти,
пък и струпването им по-натясно
ги лишавало от възможността да
излязат извън сражението, тогава
нашите войници грабнали мечовете си в ръце и с пълно презрение към
смъртта избивали всичко, което
им се изпречвало насреща… А слънцето… стояло високо и изгаряло
римляните, които били изтощени
от глад и изнемощели от жажда,
а също така и обременени от тежките си оръжия. Под неудържимия
натиск на варварските маси нашите редици най-сетне се огънали
и безредно, кой накъдето могъл, се
обърнали в бягство – единствената възможност за спасение, която
имали в крайното си нещастие.”
Император Валент също загинал в
тази битка. Според Амиан Марцелин,
той бил изведен от боя ранен и заги
нал в селска къща, която била под
палена от варварите. Според Сократ
той захвърлил императорските си
отличия и се бил до последно редом
с пехотата, споделяйки съдбата й.
Характеристика на императора

бил тъмен, зеницата на едното
око – сляпа, но отдалеч не си личала. Телосложението – пропорционално и здраво, ръстът – не
висок, не и нисък, краката леко
сгънати и с леко изпъкнал корем. ”
Амиан Марцелин „Римска история“,
кн. XXXI, 14.
Валент бил добър администратор за
източните провинции, но бил алчен,
мнителен и жесток. Благодарение
на услужливите доносници, погубил
много благородници с изфабрику
вани обвинения за магьосничество
и ‚оскърбление на величието‘. Изпо
вядвал арианство, ето защо смъртта
му впоследствие се разглеждала от
църквата като божие възмездие.
Флавий Грациан (367 - 383 г.)

За наследници на Валентиниан I
били провъзгласени Флавий Граци
”По природа бил мързелив и нере- ан – син от брака му с Марина Севера
шителен. Цветът на лицето му и невръстният му полубрат Флавий
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Валентиниан II – от втората му жена
Юстина. Грациан поел управление
то на Галия, Испания и Британия, а
Италия, Африка и Илирия били от
редени на Валентиниан II.

ан. В битката при Аргентарий, пъл
ководците на императора Наниен
и Меробавд унищожили 30-40 000
варвари, начело с царя им Приарий.
Римляните минали оттатък Рейн и

Войни

удържали още една победа над при
тиснатите лентиензи, които замоли
ли за мир. След като подчинил варва
рите, Грациан пренасочил войските
на западната империя на Балканите.
В това време, обаче Валент, не доча
кал подкрепленията, встъпил в бой с
готите при Адрианопол и на 9 август
378 г. загинал с по-голямата част от
войската си. Грациан не назначил
за владетел на изтока малолетния
си брат Валентиниан II, а предпочел

с варварите

През 377 г. поселените в Мизия и
Тракия готи въстанали и опустоши
ли балканските провинции. Източ
ният император Валент помолил
Грациан за помощ, но първоначално
изпратените отряди се оказали не
достатъчни, за да потушат бунта. Ос
вен това през 378 г. в Галия нахлуло
алеманското племе лентиези, което
задържало главните сили на Граци
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да провъзгласи на 18 януари 379 г. в
Сирмиум опитния командир на или
рийските легиони Теодосий за импе
ратор. Сторил това най-вече заради
произхода му - Теодосий бил рим
лянин от Испания, а не варварин,
както повечето пълководци по това
време. Император Теодосий I про
вел няколко сражения с готите, и с
помощта на изпратените от Грациан
подкрепления начело с франките Ба
удон и Арбогаст, в края на краищата
усмирил варварите и им предоставил
правото да се заселят в Мизия и Тра
кия. Част от готите приели да служат
в римската армия като федерати.
След като се завърнал в Италия, Гра
циан се установил в Медиолан, като
отказал титлата Върховен Понти
фекс, която дотогава носели всички
императори, тъй като счел, че тя е не
съвместима с Християнството. През
381 г. той заповядал от от Сената да
бъдат изнесени олтарът и статуята
на Победата, а по-късно прибягнал
до конфискациите на имуществата,
принадлежащи на езическите брат
ства. Попаднал под влияние на епис
коп Амброзий от Медиолан, привър
женик на никейското изповедание,
Грациан предприел репресии и сре
щу арианите.
Смърт
През 383 година Магн Максим – ко
мандващият войските в Британия
вдигнал бунт и се обявил за импе
ратор. Част от германската армия
го подкрепила. Според Аврелий
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Виктор Грациан не бил популярен
сред войниците, защото предпочи
тал да използва наемни варварски
отряди и самият той общувал чес
то с варвари, обличайки се като тях.
Близо до Лутеция (дн. Париж) вой
ските на Магн Максим встъпили в
битка с тези на Грациан. След ня
колкодневни сражения, мавритан
ската кавалерия на Грациан ми
нала на страната на узурпатора, а
след това и командващият арми
ята на императора – франкът Ме
робавд му изменил. Грациан по
бягнал с отряд от 300 кавалеристи,
но бил настигнат от потеря и убит.
След гибелта на Грациан, Магн Мак
сим сключил мирно споразумение с
Валентиниан II и Теодосий, които го
признали за император и управител
на Галия, Испания и Британия.
Флавий Валентиниан II (375
– 392 г.)
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Управление
Тъй като Валентиниан бил провъз
гласен за император, докато бил не
пълнолетен, негови регенти били
майка му – Юстина и префектът
Проб. След като Магн Максим се ут
върдил в Галия, само енергичните
действия на пълководеца от франк
ски произход Баутон, който с по
мощта на алански и хунски отряди
завардил Алпийските проходи, пре
дотвратили по-нататъчното напред
ване на претендента за престола и в
края на краищата довели до спора
зумение между него и Магн Максим.
Валентиниан II симпатизирал пове
че на арианството (под влияние на
майка му), което довело до противо
речия с Амброзий. От друга страна
Магн Максим защитавал никейското
изповедание и използвал това като
повод да възобнови войната през
387 г. Войските му превзели Ита
лия, а Валентиниан II и семейството
му потърсили убежище при източ
ния император Теодосий. Бракът на
последния със сестрата на западния
император - Грата сродила династи
ята на Валентиниан с тази на Теодо
сий. Тя родила на Теодосий дъщеря
– Гала Плацидия. В последствие, от
брака на Плацидия с военачалника
Констанций се родили две деца – Хо
нория и император Валентиниан III
(управлявал от 425 до 455г.) - послед
ният представител на династията.
Грата родила и две момчета, които
обаче починали (самата тя умряла
през 394 г. по време на раждане).
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През 388 г. Теодосий започнал война
срещу Магн Максим. За да разделят
силите на узурпатора, наместникът
на Северна Африка – Гилдо, дебар
кирал в Сицилия. Войските на Те
одосий разбили армията на Максим
в Панония при Сисция (дн. Сисак) и
Петовион (дн. Птуй) и навлезли Ита
лия. Максим бил хванат в Аквилея и
по заповед на източния император
бил обезглавен. Военачалникът на
Теодосий – франкът Арбогаст зало
вил и убил в Галия сина на Максим –
Виктор. Тъй като бил главнокоманд
ващ на войските (magister militum),
Арбогаст станал фактическият госпо
дар на западната част на империята.
Смърт
Валентиниан II се стремял да си въз
върне властта, но това довело до кон
фликт с Арбогаст. Последният дейст
вал независимо и не се подчинявал
на императора. Безсилен да пред
приеме каквото и било Валентини
ан връчил на франка указ, с който го
освобождавал от поста му. Арбогаст
обаче скъсал указа с думите, че не е
назначен за командващ от Вален
тиниан и следователно не той ще го
лиши от поста му. Жалбите на Вален
тиниан до Теодосий останали без от
говор. Изоставен от всички на 15 май
392 г. Валентиниан II бил намерен
обесен във вилата си във Виена (дн.
Виен).

ИСТОРИЯ

Игри и развлечения във Византия,
византийския свят и останалите
части от средновековна Европа
Автор: Мая Джамбазова

азработването на тъкмо тази
тема е предизвикано от раз
виващите се в България про
учвания в областта на История на
всекидневието, това ново за родна
та историопис направление. От де
сетилетия в историографията ни
доминират изследвания в областта
на древните и по-нови политически
системи, като текстовете, описващи
европейското политическо наслед
ство, са следвани по брой от дискур
си на военноисторическа тематика.
Поради многократното експониране
в различни изследвания, цитирани
те проблеми са до голяма степен из
черпани и банализирани. Затова в
настоящата разработка са засегнати
проблемите на ежедневието, застъ
пени в Античността и Средновекови
ето.
Паралелът между двете епохи, идва
да докаже непрекъснатостта в об
ществените традиции и устойчивост
та на народната култура. Етнограф
ските аспекти от развитието на едно
общество са далеч по-благодатни за
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изследване от политическите, които
са твърде изменчиви и непостоянни
във времето. Предимство в работата
по поставения проблем е многообра
зието от писмени и веществени изво
ри за бита в миналото.
Целта на статия е да се докаже сход
ството в бита на средновековния ев
ропеец, независимо коя част на Ста
рия континент обитава, както и да се
проследи пряката връзка между кул
турните традиции на тъмните векове
с тези от античната епоха. Макар ак
центът в изложението да пада върху
обичаите и нравите във Византия и
византийския свят, то приликите в
ежедневните занимания на ромеи и
останалите европейци са подчертани
еднакво добре.
Изворите по отношение на игрите и
забавленията във Византия и сред
новековна Европа не се различават
по вид от останалия изворов мате
риал, свидетелстващ на епохата. Те
представляват археологически па
метници; догматична, официална и
неофициална литература (описания

ИСТОРИЯ

на автентични народни обичаи в раз
лични писмени извори); епиграфски
данни;. За развлеченията през веко
вете пряко свидетелстват археологи
ческите материали. Миниатюрите в
средновековните манускрипти, раз
личните релефи предават вида на на
столните и спортни игри. Писмените
извори са оскъдни по отношение на
заниманията, обхващащи незапъл
неното време на античните и средно
вековни люде. Изключение правят
зрелищата в Рим – гладиаторските
игри, надбягванията с колесници и
театралните представления. Те са оп
исани подробно, поради мащабност
та си. Освен това, не са организирани
често, докато народните игри са об
щодостъпни, а правилата им са все
известни. Поради тези причини не
представляват интерес за аналисти и
летописци.
Сред най-пищните празнични про
яви в средновековните градове на
Византия и византийския свят, а и в
цяла Европа са панаирите. Панаири
те са апотеоз на празненствата през
Средновековието. Те са свързани с
икономическото благосъстояние на
населените места и обикновено се
провеждат по време на честванията
в прослава на светеца, покровителст
ващ съответния град.1 По време на
този тип прояви по площадите на съ
ответните селища, в които биват ор
ганизирани панаири, се стичат хора
не само от всички части на градските
центрове, но и от околностите. Пър
1
Тъпкова- Заимова, В.; Д. Димитров;
П. Павлов. Византия и византийския свят. С,
2011, с. 233
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воначално този тип няколкодневни
събирания са били заклеймявани от
църквата, но в последствие, благода
рение на подкрепата от държавната
власт при организирането им, духо
венството се примирява със съществу
ването им. Панаири са организирани
още през Античността, като също са
обвързани с религиозни чествания. В
рамките на византийската империя
панаири се провеждат в беотийските
поселища, Мистра, Ефес, Антиохия,
Смирна, Трапезунд.2
Панаирите в контекста на българ
ските народни традиции са всеобщ
празник за жителите на селището,
в което се организират. Още от вре
мето на Второто българско царство
изпълняват ролята на притегателен
център за артисти, занаятчии, търго
вци на храни и алкохолни напитки и
пр. колоритни и разнородни според
уменията и поминъка си личности.
През XIII-XIVвек в Търговище3 и
Търново4 са организирани спортни
състезания по време на търговските
събори – борби, боксови срещи. Спо
менът проявите от Старата столи
ца са съхранени върху керамичните
сграфито съдове5 . По време на ос
манското владичество значението на
тези „събирания” прераства от съби
2
Тъпкова- Заимова, В.; Д. Димитров; П.
Павлов. Пак там. С, 2011, с. 233
3
Конаклиев, А. Едно виждане за
произхода на гр. Търговище и панаира – В:
Панаири, пазари, тържища в българските
земи. В.Т., 2004
4
Андреев, Й. Всекидневният живот
на българите през Средновековието. Велико
Търново, 1992.
5
Андреев, Й. Пак там
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тие с локален характер в национално
значима проява.
Панаирът трябва да се разглежда
като явление, съхранило народност
ния дух, традициите в занаятчийско
то изкуство, но и като необходим пе
риод от годината по време на който
населението психически се освобож
дава от бремето на ежедневието. По
време на всенародните веселия сред
новековният човек не мисли за физи
ческото си оцеляване и изхранването
на челядта – т.е. подобна проява има
оздравителен за царските поданици
характер. И в този смисъл те могат
да бъдат схващани като източник не
само на материалната, но и на духов
ната, сакрална храна. Така е в целия
европейски свят през Високото сред
новековие.
Редом с празненствата на търновския
хълм „Света Гора” по случай Еньов
ден, за столичани от времето на ВБЦ
, осемдневният цикъл на панаирът
е времето без забрани, задръжките
са премахнати. Християнската вяра
върви ръка за ръка с магическото,
култовото. През Възраждането па
наирите са видоизменили предназ
начението си до известна степен-
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обединявали поробения ни народ,
бидейки предпоставка за сформира
нето на българската нация. Сборо
вете в Узунджово са били и център
за разпространение на книжнина, а
словото е сакрално за всички народи
по нашите географски ширини.
Ето едно определение на разглежда
ните прояви, направено от етнологът
Николай Колев, което потвърждава
изложеното по-горе мнение – „Освен
търговски нужди пазарите и пана
ирите и особено панаирите задово
ляват определени физиологически
духовни и естетически потребности
на хората. На тези тържища и про
давачи, и купувачи могат да хапнат
и сръбнат нещо по-различно от това,
което им се предлага вкъщи, да се
повеселят.”6 Това е мястото за соци
ално общуване, което изземва от тра
диционните духовни средища култо
ви (пречистващи духа) функции.
През XII-XIV век по българските
земи навлизат западноевропейски
привички по отношение провежда
нето на подобни забавления. Това
влияние, както и наследеното от ви
6
Колев Н. Българска етнография
(етнология). Велико Търново, 2002, с.169.
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зантийския церемониал в изминали
те векове, развиват изтънчен, поч
ти ренесансов усет за естетичното и
приемливото, допустимото. За всеки
вкус и нрав са били предлагани все
възможни стоки и развлечения. Те
хранели както плътта, така и душа
та. Дамите се изкушавали от изящ
ните накити произведени от местни
и чуждоземни ювелири. Всеобхватен
бил интересът към скъпите златотъ
кани материи, внасяни по море от
Византия, Далмация, Венеция, Генуа
и дори Китай,7 разтоварвани на вар
ненското пристанище, обслужвало
нуждите на търновци. Не е случайно
определянето на средновековна Ва
рна, като „пристанище на Търново”град съществуващ, за да задоволява
потребностите от стоки на тогаваш
ните столичани.
7
Инкова, В. Калояновото погребение.
Технико-лабораторни изследвания. С., 1979, с.
42-75.
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Мъжете се отдавали на хазартни
игри или се развличали с партии
византийски шах, пиейки до насита
вино. Никой не скъпял парите си. В
продължение на осем дни, петдесет
хиляден Търновград се отдавал на
отмора и отдъхвал от тежите грижи
владеещи всеки ревностен христи
янин през средните векове. В този
смисъл, панаирът е катализатор на
очистване от психологическият то
вар, а не сборище на люде с разюз
дано според тогавашния морал по
ведение (напр. пътуващите артисти,
възприемани, като упадъчна про
слойка от обществото). Не е случайна
продължителността на сборовете – 8
е сакрално число според представи
те на хората от XII-XIV век. Царските
сватби имали същата продължител
ност във времето. На тържището при
подобни прояви границите между
различните социални групи се раз
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миват в хедонизма, на който са се от
дали всички. Дори децата имат свое
то запазено място в този своеобразен
топос, бидейки зрители на предста
вленията с кукли, номерата на змие
укротители (изборът на животното е
преднамерен, освен че е смъртонос
но носи и религиозен смисъл от дъл
бока древност) или консуматори на
захарни изделия. Панаирът затваря
обитателите на един град (село) в ця
лостен, концентриран и единен свят
(кръгът е свещен, огражда защитава
дадено място). Важен е и фактът, че
за дните на провеждането му са из
бирани големи църковни празници и
денят на светеца патрон на селище
то. 8 Още един знак за издигнатостта
на тази проява в съзнанието на бъл
гарина.
8
Колева, С. Селски сборове и панаири
във Варненско – В: Панаири, пазари, тържища
в българските земи. Велико Търново, 2004, с.
382-387

