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НАУКА
Науката В и ОКОЛО нас
Автор: Яна Ненчева

ауката ни е информирала
за пеницилина и формата
на Земята. Но понякога
самите ние правим нещо, а то без
дори да подозираме си има научно
обяснение.
1.
Ирационалния мозък
В хода на еволюцията се е развила
склонността на мозъка да подбира
най-доброто решение в дадена ситуация.
Да си представим, че е сутрин. Имате среща с приятелка. Успали сте се и
се налага да закусите в заведението.
Отваряте менюто и може да избирате
между:
- пълна английска закуска – 9,95 лв.
- сандвич с шунка и кашкавал – 4,75
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лв.
- бъркани яйца – 5,95 лв.
- палачинка – 4,00 лв.
Какво ще изберете?
Сериозно. Помислете си преди да
прочетете по-надолу.
Готови ли сте?
Добре.
Аз ще избера сандвич с шунка. И изненадващо повечето от вас биха направили същото. Защо ли?
Последните години психолозите се
занимават с това да изследват как
взимаме решения въз основа на определени фактори в средата. Причината да изберете сандвича, а не пълната
английска закуска е, че тази закуска
изглежда доста по-скъпа на фона на
останалите възможности. Човек не
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разполага с вътрешно усещане, каква е стойността на даден предмет и за
това го оценя спрямо околните. Това,
че сме ментално зависими и в този
аспект, а не просто „харчим умно“ е
важно да се осъзнае. Например в горния случай вероятността шунката да
е стара и продавача да иска да я продаде преди да й е минал срока и на
годност… хич не е малка.
2.
„Има три вида лъжи: лъжа,
нагла лъжа и статистика“.
Марк Твен, както винаги е бил прав.
Статистиката е наука, която изрисува информирани изводи от големи
обеми данни. Това обхваща всичко.
От проучването за най-новото лекарство и вероятността, то да предизвика констипация. През прическата на
кандидат президента и как тя ще се
отрази на избирателната активност.
И така чак до какво да се включи в
дадена реклама, за да провокира
действията ни в дадена посока.
Просто гадая за тези примери разбира се, но принципът е този. Не можем да избягаме от този свят и трябва да го приемем, без да се поддаваме
на клаустрофобични мисли, каквито
предизвиква Големия брат. От малки
ни учат, че математиката е точна, сигурна наука. Е.. 2+2 почти никога не
е 4.
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3.
Плацебо ефекта
Купуваш си хляб и продавачката се
кълне в силата на рейки техниката,
която е излекувала втория и пръст от
ляво на дясно на левия крак от гъбична инфекция и студува алергия едновременно. Жената след теб я убеждава компетентно, че се е получило
само, защото тогава датата не е била
подвластна на ретроградния Меркурий, иначе е трябвало да прибегне
до хомеопатично мазило на билкова
основа или здравословното гладолечение, а ти си мислиш само дали не
трябваше да си купиш хлебопекарна
и да си го месиш вкъщи тоя проклет
хляб?
Но ако някой се чувства по-добре,
окей. В основата на това се крие плацебо ефектът. Силата на плацебо е
доказана. В едно проучване от 2002
година, 60 души са били подложени
на фалшива операция за лечение на
артритни колене. Една трудоемка хитрост, включваща фалшифицирани
кадри на видео екран ги убеждава, че
са претърпели пълната операция, докато в действителност са били само с
шев. Дори и така е било на лице подобрение на симптомите им и дори
са се възстановили, както тези, които
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са имали реална операция.
Интересното е, че в действителност,
Е, кои сме ние, че да даваме акъл кое ние правим същото през цялото вреработи и кое не?
ме, без дори да го осъзнаваме. Невин
Золман от университет в Питсбърг,
4.
Вероятността
Пенсилвания твърди, че всеки път,
Ако хвърляте монета 100 пъти и 100 когато обмисляш да направиш нещо,
пъти ви се пада ези, каква е вероят- което трябва да направиш по отноността да се падне ези и 101 път? 50 шение на друго, което пък ще доведе
%.
до това, какво някой друг ще напраСамо, че ако сте в казино и от адрена- ви в отговор, то ти прилагаш теория
лина вената на слепоочието ви пул- на елементарната игра.
сира едва ли ще си мислите именно Проблемът е, че ние сме новаци. Коза тези проценти. Не, не става дума за гато трябва да се мисли за ситуации
човешка глупост, просто мозъка вяр- няколко стъпки напред или когато те
ва, че при тези обстоятелства, които включват повече от няколко души.
изглеждат постоянни вероятността Започваме да правим грешки.
да се случи отново същия сценарий е
по-голяма.

5. Теория на играта
Във филма „Красив ум“, Джон Наш
и приятелите му, докторанти по математика в Принстънския университет, стоят в задимен бар, наблюдават
група от жени и изчисляват шансове
си с тях. Има ли математически модел за уреждане на среща? Или просто можеше да заговори някоя дама,
вместо да пише трескаво уравнения.
Но това е т.нар. „теория на играта“.
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6. Как да променим генетичния
си материал чрез промяна на
начина ни на живот
Това да похапваме понички или да
сме пристрастени към фитнеса може
да има последици не само за талията
ни. Ефекта на пеперудата важи и тук.
Това, което правим днес ще се отрази
и на поколенията. И то вероятно много по-скоро отколкото си мислим.
Трябва да се храним здравословно,
да спортуваме, да не пушим, да си
щадим нервите и сърцето. Статис-
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тиката(!) сочи, че вероятността(!) да
сме здрави с този здравословен начин на живот би увеличила шансовете за по-добър живот – на нас и на
поколенията след нас.
Да, но ако въпреки нездравословното
хранене, застоялия начин на живот и
напрегнатата обстановка, която само
цигарите успокояват вземем, че оцелеем? Това няма ли да направи и поколенията ни по-приспособими към
вредната среда? Истината е, че няма-

Купи: колие Атом
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ме представа, какво ни очаква днес,
утре, камо ли, какво е положителна
и отрицателна мутация за нашата
ДНК. Това само еволюцията може да
го отчете.
За това ни остава само да полагаме
усилия да сме здрави, щастливи и
удовлетворени от живота, който водим днес.

НАУКА

Гените на неандерталците правят
съвременните хора по-устойчиви към
алергии
Автор: Мария Кехайова
www.sciencedaily.com

Тази карта показва честотата на Неандертало-подобните TRL
ДНК в база данни от 1000 генома. Големината на диаграмите е
правопропорционална на големината на популациите.
огато съвременните хора и
неандерталците започват да
се кръстосват преди хиляди
години в Европа, у някои индивиди
възникват такива генетични вариации, които ги правят по-устойчиви
на инфекции. Това „наследство“ от
неандерталците обаче направило някои хора по-податливи на алергии.
Откритията, направени в две независими проучвания на American
Journal of Human Genetics от 7 януари акцентират върху важната роля на
междувидовите взаимоотношения в
човешката еволюция и по-конкретно
в еволюцията на вродения имунитет,
който има първостепенно значение
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за защита на тялото срещу инфекции.
„Открихме, че кръстосване с прародителите на хората – неандерталците и Денисовите хора, е повлияло
на генетичното разнообразие в съвременните геноми и по-конкретно
на три гена на вродения имунитет,
които принадлежат към семейството
на човешките Toll-подобни рецептори (TLR)“, разказва Джанет Келсо от
Института за еволюционна антропология Макс Планк в Лайпциг, Германия.
„Тези, както и други гени на вродения имунитет, показват съвпадение
с гените, притежавани от хора с