Панаирът заема важно място в сме
ховата култура на българина, той е
топосът, осигуряващ най-благопри
ятни условия за разказване на анек
доти, понеже и адресант и адресат са
предразположени от всеобщата еу
форична и освободена атмосфера .9
Там намират място магическите
практики използвани от търговци
те, за привличане на „мющерии”,
като илюстрация за съхранена през
вековете сакралност на тези „фору
ми”. Възприета е употребата на въл
че черво. При убиването на вълк, до
като животно още не е издъхнало в
ануса му се вкарва дървена пръчка,
като около нея се намотава дебелото
черво. Изваденият вече орган се ос
тавя да изсъхне и от него се оформя
9
Георгиева-Козарева, В. Топосът пазар
в смеховата култура на българина: модели и
рефлексии – В: Панаири, пазари, тържища в
българските земи. Велико Търново, 2004, с.
489-497
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пръстен, предназначен за продажба
на търговец, целящ по този начин да
си осигури приток на клиенти.
Растителният вариант на ритуала
се извършва със сърповидна папрат
или „наваличе” според народната
етимология. Китка от това растение
се окачва с листата надолу, в бакал
ници и кръчми, за да „висят” клиен
тите пред въпросната продавница.
Това е още един белег за необикнове
ния смисъл на описаните ежегодни
пазарища.
Любопитен е обликът на тържищата
в Османската империя. Изоставайки
в развитието си турците възприемат
до голяма степен държавното ус
тройство и част от културните тради
ции на Античната Римска империя и
Византия, за да се изравнят с бързо
развиващият се Запад. Вероятно, по
ради този факт на безистена в Ямбол
се търгуват роби, чиято стойност е
измервана в бъчви вино, а стоките са
облагани с данък в натура10 , досущ
като в Рим.
Около търговията се зараждат сели
ща, не изменили значението си на
икономически центрове през раз
личните епохи. Такива са: Мисионис,
чиито традиции в стоково паричната
сфера наследява средновековно Тър
говище; Търново, привличащо по
сетители идващи с търговска цел не
само във времето на ВБЦ, но и през
следващите културно исторически
периоди до наши дни.
10
Берова, Д. Ямболският пазар през
XV-XIX век – В: Панаири, пазари, тържища в
българските земи. Велико Търново, 2004, с. 3237
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В този смисъл средищата за които
стана дума са със сакрална семанти
ка в историческото ни минало. Те са
и средоточие на разнородни етни
чески и социални групи, културни
общности. На тях намират място все
възможни ястия и напитки, платове
и накити – вещи удовлетворяващи,
както потребностите на тялото, така
и на духа, утолявайки дълго потис
кани желания и книги, идеи, съмиш
леници в дадено дело, нещо изцяло
захранващо духа.
Много функционалността и много
значността на тези събори им отреж
да централно място в народната ни
култура. Те са източник на иновации
както в духовната, така и в матери
алната сфера. Именно поради този
факт запазват значението си за бита
на българина и през XX век.
Освен панаирите надбягванията с
колесници също са развличали сред
новековните византийци и са били
не по-малко популярни от народ
ните сборове. Този вид състезания
е характерен само за Византия и не
се среща в други части на среднове
ковна Европа. Той е наследен, както
е известно, от древен Рим.
Надбягването с колесници на град
ския цирк е забавлявало римляните,
наддавали за победа на своите фаво
рити. Византия съхранила стародав
ната традиция, бидейки единствената
средновековна държава, поддържа
ща цирковите игри.11 Заедно с теа
тралните представления, зрелищата
на хиподрума в Константинопол са
11
Бакалов, Г. Византия. Лекционен курс.
С., 2006, с. 401-402
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сред любимите занимания, запълва
щи времето на византийците. Пър
воначално се състезават три отбора
– на военни, земеделците и корабни
те магнати, съответно носещи екипи
в червен, зелен и син цвят. Това са
т.нар. „дими“- партии. Трите водещи
клона на византийското общество,
организирани, според занятието на
своите членове, имат представите
ли сред участниците на хиподрума.
Съвсем естествено, византийският
народ симпатизирал на зелените –
земеделците. Популярността на над
бягванията надхвърля пределите на
Константинопол. Из цяла Мала Азия
вървели залози за победителите. Ко
рените на надбягванията с колесни
ци са много древни.
Състезанията са свързани с култа
към слънцето. Колесниците пред
ставят вечното му движение, а пис
тата- пътят, който изминава на не
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босвода. В Рим отборите са четири,
символизиращи основните елемен
ти в природата- огън, въздух, вода,
земя. Съответно екипите са наиме
новани и колорирани в червено (ру
сини), бяло (левки), синьо (венети)
и зелено (прасини). Всеки екип си
има божество покровител, според
съответствието на съответната сти
хия в римския религиозен пантеон –
Веста, Юпитер, Нептун и Кибела. Във
Византия четирите партии се сливат,
формирайки две. Към венетите се
присъединяват русините, а към пра
сините -левките. Състезанията са съ
проводени от мащабни тържества. С
процесия зрителите стигат до цирка
или хиподрума. Дионисий Халикар
наски подробно описва зрелището в
глава VII. 63 от своето произведение
„Римската древност“. Според разказа
на древния аналист, след надбягва
нията, публиката бива забавлявана
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от лекоатлети, боксьори и борци. До
като трае представлението се подгот
вя награждаването на победителя,
в чиято чест публиката акламира,
а представител на управляващите
увенчава главата му с корона. За ра
дост на наблюдаващите спектакъла
спечелилият демонстрира акроба
тична езда и владеене на оръжието,
докато е качен на коня.
Игрите през Средновековието – ин
телектуални и спортни, са разноо
бразни- логическите са достъпни
преимуществено за висшите слоеве
на обществото, а обикновените хора
практикуват хазартни игри. Мъжете
играят на зарове още от римско вре
ме. Залагания на зарове се предлагат
в повечето средновековни кръчми.
За страстта на мъжете свидетелства
археологическия материал от ста
рите пивници. По време на Второто
българско царство, хвърлянето на
зарове се изравнява по популярност
с местната играта на ашици. В кре
постта „Кастрици“ край Варна са от
крити, както костени зарове, така и
ашици. Някои от тях са напълнени
с метал, за да се манипулира играта.
В средните векове заровете са изра
ботвани от предимно от кост. Сре
щат се и керамични. Аристократите
притежават кехлибарени и образци
от слонова кост. Варягите и норма
ните са изработвали зарове от бивни
на морж и еленопви рога. При север
ните народи номерирането на стра
ните е по-различно от стандартното.
За игри „на война“ („wargaming“), си
мулиращи умален вариант на битка,
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четири от шестте страни дублират
стойностите си две по две. Символи
те съответстват на: 2, 3, 3, 4, 4, 5. В
Дъблин са открити викингски куби
чески зарове, чиято форма е като на
най-модерните зарове, но комбина
цията от страните им е любопитна: 3,
4, 4, 5, 5, 6. За играта табула (Тabula/
kvatrutafl) варягите са използвали
правоъгълни зарове. 12 Римляните са
предпочитали оловни зарове. Сред
легионерите са били разпространени
множество хазартни игри, с които са
се развличали по време на служба. Te
въвеждат стандарта за номерация на
страните.
Игрите с т.нар. ашици, агнешки кос
ти- astragalus във Византия, а и по
нашите земи се практикуват от Ан
тичността до най-ново време. Лю
бопитни са образци, съхранявани в
българските музеи, пригодени за из
мама13. Костта е пробита и празното
място е запълвано с олово, за да тежи
костта и се обръща на страната, дава
ща най-много точки. Страните дават
съответно по 10, 25, 50 и 100 точки.
Победителят взима паричния залог,
събран от всички участници. От де
цата играта се играе без хазартен
елемент.
Скандинавците също са изпилвали
агнешките кости - астрагалус за игра,
с различни правила. С един ашик
12
Ward,Christie L. Norse Drinking Traditions- In: Alexandrian Company Symposium
on Food and Festival in the Middle Age [http://
www.scribd.com/doc/49195790/Norse-DrinkingTraditions#scribd]
13
Вакарелски, Христо Етнография на
България.С.,1974
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трябва да се ударят и вдигнат във
въздуха пет, поставени на земята. Съ
ществува и разновидност с камъчета.
Играта, наречена от северните наро
ди „fivestones“, е доста по-примитив
на от българската.
Логическите игри са приоритет на
управляващите класи. Младите ари
стократи развиват мисленето си, за
пълвайки времето си с подобен род
занимания. Погрешно е схващането,
че всички игри на дъска са създадени
в Далечния Изток. След X век в Ев
ропа са разпространени концепции,
създадени от скандинавците. Север
ните народи дават най-много разно
видности, запазени в европейската
култура.
„Лисица и гъски“ е викингския ана
лог на шаха. Двама съперници се
опитват да елиминират пулове на
противника. Единият е лисицата
(обикновено в червен цвят), а други
ят - гъските (в зелено). Лисицата има
само един пул. Целта е да прескочи
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всички гъски, достигайки края на
игралното поле. Всеки прескочен от
нея пул, се счита за взет и не участва
повече в играта. Фигурите се движат
напред, настрани (в ляво и дясно) и
по диагонал и не се връщат назад.
Дъската е във формата на равнораме
нен кръст. В Русия играта е позната
под името „Овце и вълк“. Днес в За
падния свят се продават комплекти
от нея, подобно на шаха. 14
„Алкерк“ е арабска игра, разпростра
нена в Европа от испанците, като при
нея участниците си поделят дъска и
управляват пулове. Игралното поле
е разделено на четири квадрата, със
тавени от по осем триъгълника. Все
ки от двамата играчи има по 12 пула,
оцветени са в червен и зелен цвят,
движещи се настрани, напред, по ди
агонал, но не и назад. Целта е да се
окупират фигурите на противника.
14
Neznanich, Modar. Medieval games[www.modaruniversity.org/Games.htm].
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Два пула окупират един. 15
Шахът е познат на Стария континент
от IX век. По нашите земи съществу
ва разновидност с кръгла дъска, като
това е византийската разновидност
на играта, наречена „затрикио“. Има
сведения, че е сред любимите зани
мания, както на владетелите, така и
на техните съпруги и приближени.
Църквата на няколко пъти заклей
мява играта, заради възможността за
залози. Така или иначе не се стига до
анатема. византийските василевси
обичат твърде много това свое зани
мание и не са готови да се разделят
с него, независимо от позицията на
църквата.
Широко разпространени през Сред
новековието са и игрите с пулове,
които се местели по специално раз
графена дъска. Плоските фигурки са
изработвани от различни материали
– дърво, стъклена паста, камък, кост,
а пионките са направени най-често
от кост.
Игралните пособия, предназначени
за аристокрацията, са старателно из
работени, докато простолюдието иг
рае най-често с подръчни средства
– за основа се разграфява керемида
или тухла, а пуловете се изработват
чрез оглаждане на фрагменти от счу
пени глинени съдове. Подобни пуло
ве са намерени и в крепостта на хъл
ма Царевец. 16
Пуловете за всички игри на дъска са
изработвани от няколко основни ма
териала: глина, кост, рог, стъкло, а за
15
Neznanich, Modar. Ibid.
16
[http://dariknews.bg/view_article.
php?article_id=1434751]
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най-изкусно изработените компле
кти- метал и слонова кост. Фигурките
за шах са стилизирани. Само израбо
тените от слонова кост, пресъздават
реалистично кралят (царят), крали
цата (царицата) и офицера. Миниа
тюри от средновековните западноев
ропейски манускрипти, илюстрират
играта на шах в Средновековието. Ви
дът на дъската и фигурите е непроме
нен и днес. Любопитни са смесените
двубои- партии, играни между мъже
и жени. Противно на стереотипната
представа, дамите с потекло са полу
чавали високо за времето си образо
вание, изучавайки логика, филосо
фия, граматика и пр. Играта на шах е
достъпно занимание за средновеков
ните аристократки, още от появата
му в Европа.
Клубовете в България, които се за
нимават с възстановки, конструират
модели на средновековни игри, ба
зирайки се на данни от стенописи,
както и на западно европейски ис
торически изследвания. Повечето от
игрите, които са познати в средно
вековна Европа, са стратегически и
имат значение за развитието на во
енните качества у играчите. 17
Подобна е такава, при която учас
тниците търкалят с дървени пръчки
яйца, по дървена повърхност с отвор.
Целта е кокошето или дървено яйце
да бъде пъхнато в отвора. Нивата на
трудност се определят от дебелината
на пръчката, с която става избутва
17
[ http://www.borbabg.
com/?action=news&news=43950]
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нето. В друга игра с яйце, то трябва
да бъде преместено по две вървени
пръчки, поставени върху чаша и да
се пусне в съда. Юношите и мъжете
са се надпреварвали в стрелба с лък
или арбалет.
В западните дворове се практикуват
и по не ангажиращи игри. Играта
на кегли, популярна още от XII век,
е сред заниманията, запълващи сво
бодното време на френските аристо
крати. Дванадесетте стълба, напо
добяващи човешки фигури, трябва
да бъда съборени с дървена топка.
Играта е известна и в Древен Рим,
под името „bocce“. Практикувана е
във военните лагери от легионерите.
Функцията на топка, изпълнява за
облен речен камък, а на кегли- про
дълговати камъни. Идеята войни
ците взимат от египтяните, за които
боулингът е аристократичен спорт.
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С падането на Египетското царство
под римска власт, играта преминава
от затворената владетелска култура
към бита на народните маси. Съвре
менното наименование идва от сред
новековната английска дума „bowle“.
Във франция терминът се изписва„boule“.
В средновековна Англия древната
египетска игра „Гъската на Нил“18
съществува под името „Игра със змия
и стълба“. Играта на „дама“, изпъл
нявана върху начертания на асфалт,
също води началото си от сенет. Иг
рата е представена и върху среднове
ковен релеф от катедралата в Байо.
Картите стават любимо забавление
в кралските дворове, едва към края
на XIV век. Темата за произхода и
въвеждането на картите за игра в Ев
18
Нобльокур, К,Д. Необикновеното
наследство на Египет. 2007, с.. 90
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ропа е недоизяснена и спекулативна.
Съвременните изследователи прием
ат, че картите са въведени в Италия и
Испания около 1370. Те най-вероятно
са дошли от Египет. В рамките на ня
колко години са се разпространили
в много части на Стария континент,
въпреки че първият запис на въвеж
дането им в Англия датира от почти
90 години по-късно.
Идеята, че циганите са въвели карти
те по нашите земи е в противоречие с
факта, че пластиките са били извест
ни в Европа около 40 години преди
първата поява на циганите. Циганите
се появяват на Балканите след трай
ното заселване на османските турци
в пределите на Балканския полуос
тров. Именно активните търговски
връзки на османлиите са причина
за заселването на цигани в Среди
земноморието. Танцьорки-циганки
са забавлявали съпругите на послед
ните византийски императори. Т.е.
циганите се заселват в пределите на
Югоизточна Европа към началото на
XIV век, а картите са били известни
на населението още от третата чет
върт на XIV век. Подобна тезата е не
основателна, поради явното й разми
наване с историческите факти.
Картите са внесени от Индия чрез
арабите или османските турци. Пър
воначално върху пластиките е имало
само буквени означения, поради за
браната в Корана да се рисуват живи
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същества. Образите, както и наиме
нованията на боите, разказват непи
саната история на Средновековието.
Вероятно, подобно на шаха, игрите
с карти са били от значение за ари
стокрацията, тъй като са изграждали
стратегическо мислене. Те издават
тенденции-те в развитието на соци
ума, цивилизационното равнище на
играещите, отношението към опре
делени исторически личности и пр.
Различните слоеве на феодалното
общество са маркирани с по един
от четирите знака- пика, каро, купа,
спатия. Пиката, както показва наи
менованието й, обозначава групата
на военните. Затова има стойността
на най-силна в тестето. Карото е сти
лизирано изображение на диамантсимвол на богатството и цивилната
аристокрация. Купа или сърце обяс
нимо е емблемата на църквата, а спа
тията представлява три-листна де
телина , давана за храна на свинете
през средните векове, и бележи по
следната прослойка, най-ниско под
редена в пирамидалната йерархична
структура – селячеството.
В Италия те са заменени съответно от
мечове, монети , чаши (от букв. пре
вод на „cupa” – потирът, като емблема
на църквата) и палки (единственото
оръжие на бедните). В италианската
колода има 56 „палуби” (карти) за
разлика от широко разпространена
та версия с 52.
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Поповете стандартно са представяни
като крале/царе. Те рядко са иден
тифицирани с конкретни владетели,
но в отделни комплекти нарочно са
подбрани велики предводители на
армията, държавници. Обикновено
са Давид, Цезар, Карл Велики, Алек
сандър Македонски. При дамите въ
просът за тяхната „самоличност” е
дискусионен. Дама пика е именувана
“Pallas”. Някои трактуват названието
като „Палада” – Атина Палада. Каро –
вероятно е „Рахил”, съпруга на Яков.
За дама купа се посочват две имена
– Джудит (Юдит), съпруга на Карл
Велики, и Жана д`Арк. А спатията
е разчетена като анаграма на „Реги
на” – кралица. Няма установен пър
вообраз. Такава съответственост не е
налице при валетата. „Вале ” се пре
вежда от мнозина чрез българските
еквиваленти „слуга”, „лакей” и „ва
сал”. Могат да бъдат възприемани за
началници на кралската стража или
дребни благородници, подчинени на
монарха. Костюмите са в четири цвя
та според боята. Предпочитани са ос
новните краски: зелена, жълта, чер
вена, синя. Джокерите или шутовете
са най-сложно изпълнените фигури.
Картите, с които днес играем, час
тично отразяват тези специфични
те белези на дворцовия живот през
Средновековието. Те са силно стили
зирани в сравнение с вече описаните.
Картите Таро първоначално също са
служели за игра. За тяхна родина се
определя Италия, а годината на съз
даването им се вмества в последните
десетилетия на ХІV в. или първите на
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ХV в. Изработени са на същия прин
цип като съвременните тестета, с
които боравим – разделени са на че
тири бои. С всяка от тях са (белязани)
означени четиринадесет карти. Кар
тата с най-ниска стойност е двойка,
а с най-висока – крал. Разликата е в
прибавянето на четири допълнител
ни пластики, по една за всеки цвят,
с образа на рицар. Останалите персо
нажи с човешки лик – паж, кралица,
крал – отговарят съответно на вале,
дама, поп. Асото може да се брои и
като 1, и като 10. Боите носят следни
те наименования и имат за означе
ния – жезли (жезъл или тояга) , ме
чове, пентакли (пентаграми) и чаши
(подобно на купите). Те сформират
т.нар. малки аркани, общо 56 на
брой. Големите аркани са 22, но бро
енето им започва от 0 и завършва с
21. Не са разделени по цветове. Върху
всеки от тях е нарисувана уникална,
неповторима в колодата сцена: Глу
пакът; Магьосникът; Висшата жри
ца; Императрицата; Императорът;
Любовниците; Колесницата; Сила;
Отшелникът; Колелото на съдбата;
Справедливост; Обесеният; Смърт;
Дяволът; Кулата; Звездата; Луната;
Слънцето; Страшният съд; Светът.
Рисунките върху лицевата част на
правоъгълниците са обобщен модел
на Света според представите на сред
новековния човек. Противопоста
вят някои от седемте смър-тни гряха
(„глупакът”; „любовниците” – похот)
на християнски добродетели („сила”;
„умереност”; „справедливост”). Обез
смъртяват страховете на набожни
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те чрез включва-нето в комплекта
на карти с Дявола и Страшния съд.
Акварелите върху средновековното
Таро засвидетелствуват навлизането
на астрономията в бита на съсловия,
имащи достъп до науката („звезда
та”; „луната”; „слънцето”; „кулата”;
„светът”). По двойки са представе
ни жреческата и благородническата
прослойка („висшата жрица”, „жре
цът”; „императрицата”, „императо
рът”).
Освен настолните игри и ребуси,
сред висшите слоеве на Античното и
Средновековно общество съществу
ват и други забавления. Аристокра
тичният лов е широко разпростране
но занимание сред благородниците в
Европа и Азия. В Европа се разпрос
транява след първите варварски на
шествия през III век. В резултат от оп
устошителните набези на племената,
идващи от изток, римската аристо
крация е изтласкана в провинцията,
където се укрепява. Варварите, също
избират отдалечени от градските
центрове, не урбанизирани райони,
в които да стануват. По този начин
римляните и придошлите народи се
смесват, културите им дифузират,
давайки началото на една обща евро
пейска традиция. Овладяването на
изкуството за преследване на диви
животни, учи на тактики, прилагани
във военна обстановка. За лов са из
ползвани специални породи кучета и
хищни птици. Във всеки владетелски
двор има помощен персонал, комуто
са зачислени бойните животни.
Изворите за древните породи кучета

117

са най-обстоятелствени по отноше
ние на римския период и Западно
европейското Средновековие. Опити
за открояване на определени селек
тирани видове по антропологически
данни са правени в България. Кост
ният материал от епохата на ПБЦ
е изобилен и дава възможности за
подробно изследване. Резултатите
от проучванията си са публикували
Н. Илиев и Н. Спасов. „Костният ма
териал от Canis familiaris е събран от
културния пласт на вътрешния град
на Велики Преслав- близките сгради
със стопанско - административен и
жилищен характер, и местността Се
лище на външен град.“19 Според така
представената локализация на ар
хеологическия материал, можем да
заключим, че става въпрос за специ
ално селектирани породи за нуждите
на двореца в столицата на ПБЦ.В ста
тията са цитирани 3 породи кучета:
декоративни, дакело подобни, тип
„басет“, ловни кучета – полу дребни,
стражеви-относително едра породасредно едри кучета. Не се изключва
съществуването на четвърта порода
– средно едри кучета, принадлежащи
към древния расов тип intermedius.20
При анализа на костите не са откри
ти механични счупвания и травми.
По всяка вероятност, домашните
животни са умрели от старост. Ос
19
Илиев, Н; Н.Спасов. Върху
средновековните породи кучета от Велики
Преслав (IX-X)- В: Годишник на Департамент
Археология- НБУ/АИМ, IV-V, 2000, с.319.
20
Илиев, Н; Н.Спасов. Цит. съч. В:
Годишник на Департамент Археология- НБУ/
АИМ, IV-V, 2000, с.323.
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танките на canis familiaris от първата
българска столица- Плиска, също са
събрани, сравнени и описани.Оказва
се, че костите са идентични помежду
си. От тук, следва тезата, че специал
на порода е служила за гадателски
те практики на дрежно българските
шамани. А, и би било неуважение
безпородно куче да бъде принесено
в жертва на Тангра. Обикновените
хора са отглеждали нерасови живот
ни, кръстоска между множество раз
лични породи.
По въпросите, касаещи „най-добрия
приятел на човека“ от епохата на
ВБЦ, липсват системни изследвания.
В писмените исторически извори се
споменава за кучета, участващи в ари
стократичен лов, но липсват преките
им описания. Й. Андреев споменава
за късно средновековната порода от
Добруджанското деспотство- зигар.
Зигарите са ловни кучета, развъжда
ни за лов на лисици и деребен дивеч.
За съжаление данните са оскъдни и
не можем да обобщим характеристи
ките им.
В Западна Европа лова с кучета е сред
най-разпространените дворцови раз
влечения. Видът рядко присъства
в средновековните миниатюри, но
портретите от следващата културноисторическа епоха- Ренесанс, дават
обективна представа за ловджийски
те кучета. Известният портрет на Хе
нри VIII демонстрира ловна порода
куче, свито в краката на владетеля.
Както вече бе посочено, за лов са из
ползвани и ловни соколи. Традици
ята за селектирането и използване
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то им е древноизточна. Асирийците
и вавилонците разчитат основно на
грабливи птици, за улов на пляч
ка. Каменните релефи, бележещи
подвизите на древно ориенталските
монарси, изобразяват, заедно с вла
детелите и орли, соколи и ястреби.
Те са далеч по-ефективни от кучето
при преследване на плячка, тъй като
развиват висока скорост и имат прос
транен поглед от въздуха. И днес, на
родите, обитаващи Централна Азия
практикуват лов със соколи.Тради
цията има отглас и в Римската импе
рия, а по-късно и във Византия. В Ос
манската империя, наследник, както
на селджукските, така и на ромейски
традиции, соколарите са най-често
от български произход. Българите
имат традиция в опитомяването на
соколи, още от времето на хан Аспа
рух. Сред инвентара от Аспаруховото
погребение от с. Вознесенка, дн. Ук
райна, е открита сребърна аплика
ция с изображение на сокол. Тя сви
детелства не само за познаването на
биологичния вид от древните бълга
ри, но и за почитта, която му е оказ
вана, като хански боен другар. По
време на Второто българско царство
боляри владетели се възполват от ус
лугите на крагуяри (соколари), чиято
функция е да отглеждат и дресират
ловни крагуи (соколи). Споменатите
служители са с висок социален статус
в средновековното българско обще
ство. позицията им е съпоставима с
тази на столкика и чашника цареви,
уреждащи царската трапеза.
Другият „спътник“ на заможните
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средновековни люде е конят. Той е
едновременно средство за пренасяне
на товари, участник в бойни дейст
вия, лов, надбягвания и рицарски
турнири. Животът през средните ве
кове би бил немислим без използ
ването му. Конят е основна произ
водителна сила, заедно с воловете и
магарето, на Изток. Предпочетен е
като ездитно, а не впрегатно живот
но в бойните действия.
За древните българи, един номад
ски по своята същност народ, конят
е сред най-значимите придобивки
и съвсем естествено, обожествяван.
При всички номадски народи, участ
ващи във ВПН, конят присъства в
религиозните представи. Той осъ
ществява трансформацията на раз
гулната, блестяща Античност в тъм
но Средновековие, носейки на гърба
си варварските пълчища. Той е найсилното оръжие на нашествениците,
срещнали римската пехота.
Друго народно зрелище във Визан
тия е театърът. Общата концепция е
наследена от представленията в Ела
да, но костюмите, маските, играта на
актьорите се развиват. Сюжетите на
пиесите стават по-близки до дейст
вителността в ромейската държава.
Театралните представления набират
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популярност и към IX век се играят
във всички градчета в империята.
Мимовете са на особена почит сред
византийците. Сред останалите сред
новековни държави това изкуство не
е толкова високо развито и популяр
но.
В заключение бихме могли да изтък
нем многообразието от игри и заба
вления, които средновековният чо
век познава. Съвсем естествено част
от развлеченията са запазени изклю
чително за представителите на ари
стокрацията, но за сметка на това
общодостъпните народни зрелища
предлагат достатъчно емоции на
обикновените люде. Надбягванията
с колесници във Византия, играта на
зарове и ашици, борбата са сред найобичаните от народа забавления. Но
безспорно най-значимите масови
прояви през Средновековието, свър
зани с народните развлечения са
панаирите. Те са притегателен цен
тър за търговци, музиканти, кукле
ни артисти, змейоборци, борци и пр.
желаещи да получат вниманието на
клиенти и зрители, както и да припе
челят от еуфоричното струпване на
хора.
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КНИГИ

Антични, средновековни
и ренесансови монети от
колекцията на Христо Раев
монографията на Н. Митев и
В. Беков са разгледани моне
ти сечени в Римската импе
рия, Византия, Второто Българско
царство, Венеция, както и образци
от ренесансова Полша, Германия,
Белгийската конфедерация и Рагуза.
Илюстрования с цветни фотографии
каталог се предхожда от кратко опи
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сание на особеностите в монетосече
нето на Балканите и по-специално по
българските земи през Античността
и Средновековието, както и справка
за емисиите към които принадле
жат ренесансовите монети от колек
цията. Книгата съдържа още увод и
задължителната за всяко научно из
следване библиографска справка.
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ХУМАНИТАРИСТИКА
Концепцията за време и идентичност на
кръга „Стрелец”
Автор: д-р Иван Христов
Институт за литература към БАН
направление Нова и съвременна българска
литература

настоящата статия, посветена
на литературния кръг „Стре
лец” ще се спра на седем оп
орни точки, които ще ни помогнат
по-добре да разберем концепцията за
време и идентичност на този кръг. А
те са: 1. Кои са кръгът „Стрелец”? 2. В
търсене на физиономичното 3. Кръ
гът „Стрелец” и Освалд Шпенглер
4. Към Ново българско Възраждане
5. Кръгът „Стрелец” и символистите
Яворов – Лилиев 6. Към съзнателно
европеизиране 7. Заключение
1. Кои

са кръгът

„Стрелец”?

Както посочва в своите спомени
един от идеолозите на кръга “Стре
лец” – Кирил Кръстев�, зад първия
идейно целенасочен културен сед
мичник – вестник “Изток”, е стоял
един организиран интелигентски
кръг. “Изток” излиза две години –
от 15 октомври 1925 до 16 юли 1927
г. в 70 бр. Вестникът се появява след
трагичните 1923 и 1925 г., когато в
България се води гражданска война.
Разцеплението на нацията актуали
зира остро дебата за националната
идентичност, който намира централ
но място и на страниците на вестни

122

ците на кръга „Стрелец”. Основното
понятие, с което членовете на кръга
си служат е понятието РОДНО, родно изкуство, родна литература и т.
н. Кирил Кръстев акцентира на това,
че една от основните идеи в програ
мата на в. “Изток” е за „национално
издигане до европейско ниво, но на
органична родна основа”. Стопанин
и редактор на вестника е заможният
аптекар Теодор Милев, свободен ин
телигент, живял и учил в Германия,
близък приятел на граф Херман фон
Кайзерлинк. Съредактор на Милев
през първата година на вестника е
пребиваващият в България амери
кански пастор и мисионер, доктор
по философия и журналист от един
от най-реномираните американски
вестници “Крисчън сайънс монитор”
– Рубим Маркъм. По спомените на
Кръстев “Изток” е бил “една малка
енциклопедична трибуна”. Той си е
поставял за задача да отбелязва пул
са на съвременния нему световен и
вътрешен живот, без доктринерство,
като редовно е застъпвал всички об
ласти на културата – обществени
идеи и тежнения, литературни ма
териали, въпроси на общественото
възпитание, изкуствата, научни въ
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проси, проблеми на цивилизацията.
Европеизацията и универсализация
та са преобладаващите теми, помест
ват се и очерци за видни актуални
личности.
Литературният кръг “Стрелец” се
сформира в границите на литератур
ния кръг “Изток”. Във в. “Изток” от 1
октомври 1926 г. Константин Гълъбов
помества статията “Към младежта”,
подписана от името на кръга “Стре
лец”. Според Кръстев� за кръстник на
кръга се смята заглавието на стихо
сбирката “Стрелец” (1924) на един от
членовете на кръга - Димитър Панте
леев, но аналогията с експресионист
кото сп. “Везни” (от руското “Весы”)
също е спомогнала да се изходи от
зодиакалното съзвездие и зодията
“Стрелец” (Sagitarius). Седмичникът
“Стрелец” излиза в 12 броя, от 6 ап
рил до 23 юни 1927 г. Силно влияние
върху интелектуалците от „Стрелец”
оказва книгата на Освалд Шпенглер
„Залезът на Запада”, чиито първи
том излиза през 1918 г. Главен ор
ганизатор и идеолог на кръга „Стре
лец”, популяризатор на творчеството
на Шпенглер е д-р Константин Гълъ
бов.
2. В

търсене на

физиономичното

В статията „Методи на литератур
ната история”�, публикувана във в.
„Изток” през месец ноември 1926 г.
Константин Гълъбов излага идея
та на немския литературен историк
Карл Фослер за съзерцанието, или
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пътя на Wesenschau. Според нея съ
временният литературен историк
гледа на отделната литературна про
ява като на явление, „в чиято цялост
се мъчи да обхване същественото,
физиономичното по един ненаучен
път на долавяне”. Гълъбов отбеляз
ва, че според Фослер този нов метод
„създава от творението на поета, от
личния му живот, от чувствата му
един „образ”, едно единство, което
почива повече върху съзерцание и
видение, отколкото върху историче
ска основа, и не иска да бъде разби
рано, а изживявано като художест
вено произведение”. И подчертава,
че това всъщност е феноменологич
ният метод, чийто „пръв голям май
стор” е Освалд Шпенглер. „Навсякъ
де в своите бляскави характеристики
на античната и западната култура
Шпенглер се оглъбява по един нена
учен, а чисто творчески начин в съв
купността от културни прояви – сочи
Гълъбов – и успява да долови общо
то между тях, което е и физиономичното, онова, което отличава дадена
съвкупност от културни прояви (да
речем античната) от друга (да речем
западната)”. Така Гълъбов разкрива
своя собствен метод за постигане на
родното. За него родното е съвкуп
ност от културни прояви и подобно
на Шпенглер той се опитва да на
мери физиономичното – това, което
отличава тази съвкупност от други
такива. И методът за постигането му
е феноменологичният, чрез „оглъбя
ване в същността на нещата”. Както
един художник „чрез оглъбяване в
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една физиономия успява, без доводи
и съображения, да долови физионо
мичното, характерното само за нея”,
така според Гълъбов литературният
историк „трябва да долавя физионо
мичното, характерното в едно отдел
но произведение, в творчеството на
един отделен поет, в едно литератур
но течение, в творчеството на един от
делен народ и пр.”. И доуточнявайки,
изтъква, че този метод, или „начин
на отношение”, е необходим, защото
„физиономичните, характерните бе
лези се крият не в детайлите на явле
нията, а в тяхната съвкупност, която
може да бъде обхваната само синте
тично, сиреч феноменологично”. По
този начин Гълъбов стига до идеята
за постигане на родното чрез синтез
на противоположни начала.
3. Кръгът „Стрелец”
Шпенглер

и

Освалд

Когато се опитваме да определим
какво точно влага Константин Гълъ
бов в понятието родно, е невъзможно
да стигнем до съществени заключе
ния, без да имаме предвид неговите
възгледи, последователно излагани
във вестниците „Изток” и „Стрелец”.
Първият текст, който той публикува
във в. „Изток”, е „Упадъка на запад
ния свят според Шпенглер”�. В тази
статия Гълъбов конструира различ
ните подстъпи, през които ще разби
ра понятието родно. Щом западната
култура се намира в упадък, необ
ходима е друга култура, която ще я
замести. Нейни създатели ще бъдат
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главно русите, но на България и Сър
бия е писано „да бъдат в бъдеще нещо
повече от сюнгери за всмукване на
чужди културни ценности – да бъдат,
наред с русите, творци на собствена
славянска култура, която ще замести
западната”. Но какво означава за Гъ
лъбов България, Сърбия и Русия да
бъдат „творци на собствена славян
ска култура”?
Тук ще си позволя едно отклонение,
като актуализирам някои от възгле
дите на Шпенглер с оглед на тяхното
влияние върху Гълъбов. Освен че въз
обновява остро дебата за национал
ната идентичност, Първата световна
война поставя въпроса за разликата
между култура и цивилизация.
В своята книга „Залезът на Запада”
Шпенглер въвежда няколко кон
кретни противопоставяния, които
са важни и за концепцията на кръ
га „Стрелец”. На първо място това
са култура и цивилизация, метрополия и провинция, Изток и Запад.
Според Шпенглер цивилизацията е
крайна форма на всяка култура, като
историческа тенденция тя „се със
тои в постепенното разграждане
на станалите неорганични, мъртви
форми”� (Тук и нататък в цитати
те – подч.а., О. Ш.). Цивилизациите
за него са „най-крайните и найизкуствени състояния, на които е
способен развитият вид човечест
во”�.
Ако цивилизацията е изкуствено,
механично състояние, то културата
е състояние на естественост, на орга
ничност. Шпенглер смята, че Западът
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е достигнал етапа на чистата цивили
зация. Той прави рязко разграниче
ние между култура и цивилизация.
За него едни от основните признаци
за наличието на култура са религиоз
ността и романтиката. Наличието на
чисто екстензивна дейност, без ви
сока художествена и метафизическа
продукция – нерелигиозната епоха,
която напълно съвпада с понятието
за космополитизъм, е време на упа
дък�.
В „Залезът на Запада” Шпенглер
скицира значението на Достоевски
за бъдещето на човешката култура
и чрез него разкрива идеята за въз
раждането на славянската култу
ра. На Толстой – градския писател
– космополита, той противопоставя
Достоевски – селянина – провинциа
ла. Според него в Русия заедно с ев
ропейската култура била внесена и
европейската цивилизация. Прими
тивният царизъм на Москва в Петер
бург „бил маскиран в династичната
форма на Западна Европа”�. Той об
ръща внимание на това, че запад
ният историзъм бил внедрен в една
аисторична народност, на която по
коления наред било съдено да живее
без история.
Нека сега да се спрем на разлики
те между човека на отмиращата ци
вилизация – Толстой, и човекът на
раждащата се култура – Достоевски,
които самият Шпенглер уточнява.
Според него могъщата омраза на
Толстой е „насочена срещу Европа,
от която сам не може да се освободи.
Той я мрази в себе си, той ненавиж
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да себе си. И така става баща на бол
шевизма”�. Толстой е представител
на края, той е разсъдъчен, просветен
и със социална нагласа. Той е пред
ставител на западното Просвеще
ние. Неговата гледна точка към света
приема късната, градска и западна
форма на проблем. Според Шпенг
лер Толстой е някак сроден с Маркс,
Ибсен и Зола. Неговите творби не са
евангелия, не са изпълнени с мета
физическо очакване, нямат религи
озна основа. Те са късна, духовна ли
тература.
Християнството на Толстой не е ре
лигия, а социално учение. „Той гово
рел за Христос, а имал наум Маркс” –
заявява Шпенглер�. Такава социална
омраза е непозната на Достоевски по
простата причина, че неговото твор
чество има религиозна основа. Дос
тоевски е обгърнал всичко същност
но с една страстна любов. За него
петринизмът и революцията нямат
действителност. Той плъзга поглед
над тях като от безкрайна далечина,
защото те принадлежат на миналото
на умиращата цивилизация. Душа
та на Достоевски според Шпенглер1
е апокалиптична, страстна, отчаяна,
но уверена в своето бъдеще. Той при
надлежи към апостолите на ранното
християнство.
Достоевски според Шпенглер вижда
отвъд всичко социално. Нещата от
действителността му се струват не
значителни, защото никоя истинска
религия не обръща внимание на света
на фактите. Дълбоката религиозност
на Достоевски е показателна, че той
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живее в очакване на непосредстве
но предстоящото културно творение.
Ето защо немският философ стига до
извода, че Достоевски е светец, об
вързан изцяло с един метафизичен
свят, а Толстой е само революционер,
целящ промяна на действителност
та. Началото на културата и краят на
цивилизацията се сблъскват в двама
писатели – съвременници. „На хрис
тиянството на Достоевски принадле
жи следващото хилядолетие” – за
ключава Шпенглер�. Вероятно тази
прогноза е привлякла и българските
интелектуалци от 20-те години.
В бр. 58 на в. „Изток” Константин
Гълъбов публикува статията „Една
мисъл на Пенчо Славейков”3, в коя
то ясно личи приемствеността между
двамата патрони. Гълъбов се явява
приемник на Славейков по отноше
ние на неговото разбиране за поло
жителното руско влияние в българ
ската култура. Можем да мислим тази
статия отново в посока на Шпенгле
ровата идея за възхода на славянска
та култура. Гълъбов откроява поло
жителното според Пенчо Славейков
в руското влияние върху нашата кул
тура – „диренето на човека и в звяра”.
„Това е едно дълбоко проникване в
характерното за руската литература
и част от западната, то е едновремен
но указател за влиянията, на които
трябва да се подхвърляме при общу
ването ни с руските и западните пи
сатели” – пише Гълъбов. От „голяма
та литература на запада” според него
българският писател може да научи
„художествени похвати по-изтънче
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ни от руските”, тя може „да го при
общи с идеи по-богати”, но „не може
да го сроди в такава степен с духа на
човечността, както руската”. „Запад
ната литература, взета изобщо, е поголям учител, но руската – по-голям
възпитател” – заявява той.
В статията Гълъбов отбелязва, че
според Фридрих Меркер и Юлиус
Майер-Грефе писателят на Запад
е изгубил онази близост до наро
да, която е имал в Древна Гърция и
има в Русия. Писателят е престанал
да бъде изразител на болките на на
рода и негов възпитател. Писателят
се отчуждава от народа, когато изку
ството му става „развлечение, есте
тична забава, но не и насъщна нуж
да, жизнена необходимост”. И тук
Гълъбов, насочвайки се към тради
циите на реализма, възлага духов
новъзпитателни задачи на писателя:
„За руската душа един Достоевски
беше лекар, Толстой – проповедник.
Българската душа се нуждае от лека
ри и проповедници, а такива писате
лите могат да станат, когато обикнат
своя народ и му служат вярно, като
му откриват човека дори и в звяра.”
Силно повлиян от Шпенглер, в ре
цензия за книгата на Майер Грефе
„Сфинксът на руската земя”5 Гълъбов
предрича, че русите ще имат основна
роля във възхода на славянската кул
тура. В отзива си за тази книга, посве
тена на Достоевски, Гълъбов обръща
внимание на няколко черти на твор
чеството на големия руски писател.
Първо, че неговият психологизъм
„не преследва художествени цели”,
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„не доставя художествена наслада”,
той „иска да лекува”. Всички по-го
леми произведения на Достоевски са
интерпретирани като поучение. Не
говите идеи се възземат от морални
поводи до висотите на художествено
то, а не обратното. Гълъбов уточнява,
че в основата на литературата на рус
кия писател стои моралът, но той не
е мъртъв етичен кодекс, а „живот, ле
чение”. Точно този „живот, лечение”
според него е типичното руско нача
ло, „началото на един велик народ,
за когото абстрактното слово не е
нищо, а всичко – въздействието, на
чалото на един велик народ, живящ
в повишена общност между индивид
и индивид – началото на един велик
народ, одарен с особени асоциатив
ни органи на душата...” Ако следваме
неговата логика, мисията на българ
ската, респективно на славянската
култура е да излекува болната запад
на култура чрез етиката, която носи
в себе си. Чрез влога на тази ценност
в западната култура славянската ще
даде своя принос в културата на чо
вечеството. Според културноисто
рическата концепция на критика е
необходимо „изравняване” между
Толстой и Достоевски на основата на
родната култура.
Така въз основата на прогнозата на
Шпенглер за „Залеза на Запада” ин
телектуалците от кръга „Стрелец”
чертаят два пътя за българската кул
тура. Първият от тях е ориентиран
към миналото – за Ново българско
Възраждане, за връщане към българ
ския ХІХ в. и времето на Просвеще
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нието, а вторият към бъдещето – за
Нова Европеизация.
4. Към Ново

българско

Въз-

раждане

Ако модернистите от предходния
етап отричат напълно рационализ
ма, то Гълъбов осъществява връщане
към рационалистичната концепция
или по-точно, към Просвещението
на ХІХ в. Тъкмо по пътя на разсъдъка
според него родното ще се доближи
до западното. И тук се откроява на
чинът, по който Гълъбов тълкува и
се влияе от Освалд Шпенглер6. Той
смята, че човекът на Изтока (бъл
гаринът) трябва да заимства разсъ
дъчността на западния човек, онази
разсъдъчност, която е спомогнала
западната култура да достигне до
своя зрял етап. Но източният човек
трябва да се пази от крайни форми
на разсъдъчност, не бива да позво
лява да бъде обхванат от заразата на
цивилизацията, която според Шпен
глер се разпространява точно като
болест и убива плодовете на култура
та. Разсъдъчният човек събужда ак
тивния човек – „този активен човек
се проявява по бреговете на Босфора,
с придобиването на църковна неза
висимост, по чукарите и сипеите на
Балкана, с извоюването на полити
ческа независимост”. Още в начало
то на своите публикации във в. „Из
ток” Гълъбов конструира един мит,
който е негов опорен модел при понататъшното разгръщане на идеята
за родното. Това е митът „Българско
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Възраждане”. Като се има предвид
времето на двадесетте години, когато
в резултат на Първата световна война
и събитията от юни и септември 1923
г. в българската култура настъпва ос
тра криза на чувството за национална
идентичност, то възвръщането към
мита за „Българското Възраждане”,
към времето, когато се е формирала
тази идентичност, е разбираемо. Но
това е и едно възвръщане – питане,
възвръщане на качествено нов етап.
Осмисляне на актуалната роля на
Възраждането предлага и статията
на Кирил Кръстев „Възможностите
за една българска култура”7. Според
стрелеца духовната култура е съпът
ствана от материално благосъстоя
ние и технически разцвет. Прави
впечатление, че за разлика от Шпен
глер той не разграничава понятията
култура и цивилизация. „Една ис
тинска европейска цивилизация е
синоним на съвкупност от условия,
които биха осигурили максимум сво
бода за развитие на духовните сили”
– заявява Кръстев. За него достига
нето на Западна Европа е само въ
прос на време и импулс. Българите

са едни от последните, които ще дос
тигнат до тази цивилизация в ней
ния завършен цикъл, но по-важно
е да се зададе въпросът – „какви са
най-значимите ценности на този
еволюционен етап”. Стрелецът за
ключава, че постигнатото развитие е
само разкошно наторена нива, която
чака своето оплождане „с един вър
ховен смисъл”. Тази „нива” е „нато
рена” от фаустовския дух8, но край
ната цел на еволюционния цикъл е
достигането до една синтетична кул
тура и неин творец ще бъде Народът.
Новото Възраждане според него ще
дойде „само със съзнание и всеоб
ща жажда за културен подвиг”. Той
определя Изтока като стара култура,
а Запада като нова, но българската
земя е мястото, където се кръстос
ват тези култури, тя е техен естест
вен мост. Така Кръстев очертава една
зона, върху която разгръща своята
концепция. Според него българите
са „най-младото славянско племе”.
Налице е разбиране, което акценти
ра на славянския произход на бълга
рите. То изключва другите елементи
в българската идентичност, като я

Изпрати своя статия
за
сп. “Българска наука”
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вписва в граничната поставеност на
славянските народи. Така българите
могат да станат част от предречения
„общославянски възход”, който съв
пада с бленуваното „Ново Българско
Възраждане”.
Макар и по-широка от концепцията
на национализма, тази концепция
също има локален характер. Тя се опи
ра на географската разположеност
на славяните между Европа и Азия. В
концепцията за идентичност на мо
дернистите от предходния етап ло
калните елементи имат място само
като подсъзнателни. Българите не
само са най-младото славянско пле
ме, но тяхната психика е „още дев
ствена по отношение решителното
влияние на Изтока или Запада”. Така
в тази историческа представа за но
вата идентичност, или за изход от
кризата, до която стига аисторично
то съзнание на модернистите, иден
тичността се явява гарантирана в ми
налото (Възраждането), но в същото
време и в бъдещето. Тя е едновремен
но стара и нова, едновременно зряла
и девствена. „Сиянието на една нова
синтетична и човечна култура тряб
ва да озари душите на всички ония
българи, които жадуват да видят
настъпването на една истинска бъл
гарска културна пролет...” – заявява
Кръстев, а постигането на тази син
тетична култура кръгът „Стрелец”
приема за своя задача. Рационалист
ката и по-скоро просвещенска насока
на формулираната цел е отново по
твърдена чрез фигурата на д-р Петър
Берон, авторът на първия светски
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учебник, който в дрезгавината меж
ду Средновековието и Възраждането
със своя „Рибен буквар” поставя на
чалото на светската наука, а съответ
но и на една светска идеология.
5. Кръгът „Стрелец” и символистите Яворов – Лилиев
Интересен аспект от дейността на
кръга „Стрелец” представлява тях
ната критика към предходния етап
на модернизма, а именно симво
лизма. Критиката, която правят на
символизма също е от позицията на
концепцията на Шпенглер. Първи
ят български символист – Пеьо Яво
ров за тях е началото, Достоевски на
направлението. Последният – Ни
колай Лилиев – неговият завършен
етап. Детронирането на символизма
напълно съвпада с концепцията на
стрелците за проповядването на по
етика, която се намира по-близо до
рационализма, историчността; пое
тика, която е близка до действител
ността и колективитета. Тази култур
на политика съвпада с по-голямата
идея за едно ново Възраждане като
част от възхода на славянската кул
тура, който предвижда Шпенглер.
6. Към

съзнателно

европеи-

зиране

Както вече споменахме, вторият път
за българската култура, който „Стре
лец” предлагат е ориентиран към бъ
дещето – за Нова Европеизация. В
статията си „Към младежта”9 от 1-ви
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октомври 1926 г. Константин Гълъ
бов обявява, че занапред вестник
„Изток” ще бъде орган на литератур
ния кръг „Стрелец”. В нея авторът об
ръща внимание, че чуждите влияния
не са несъвместими със създаването
на родно изкуство: „Ние сме за една
родна литература, приобщена с цен
ностите на Запада, изникнала под
западно влияние. Подвиг е да по
мириш родното с чуждото – източ
ното с западното.” Така той поставя
като основна цел на кръга „Стрелец”
помиряването между тези две нача
ла – източното и западното, и това е
по същество първият глобалистки
проект в българската култура. Спо
ред него „българинът трябва да се
европеизира, без да изгуби ценното,
което той крие в себе си като народна
единица, със свой особен облик”. Гъ
лъбов констатира, че това е особено
тежка задача, защото българите „не
са звено от веригата, която образуват
европейските народи, свързани от
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една обща култура – западната кул
тура, Фаустовската култура”. Но той
отправя своите призиви към младе
жта и на нея възлага надежди да из
равни тези две основни начала.
В статията „Нашите културни зада
чи” той изразява виждането, че чрез
доброволното и активно-съзнателно
европеизиране, дори по-скоро само
европеизиране, може да се форму
лира критерият „за ценното и физиономичното в нашия живот (к.а., К.
Г.), в нашите културни прояви, заслу
жаващо да бъде запазено от похище
нието на западното”�. Гълъбов при
знава, че хората от „Стрелец” нямат
още този критерий, но ще ратуват за
неговото постепенно изработване,
като въвлекат мислещата младеж в
сферата на културноисторическите
въпроси. А уясняването на тези въ
проси ще хвърли светлина и върху
литературата. Тук прозира засиле
ният в края на 20-те години интерес
към историзма, който през 30-те го
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дини води до целенасочена държав идентичността на интелектуалците,
на културна политика.
което изисква възвръщане към пре
дишни разбирания и вярвания. За
7. Заключение
разлика от предишния етап на мо
дернизма, който изпитва необходи
Вече обърнахме внимание, че в ста мост да се върне към предмодерната,
тията „Възможностите за една бъл към космическата традиция, то кръ
гарска култура”19 Кирил Кръстев гът „Стрелец” вижда спасение в едно
също предлага да се стигне до родно връщане към епохата на Възраж
то по синтетичен път. Той определя дането, на Просвещението. Като се
Изтока като стара култура, а Запада опитва да неутрализира съществува
като нова, а българската земя е мяс щите противоречия между настоя
тото, където се кръстосват тези кул щето и миналото, между настоящето
тури, тя е техен естествен мост. Син и бъдещето, кръгът „Стрелец” стига
тезът, който трябва да се осъществи до разрешение на кризата чрез връ
е между „широката мистика и полет щане към аспекти на модерността.
на славянската душа” и един „трезв Според неговата концепция е необ
и здрав (западен – б.м., И. Х.) крити ходимо от Запад да бъдат внесени
цизъм”. Кръстев предупреждава, че рационализъм, социалност, наука
„везните” не бива да се накланят нито и историзъм, които да обогатят все
в едната, нито в другата посока, за да още ирационалната, асоциалната,
се постигне истински синтез. И още религиозна и аисторична българска
– необходимо е да бъдат преценени култура. Тъкмо в синтеза на тези две
точните параметри на родното.
начала се състои предназначението
Така тук се очертават две задачи на на писателя за стрелците. Ако се из
кръга, които взаимно се допълват. разим метафорично, според тяхната
На първо място, това е достигане до концепция писателят трябва да бъде
концепцията, каква трябва да бъде едновременно модерен като Толстой
родната култура, по един феноме и модернистки като Достоевски, на
нологичен път, чрез изравняване по миращ се на границата между физи
синтетичен път на противоположни ката на Просвещението и метафизи
те начала Запад – Изток, бъдеще – ката на модернизма.
минало, рефлексивност – чувство. Както посочва в своите спомени Ки
На второ място – да се формулира рил Кръстев20, вестник „Стрелец”
критерий за ценното и физионо- спира да излиза през 1927 г. по същи
мичното в българската култура, те причини, по които изискаността
заслужаващо да бъде запазено от и новаторското мислене на експре
похищението на западното. Бъл сионисткото списание “Везни” не са
гарската култура постига ново спасе намерили широк читателски прием
ние, ново разрешение на кризата на сред българската публика.
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Най-добрите и най-лошите места за
живеене в света
Автор: Глория Христова

10. Ирландия - тя е 10-тата найпросперираща държава в света, спо
ред Индекса на просперитет за 2015г,
направен от Института Легатум. Той
класира държавите според 8 подин
декси, за да измери благосъстояние
то на хората, както и националното
богатство.
9. Финландия – тя е на 9-та пози
ция според Индекса на просперитет.
Можела е да бъде на по-предно мяс
то, но за съжаление според икономи
ческият подиндекс, тя е едва на 33-то
място.
8. Холандия – при нея има все
странно развитие и е класирана на
предни позиции по образование,

133

здраве и социален капитал.
7. Австралия – класирана е като
държавата с най-добрата образо
вателна система и благодарение на
това взима 7-мото място в Индекса
на просперитет вече трета поредна
година.
6. Канада – тя е на върха на подин
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декса за лична свобода. Това може
още повече да се подобри след успеха
на Либералната партия.
5. Швеция – тя е на първо място
според подиндекса за предприемаче
ство и възможности. Данните за тази
година са, че процентът на безрабо
тица продължава да се понижава.

2. Швейцария - за изненада,
Швейцария е на второ място тази
година според Индекса на проспе
ритет. Домът на различни междуна
родни организации, включително на
швейцарския шоколад е избрана за
най-добрата държава според подин
декса за управление.

4. Нова Зеландия – тя е най-прос
перищата нация извън Европейския
съюз. Този просперитет се дължи и
на това, че е първата развита държа
ва, която е подписала споразумение
за свободна търговия с Китай през
2008г.

1. Норвегия – Норвегия е на първо
място според Индекса на проспери
тет вече 7 поредни години, като се
нарежда на 10-то място по всеки по
диндекс.

Отново Скандинавските държави
доминират в списъка с най-желани
3. Дания – тя стига до топ три по че места за живеене. Но преди остана
тири подиндекси: предприемачество лите държави да изревнуват е ва
и възможности, управление, образо жно да споменем, че експертите каз
вание и социален капитал.
ват, че Скандинавските държави не
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трябва да се успокояват с този факт.
Институтът Легатум, основан в Ан
глия, пусна своят годишен Индекс на
просперитет, който класира 142 дър
жави чрез 8 подидекса: икономика,
предприемачество и възможности,
управление, образование, здравео
пазване, сигурност, лична свобода и
социален капитал.
Скандинавските държави се
справят добре, но не много
добре

Китай

е богата, а не проспе-

рираща

Сингапур е с най-силната икономика
и се класира на 17-то място в цялост
ния Индекс на просперитет. Държа
вата-град се справя добре като цяло.
Тя е в топ 15, освен в два подиндекса:
лична свобода и социален капитал.
Китай е трета в икономическия ин
декс, но остава на ниски позиции в
цялостното класиране: 52-ро място.
На 100-но място е по сигурност и без
опасност, а на 120-то по лична свобо
да.
„Индекса на просперитет е отговор
на проблем“, казва програмният
директор на изследването Нейтън
Геймстър на откриващата церемо
ния. „Богатството е важно, но по него
не се определя цялата картина.“
Индонезия е с интересна история.
През последните седем години, тя се
е издигнала от 69-то място на 21-во,
което я прави държавата, претърпя
ла най-бързо развитие.

За седем поредни години, Норвегия
води списъка, като една от най-прос
периращите държави в света. Тя по
лучава максимален брой точки в мно
го области, включително „доверие в
другите“, „удовлетворение от свобо
дата на избор“, „гражданска свобода
и свободен избор“ и „удовлетворение
от стандарта на живот“.
Дания и Швеция се нареждат на 3-то
и 5-то място.
Финландия и Исландия са класира
ни на 9-то и 12-то място.
И все пак, изследователите казват, че
Скандинавските държави имат какво
да наваксват. Те не се справят толко
ва добре икономически, колкото дру
гите развити държави. След първите
20 най-проспериращи страни, Фин
ландия и Исландия са единствените
държави, чийто икономически по
диндекс се класира извън топ 30.
Светът става все по-опасен
Норвегия, Швеция и Финландия
имат икономически пропуски през За пръв път изследването се е про
последните години.
вело през 2009 г. Резултатите тази
година показват, че светът е станал
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по-опасен от тогава до сега. Африка 1 0 – т е н а й - н е п р о с п е р и р а щ и
и Средният Изток са свидетели на д ъ р ж а в и
голям спад в сигурността и безопас
ността.
Демократична Република Конго, Аф
ганистан и Сирия са най-опасните
места в света. Техните места в Инде
кса на просперитет са респективно
137-мо, 141-во и 136-то.
Съ1то място по индекса за безопас
ност и сигурност. Данните от изслед
ването показват, че е единствената
западна държава, в която са реги
стрирани високи нива на „политиче
ско насилие“ (3-то ниво по скалата от
1 до 5), което е характерно за държа
ви като Венецуела, Доминиканската
Република и Ел Салвадор. Тя е със
същите нива на политическо наси
лие като Саудитска Арабия.
Хонг Конг е класиран като най-безо
пасното място в света за трета поред 142. Централна Африканска Репу
на година.
блика – последна в класирането
141. Афганистан
1 0 – т е н а й - п р о с п е р и р а щ и 140. Хаити
държави
139. Чад
1.
Норвегия
138. Бурунди
2.
Швейцария
137. Демократична Република Конго
3.
Дания
136. Сирия
4.
Нова Зеландия
135. Йемен
5.
Швеция
134. Судан
6.
Канада
133. Ангола
7.
Австралия
8.
Холандия
9.
Финландия
10. Ирландия
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Класиране

8-те подиндекса
Икономика
На върха: Сингапур
На дъното: Либерия
по

Предприемачество и възможности
На върха: Швеция
На дъното: Централна Африканска Република
Правителство
На върха: Швейцария
На дъното: Афганистан
Образование
На върха: Австралия
На дъното: Централна Африканска Република
Здравеопазване
На върха: САЩ
На дъното: Централна Африканска Република
Безопасност и сигурност
На върха: Хонг Конг
На дъното: Демократична Република Конго
Лична свобода
На върха: Канада
На дъното: Йемен
Социален капитал
На върха: Нова Зеландия
На дъното: Того
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БГ Наука пътешества – Сатурналии
на север /18-21 декември 2008 г./
Автор: Владимир Попов

http://nauka.bg/forum/topic/5710-saturnalia-v-rusiya/

апочвам изложението си с
благодарност към Евгени Коз
лов – ръководителят на руския
клуб за исторически възстановки
Cohors II Mattiacorum Equitata за по
каната му, която ми даде възможност
да предприема това вълнуващо и не
забравимо пътешествие, потопило
ме в неподправената атмосфера на
един древен празник, организиран с
много ентусиазъм и желание.
Всичко стартира преди три месеца,
когато разбрах, че в Русия за втори
път ще се проведе възстановка на Са
турналиите. Този празник в чест на
бог Сатурн, който римляните отбе
лязвали от 17 до 22 декември е дос
та сходен с християнската Коледа: на
него се раздавали подаръци, палели
се свещи, пекли са се сладкиши и по
гачи, домовете се украсявали, имало
маскарад, робите получавали вре
менна свобода, дори се е колело пра
се. Нищо ново под Слънцето, както е
записано в Еклисиаст. Та Евгени ми
писа, че ако проявявам интерес към
това събитие, ще бъда добре дошъл
на празненството. Естествено, че не
чаках да ме канят втори път, затова
се захванах веднага с подготовката.
Тъй като съм реенактор и се зани
мавам предимно с реконструкция на
римски легионер, веднага си пред
ставих усложненията и разправиите
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с нашите и руски власти, ако помъ
кна цялата си бойна екипировка със
самолет, така че реших да си напра
вя гражданско облекло, което лес
но може да се побере в голям сак, а
транспортирането му не представля
ва проблем и не изисква допълнител
ни разрешителни. За целта първо си
избрах вълнен плат, който да ме пази
от суровата руска зима, проучих точ
ните размери и кройки на интересу
ващото ме облекло и поръчах на едни
симпатични шивачки да ми ушият
тога и туника – римският официален
костюм, подходящ за тържественото
мероприятие на което бях поканен.
Изкарах си и туристическа виза от
фирма, която се занимава с екскур
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зии в Русия, за да не карам Евгени да
се мотае по разни бюрократични ин
станции и да ми праща покани.
Сатурналиите ежегодно се провеждат
в “Солнечное” - една почивна стан
ция до град Зеленогорск, на брега на
Финския залив. Зеленогорск пък се
намира близо до Санкт Петербург /
откъдето е и клубът домакин, който
организира мероприятието – Legio V
Macedonica/, иначе самата кохорта в
която членуват Евгени и още дваде
сет ентусиаста е от Москва. Така че
покрай участието в празника имах
възможност да разгледам набързо и
двете столици на Русия.
Месец преди мероприятието еки
пировката ми вече беше готова и с
интерес следях метеорологичните
прогнози за Североизточна Европа.
В края на краищата щях да дефили
рам по туника и тога, а при минусови

температури това изобщо не е прият
но. Както и да е – съдбата бе благо
склонна към мен и при визитата си
при братушките определено имах по
вече късмет от Наполеон или Паулус.
Единственият минус при подготов
ката за заминаването бяха самолет
ните билети. Low Cost компаниите
не летят до Москва, или поне от Бъл
гария директни полети няма, а перс
пективата да висиш по летищата и
да сменяш няколко самолета хич не
ме блазнеше. Така че се ориентирах
към „Аерофлот“, който пък действа в
комбина с „Bulgarian Air“ и поддър
жа цени от около 300 евро за двупо
сочен билет. Самият полет отнема
около два часа и половина, а като се
има в предвид и едночасовата раз
лика между София и Москва, ставаш
направо traweller in time. Пристигнах
към 16,30 часа местно време и вече
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беше тъмно като в рог, което пък ми
даде чудесна възможност да се на
слаждавам на ширналия се океан от
огньове, наречен Москва, докато ка
цахме.
Ето как, зареден с ентусиазъм, се озо
вах на летище „Шереметиево 2“. Пи
сах предварителен sms на Евгени с
точния час на пристигането ми и той
ме чакаше на летището. Отпътувахме
към дома му и въпреки задръствани
ята успяхме да стигнем само за час.
По пътя обсъждахме развитието на
клуба му, както и идеята на Евгени
около Москва да бъде изграден по
стоянен римски лагер, който да пре
създава „Жива история“ или както е
популярно на запад - Living History.
В това отношение руснаците са доста
сериозни и педантични и обикнове
но като се захванат с нещо, го правят
докрай. Така че слушах с възхищение
и малко завист как клубът му вече
наброява 20 легионера, както и 4 ма
трони. След като си оставих багажа
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у Евгени, му помогнах да натовари
екипировката си, както и допълни
телно снаряжение в джипа на един
негов приятел, а след това отидохме
да вземем крепежа за центурионския
му шлем. Проблемът с него беше
следният. Както и повечето римски
клубове, и руските ми приятели по
ръчват част от оборудването от попу
лярната индийска фирма „Deepeka“,
която се е специализирала да изгот
вя римски реплики – шлемове, бро
ни, колани, калиги, дори и фибули.
Понеже Евгени бил избран едино
душно за центурион, т. е. ръководи
тел на клуба, естествено си поръчал
центурионски шлем с гребен и кре
пеж, който го държи напречно /това
всъщност е и едно от основните отли
чия на центуриона на бойното поле/.
Само че индийците объркали детай
ла и вместо центурионски му прати
ли обикновен крепеж за легионерски
шлем. Опитът да се изкриви детайла
напречно обаче довел до счупване
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то му, тъй като бил направен от ня
каква съмнителна сплав, която само
на външен вид наподобявала бронз.
Заваряването също не дало резултат,
защото металът просто се разпра
шил. Та Евгени се видял в чудо и
най-накрая поръчал копие на крепе
жа на руски ковачи, та сега в послед
ния момент преди заминаването за
фестивала детайлът бил най-накрая
готов. Отиването до ковачите пък ми
даде възможност да пътешествам в
Московското метро, което наистина
е най-добре развитата подземна мре
жа, която съм виждал /Парижкото
ряпа да яде/, но вътре по неволя те
хваща клаустрофобия от напиращи
те да се качат или слязат тълпи, за
това не го препоръчвам на хора със
слаби нерви. Метрото е основният
транспорт на московчани, тъй като
задръстванията по улиците са ужа
сяващи. Москва, както и всяка друга
европейска столица страда от прена
селеност. По неофициални данни в
града живеят около 18 милиона жи
тели.
Иначе метрото е удобен и бърз транс
порт и през него минават около 7 ми
лиона пътници на ден, така че пото
кът наистина е внушителен и трябва
доста да се потрудиш с лакти, за да
не те отнесе тълпата в посока, която
не желаеш. Тунелите са разположе
ни доста дълбоко – в центъра са на
60 метра дълбочина /строени са и с
цел да послужат за бомбоубежища
при евентуална ядрена война/, кое
то означава, че поне половин мину
та ескалаторът те спуска под ъгъл от
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45 градуса в подземието. Мотрисите
минават са през две минути и карат
наистина бързо. Въпреки това пъ
туването от квартала на Евгени до
центъра на града ни отне 40 минути.
Детайлът беше готов и пасна идеал
но на шлема, така че и този проблем
беше отстранен. Доволни от резул
тата, с моя домакин отидохме в едно
заведение, където междувременно се
бе събрал целият клуб на разбор пре
ди мероприятието. Запознах се с тези
весели и симпатични млади хора и
бързо влязох в тон с дискусията. Би
рата се лееше щедро, за новаците в
групата бяха подготвени медальони
с отличия и специални встъпител
ни тестове на тема Рим. Като цяло
в Русия обичат много бирата и има
достатъчно местни и вносни марки.
Московчани обаче не са фенове на
руската бира, поради по-лошите вку
сови качества на водата. Иначе цени
те по заведенията са доста по-високи
от София, което се обяснява и с повисокия жизнен стандарт в Москва.
Но горе-долу в нормално заведение
едно ядене от менюто ти излиза око
ло 350-600 рубли /10-20 евро – це
ните са за 2008 г./. А ако си решил да
пиеш и няколко бири /която е около
200 рубли половинката/, сметката ти
може да отиде и над 1000 рубли, за
едно с бакшишите /тук е прието да се
оставят доста пари на келнерите, но
обслужването е на ниво/.
След срещата Евгени ми показа на
компютъра си любителските филм
чета, които прави. Освен че е фен на
Рим, той участва и в други два клу
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ба – Навара /от епохата на религиоз
ните борби в Европа/, също така и в
един уестърн клуб. На всичкото от
горе се занимава и със Strike ball. Въ
обще човекът е сериозен. Жалко че в
България такива са малцинство.
На другия ден Евгени реши да ме
разведе из центъра на Москва, тъй
щяхме да пътуваме до Петербург чак
с нощния влак от 21.00 часа. Първо
обаче попълнихме един формуляр
до бюрото за емиграция, за да регис
трирам пребиваването си в Руската
Федерация и го пуснахме в близката
поща. След това започнахме разход
ката от Красивия Площад /да, ру
ското “Красная Площадь” означава
именно красив, а не червен, както
неправилно го превеждат по света/,
където с удоволствие снимах кулите
на Кремъл, мемориала на Неезнай мавзолеят на Ленин,
ния воин,
паметника на Жуков.

изключително красивият събор на
Василий Блажени и други архите
ктурни шедьоври.
Продължихме по крайбрежната ули
ца към храма на Христос Спасител /
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творби, но с интерес видях и антични
оригинали - част от троянското съ
кровище на Шлиман, което руснаци
те изнесли от Германия след 1945 г.
/един вид отмъщение заради Кехли
барена стая/. Зарадвах се и на залата
с гръко-римски експонати от Крим,
които представляваха голям интерес
за мен.
Излязохме от музея и се насочихме
към най-емблематичната руска ули

взривен от болшевиките след рево
люцията, но напълно възстановен
преди десетина години/. Наистина
храмът е внушителна постройка в ти
пично православен стил.
Стигнахме и до музея на Пушкин,
посветен на изобразително изкуство.
Тук са поместени репликите на найизвестните антични и ренесансови
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ца – “Арбат”, където хапнахме в при
ятно ‚етно‘ заведение. Аз си поръчвах
традиционния руски борщ с черен
хляб и сметана, котлети с пържени
картофи и квас /който се прави от
ферментирал хляб/ - питие, което не
съм пил отдавна. След това се разхо
дихме по улицата и разгледахме сво
еобразната архитектура за сградите.
След като се стъмни, отпрашихме да
стягаме багажа за мероприятието.
Пътьом купихме и провизии за вла
ка, за да не ни е скучно пътуването.
На гарата вече се беше събрала ком
панията реенактори и не след дълго
се настанихме във вагона. Влакът се
носеше в мрака, а огньовете на сели
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щата се стрелкаха покрай нас. С на
предването на нощта съдържанието
в бутилките значително намаля, а
разговорите станаха все по-оживени
и сърдечни. Накрая си легнах към 3
часа, което се оказа недостатъчно за
почивка, защото влакът пристигна в
Санкт-Петербург в 5.
В леко махмурливо състояние дов
лачих багажа си към електричката,
която щеше ни откара в Зеленогор
ск. В Питер /така галено го наричат
руснаците/, за разлика от Москва,
вече е натрупал сняг, но температу
рите са „по-меки“: - 1 градуса. Във
влака пробвах и “Невское” – местна
бира, която наистина е по-хубава от
московската “Балтика”. От гарата в
Зеленогорск след половин часово ча
кане и пиене на студа взехме автобус
и към 8 сутринта пристигнахме в по
чивната станция. Тук, в „страната на
хипербореите“ е тъмно като в рог и
започва да съмва след 9,30. След им
провизираната закуска, която си на
правихме /с неизменното кондензи
рано мляко, пастет, бекон и типичния
‚докторски‘ салам/ тъкмо смятах да
се оттегля на заслужена почивка, но
домакините ме пратиха да помагам с
приготовленията на кухнята за вече
рята, а Евгени и кохортата му отидо
ха да секат дърва за празничния огън.
Унило стържех цвекло, месо, яйца и
пр. и си мислех за робските неволи
в Древен Рим, когато Евгени дойде
да ме изтегли за парадния марш на
кохортата към брега на Финския за
лив. С радост нахлузих туниката, то
гата и калигите и даже помогнах на
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дамите да надиплят своите пали /
връхна женска наметка/. Евгени по
веде шествието и дефилираше найотпред с красиви бронзови фалери
върху бронята си /римският аналог
на ордените/, колоритен субармалис
/кожена дреха, слагана под бронята/
и изглеждаше доста внушително с
центурионския си шлем.
Братята ауксиларии /римски помощ
ни войски/ с овалните плоски щито

ве, тежки копия, както и ризници,
загърнати в червени плащове и из
глеждаха много колоритно на фона
на побелялата гора. На всичкото от
горе започна да вали снежец. Всички
се чудеха как ще се оправя без топли
панталони в руската зима, но аз за
явих, че един истински сенатор не
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може да носи варварско облекло и
тръгнахме марширувайки към брега
на залива. По пътя снимах марша на
кохортата през заснежения пейзаж.
На брега Евгени направи преглед на
войниците си, строи ги и раздаде на

базата, където се стоплихме с ром и
други загряващи питиета.
Домакините от Legio V Macedonica
вече ни чакаха да започнем ритуала
по очистване на дома, който след
поднасянето на дарове на домашни
те богове завърши с прескачане на
гради на заслужилите.
разпален огън. После продължихме
В това време аз се любувах на замръз
шествието към олтара където лега
налото море и позирах с матроните и
тът на клуба отправи молитва към
Сатурн и му направи жертвоприно
шение – вино, зехтин и зърно, за да
бъде годината плодородна.
По време на молитвата всички сто
яхме с покрити глави /аз се намет

легионерите за спомен.
Духащият на брега зимен ветрец оба
че ме накара да почервенея като рак
и ръцете държащи фотоапарата за
почнаха да треперят. И на другите не
им беше особено комфортно и след
общи снимки се отправихме към
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нах с края на тогата/. Постепенно се
свечери и ние се настанихме в залата
на пиршеството, където на входа ни
раздоха курабийки във формата на
човечета и червени или сребристи
картончета. След като всички седна
ха започва изборът на царя на Сатур
налиите. Всеки участник разчупи чо
вечето и късметлията, който намери
боб в него бе избран за цар. Сложиха
му лавров венец, и той застана с гръб
към залата, а зад него се наредиха
прекрасните матрони.
За всяка ние се надпреварвахме да
изреждаме суперлативи и царят, без

да вижда девойката, трябваше да
прецени коя да избере. След като из
борът бе направен, царят и царицата
откриха официално тържеството.
Отправиха се поздрави към гостите,
затова че са уважили мероприятието
/в това число и към моя милост, че
съм пристигнал чак от България/,
размениха се подаръци. Виното се
лееше, ястията, сготвени по римски
рецепти се изчерпваха с потресаваща
бързина.
След това дойде и по-интелектуал
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ната част на празненството– “Еру
дитката”, игра с 10 тестови въпроса
от писмата на Цицерон. Естествено
всички играеха на тото с отговорите
и победителите имаха в актива си не
повече от 4 верни попадения.
Празненството премина към спорт
ната си част – “Отвличането на Са

бинянките”. Мъжете се разделиха на
два отбора в зависимост от това, дали
цветът на картончето им бе червен /
римляни/ или сребрист /сабини/.
Жените естествено бяха сабинянки
те, заради които е избухнала разпра
та в древността. Излязохме на снега
и започнахме веселбата.
Естествено основната идея на игра
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Сабините имаха късмет и печелив
шият им отбор се напи бързо. След

та се състоеше в това римляните да
отмъкнат сабинянките, а сабините
да им попречат. В скоро време всич
ко прерасна в масов бой със снежни
топки.
ваше театър за отрезвяване. Предста
Не мина и без ранени – в суматоха вени бяха три пиеси, като артистите
та нечия фибула /римска закопчалка изпълняваха пантомима и ролите се
изтегляха на жребиен принцип, съ
ответно не беше рядкост ролята на
жената да се падне на мъж /в Древна
Гърция и Рим женските роли също
са се изпълнявали от мъже/. Скъсах
си корема от смях, когато например
мустакатият вексиларий /знамено
сец/ на кохортата се превъплъти в
ролята на Ниоба. След веселия теа
тър забавлението бе във вихъра си,
подпийнали се опитвахме да пеем
тип безопасна игла/ ми раздра кожа хорово „In Taberna“ /“В Механата“/
та на ръката, но след импровизирана на латински и всички си прекарваха
та превръзка, наложена ми от центу чудесно. Истински Сатурналии!
риона на легиона купонът продължи. От театъра се прехвърлихме пак на
Разгорещени, влязохме обратно в за двора, където отново двата отбора
лата, за да поиграем на латрункули /
римска дама/. Вместо пионки разпо
лагахме с чаши червено и бяло вино.
Всеки човек от отбора на римляните
и сабините изиграваше по един ход,
а ако му се падаше да вземе против
никовата пионка, трябваше да изпие
виното в чашата.
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– римляни и сабини изиграха по ту
ники в снега ‚харпастум‘ – римският
аналог на футбола.
Тоя път римляните /към чийто отбор
бях и аз/ бихме с 2:1 и поизмръзнали

отидохме да правим лари /домашни
богове/ от пластилин и да гадаем по
тях за късмета, който ни чака през
идната година.
Късно вечерта, заредени със солидно
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количество вино отидохме към за
лива, където бе накладен огън. До
късни доби пяхме руски песни на
популярните групи “Чиж и Ко”,
“ДДТ”, “Кино”, дори и Химна на Съ
ветския съюз. Въобще атмосферата
бе задушевна, въпреки студа. След
като зимата все пак си каза думата,
се върнахме в базата пиейки бира и
споделяйки незабравимите впечат
ления от тази вечер.
На другата сутрин всички станахме
късно – към 12. Хапнахме, помог
нахме на любезните ни домакини да
разтребят, сбогувахме се с тях с найтопли чувства и към 15 часа поехме
обратно към Санкт-Петербург. Оста
вихме багажа си при познати и ре
шихме да се разходим по красивите
му улици. Вече се беше свечерило и
целият град бе обсипан от разноцвет
ни светлини.
Потопихме се в една незабравима
феерия от цветове. Наистина сега

е трудно да опиша великолепните
сгради и храмове, които се редуваха
пред смаяния ми взор. Не случайно
наричат с пълно право Петербург
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- “Северната Венеция”. Уникална
архитектура, красиви мостове над
замръзналите канали и правилна ев
ропейска планировка. Всичко това
превръща творението на Петър I в
духовната столица на Русия. Особено
ми харесаха Казанския събор,
изпълнен в класически стил и разби
ра се Зимният Дворец – където си на

правихме групова снимка за спомен.
На връщане минахме и през ново
годишния панаир. Преди да отпъту

ваме с нощния влак към Москва от
седнахме в един приятен пъб, за да
похапнем и пийнем заключително.
Моите руски приятели ми подариха
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оловна фигурка на ауксиларий – де
тайлно копие едно към едно.
В нощния влак си разменихме кон
такти /телефони, Skype, Facebook/ и
аз ги пoканих да ми гостуват в Бълга
рия. Всички бяхме на мнение, че това
няма да е последното ни съвместно
мероприятие и се надявахме отново
да се срещнем на подобни римски
фестивали.
На сутринта, след кратка почивка,
аз Евгени и още няколко ранобуд
ни ентусиаста отидохме в Кремъл.
Пропускането вътре е доста стрикт
но, минаването през детектори е за
дължително. Въобще сигурността на
обществените места при руснаците е
доста завишена, за да се предотвра
тят възможни терористични актове.
Като любители на историята и въо
ръжението, решихме да разгледаме
Оръжейната палата. В нея са събрани
всички артефакти на руските монарси
– техни дрехи, корони, тронове, дори
карети. От разкоша и изяществото с
което са направени експонатите на
право ме засърбяха очите. На втория
етаж имаше още по-главозамайващи
предмети от бита на руските импе
ратори и дворянство от последните
три века: оръжия, икони, евангелия
и библии, чаши, прибори и сервизи
/инкрустирани със злато, сребро и
скъпоценни камъни/ – наистина ве
ликолепно наследство на един велик
народ. Това богатство нещо трябва
да се види, защото с думи просто не
може да се опише разнообразието и
красотата му.
След това се снимахме за спомен до
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емблемите на Кремъл – „Цар Топ“ и
„Цар Камбана“.
А също и красивите събори, които ми
се изпречиха пред погледа.

Времето обаче напредна и преди да
отпътувам отидохме да обядваме в
един мол на “Красивия Площад”. За
да не закрива гледката той е напра
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вен на 3 нива под земята и прилича
на подземен град с безбройните му
бутици и заведения. Хапнах тради
ционните палачинки с бекон и гъби,
и пих за последен път любимия си
квас. Следваше пътуване до дома на
Евгени, стягането на багажа, сбогу
ване с приятелите /най-тъжната част
от едно пътешествие/ и заминаване
то към летището, където уморен, но
доволен се натоварих на самолета и
без особени приключения се прибрах
в родната София.
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Петгодишен юбилей на Сдружение за
исторически реконструкции Скития
Минор
Автор: Владимир Попов

рез месец септември 2010 г.
в град Добрич бе създаден
първият клуб за римски ис
торически възстановки „Сдружение
за исторически реконструкции Ски
тия Минор - IV Легион Скитика“, тъй
като историческият Legio IIII Scythica
е станувал през 1 в. от н. е. на терито
рията на днешна Добруджа.
Нашата цел е не само да популяризи
раме военната част от римската исто
рия, а и цялостният културен живот
по нашите земи от времето в на рим
ско доминиране.
Легионът разполага с необходимата
екипировка за оформяне на две леги
онни контубернии (отделения от по
20 човека) с центурион, аквилифер
(орлоносец), сигнифер (знаконосец),
имагинифер (носещ портрета на им
ператора), корницен (тръбач), опцио
(помощник на центуриона) и осем
надесет легионери.
Самата група наброява 40 човека от
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Добрич, Варна, Разград, Стара Заго
ра, Ямбол и София. В легиона чле
нува и авторът на повечето римски
статии за списание Българска Наука
- Владимир Попов (един от първите
антични възстановчици в България,
развиващ това хоби от 2007 година).
Членовете ни са различни по въз
раст и професия, но това, което ни
обединява е любовта към римската
история и култура. Тъй като истори
ческите възстановки (или на англий
ски ‘reenactment’) са наше хоби, ние
сами влагаме средства за закупува
нето или направата на необходимо
то ни снаряжение. Основната част от
него (колани, апликации, ками, ме
чове, шлемове, щитове, копия, леги
онни знаци и символи) е изработена
от самите нас с максимална точност.
За прототипи използваме съхране
ните изображения по барелефи, на
ходки на римско военно снаряжение,
литературни източници, тъй като
целта ни е да се впишем адекватно
в периода от началото на 1 век, пре
създавайки го възможно най-дос
товерен и реалистичен начин. През
последните две години, паралелно с
усъвършенстването на римската си
екипировка, създадохме и тракийско
въоръжение за периода 4-2 в. пр. н.
е, а също и готска група от периода
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3-4 век. Част от нашите членове пък
са посветили време и средства за за
купуване и изработване на реплики
на хоплитско въоръжение от периода
на Гръко-Персийските войни. Също
така подготвяме гладиаторска и тре
товековна римска екипировка, с коя
то адекватно да се включим в пресъз
даването на ключови исторически
събития разиграли се на Балканите
през този период.
Само за една година от своето основа
ване, благодарение на високото ниво
на реенактмънт, което постигнахме,
ние получихме признание от много
чуждестранни групи от Западна и
Източна Европа и създадохме ценни
контакти за по-нататъшно сътрудни
чество с тях.
Паралелно с участието ни извън Бъл
гария, ние популяризираме римска
та култура и традиции и на родна
почва, в тясно сътрудничество с бъл
гарските сдружения: ‘18 Етърски Пе
хотен полк’ – гр. Велико Търново и
‘Чигот’ от гр. Варна, както и с много
необвързани реенактори.
За да придобиете представа от дей
ността ни, това са снимки от различ
ните мероприятия през годините.
На 17 април 2011 г. част от нашите
реконструктори, съвместно с техни
колеги от Legio X Gemina от Белгия
и Холандия взеха участие на тради
ционния фестивал в Рим - Natale di
Roma (посветен на рождения ден на
града). Това е един от най-мащабни
те фестивали в Европа, където всяка
година се събират около 1000 възста
новчици:
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На 23-24 юни 2011 г. участвахме в
събитието „Враг пред Портата”, част
от фестивала на културно-истори
ческото наследство „Белите нощи
на Разград“, посветени на битката
на император Деций срещу готите в
околностите на Abritvs:
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Съвместно със Регионалния Истори
чески Музей в Стара Загора, на 17-18
септември 2011 година проведохме
античния фестивал Avgvsta Traiana:„
Посрещането на император Септи
мий Север”

нето на 2765 рожден ден на Вечния
Град с напълно оборудваната ни ле
гионерска група, както и с колегите,
пресъздали цивилни римляни и тра
кийски воини.
За 21-22 април 2012 г. получихме
официална покана от Gruppo Storico
Romano - организаторите на Natale di
ROMA в Рим и участвахме в чества
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На 17-19 август 2012 г. взехме учас
тие в първия античен фестивал, про
веден в град Констанца /Румъния/ Festivalul Antic Tomis 2012 г., където
впечатлихме домакините с адекват
ната си екипировка и дисциплина, и
получихме специални благодарнос
ти:
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На 21 април 2013 за трети път участ
вахме в честването на рождения ден
на Рим и получихме висока оценка от
водещите на дефилето.
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На 14-16 юни 2013 г. участвахме и в
„Панаир на туристическите забавле
ния и анимации“ в НАР Кабиле, къ
дето намерихме много приятели и
съмишленици.
На 16-18 Август отново се включихме
във второто издание на фестивала
в Констанца - Festivalul Antic Tomis
2013 и бяхме отличени и похвалени
от домакините с плакет и грамота:
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На 2-ри ноември 2013 г., заедно с на
шите приятели от Legio V Macedonica
/Румъния/ и със съдействието на об
щина Гърмен, участвахме в първия
античен фестивал, целящ да попу
ляризира експонирания за туристи
археологически обект Nicopolis ad
Nestum - снимка горе
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На 21 април 2014-та година про
дължихме традицията да участва
ме в престижния фестивал Natale di
Roma в Рим, където заедно с колеги
те от групата за възстановки към АР
„Abritus: - Разград демонстрирахме
цивилна визия от 3 век - снимка долу
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На 28-30 август 2014 г. отново участ
вахме във третия пореден фестивал
Antic Tomis в Констанца, Румъния,
където за пореден път демонстри
рахме високо ниво на реенактмънт и
спечелихме симпатиите на домаки
ните с ритуалите, които проведохме:

158

ХУМАНИСТАРИСТИКА

На 1 май 2015 г. нашият клуб участва
за първи път на най-мащабния фес
тивал в Румъния - Festivalul Roman
Apulum.

Също така участие взе и готската гру
па Taranis - специално създадена към
нашата легионна част.
На 16 май 2015 г. получихме покана и
Освен участието на легиона, за пър участвахме в откриването на рестав
ви път представихме и гладиаторска рираната крепост „Стенос“ в прохода
та група към Legio IIII Scythica - клуб Траянови врата, където демонстри
Marcianopolis:
рахме въоръжение и екипировка от
4-5 век:
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На 1-ви август 2015 г. взехме участие
в откриването на проекта за развитие
на културното наследство на община
Поморие - „2500 години Анхиало;
2000 години Улпия Анхиалеон“.

160

ХУМАНИСТАРИСТИКА

След блестящото дефиле на легиона в този прекрасен морски град, показа
хме елинистическото и тракийско въоръжение на нашия клуб, който няма
аналог в Източна Европа:
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На 28-30 август за четвърта поредна
година участвахме в традиционния
‚Festivalul Antic Tomis‘ в Констанца,
Румъния:

На 30.10-02.11.2015 г. за първи път в
стила на живата история и експери
менталната археология, нашата асо
циация взе участие в реенакторско
събитие, посветено на битката при
Маратон през 490 пр.Х р. в Гърция.
Успешно е думата чрез която можем
да степенуваме нашето постижение
в тази красива съседна на България
държава, която е пряк наследник на
древна Елада. Но нашия клубен ус
пех не е случаен, а е благодарение на
повече от пет годишен труд и подго
товка.
На плажната ивица на Маратон се
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събрахме участници от Гърция, Ита
лия, България и Румъния, Обедине
ното Кралство, Белгия, Франция и
Канада и САЩ:
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Също така от четири години по тра
диция в навечерието на Коледа отбе
лязваме и римския празник Сатурна
лии - когато се събираме в Добрич и
честваме заедно изминалата година,
припомняйки си приключенията,
които са ни споходили.

Членовете й образуват взаимно под
крепяща се мрежа - от малък както
и от по-голям мащаб организации,
сътрудничещи си в рамките на асо
циацията. EXARC инициира реди
ца международни проекти, някои от
които са финансирани от Европей
ския съюз.
Тази година е юбилейна за нас, защо За нас е чест да сме членове на тази
то нашето сдружение навършва 5 го престижна западноевропейска орга
дини. Поглеждайки назад, с гордост низация.
можем да посочим, че през това вре
ме легионът ни получи признание и Също така през 2015 г. получихме и
висока оценка от чужбина. Така от своеобразно международно призна
27 април 2013 г. нашето сдружение е ние, когато нашият клуб се нареди
пълноправен член на организацията сред водещите западноевропейски
EXARC http://exarc.net/. Ние сме те клубове, представени в сайта Jeanхни единствени членове от България. Luc Féraud:
EXARC е международна организация http://www.roman-reenactor.com/
в която членуват археологическите links%20aera.html Това е чест за нас и
музеи и реконструкторски клубове. е индикация за качествената и устой
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чива дейност на нашият клуб в ре
конструкцията на античната история
на България. Радваме се, че нашите
усилия не са останали незабелязани
и са оценени в далечна Франция.
Oт 2015 г. „Сдружение за историче
ски реконструкции - Скития Минор
- IV Легион Скитика“, вече си има
официален сайт, където подробно
е представена нашата дейност. По
желаваме приятно разглеждане на
всички съмишленици, интересуващи
се от качествени възстановки на ан
тичното ни минало:
http://legio-iiii-scythica.com/index.
php/bg/

археологическите обекти на тяхна
територия. Надяваме се, че с тяхното
съдействие и подкрепа занапред ще
продължим да пресъздаваме истори
чески събития, обичаи и ритуали по
възможно най-коректния и правдо
подобен начин.
Всички са добре дошли под щандар
тите на легиона дори и само виртуал
но.
Разбира се, ще се радваме да срещ
нем реални приятели и съмишлени
ци, готови да се докоснат до Антич
ността като нас, така както бихме
били благодарни дори и за морална
Ви подкрепа в нелекото ни начина
ние, тъй като в България античните
Нашият клуб е отворен за сътрудни възстановки са слабо застъпени и все
чество с българските общини, които още не са толкова популярни така
искат да популяризират античното както в Западна Европа.
ни минало и да създадат интерес към
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Някои правят пропаганда,
ние показваме историята.
Вземи сега двата филма само
за 10 лв.
http://nauka.bg/
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Медии, които подкрепят
сп. “Българска Наука”
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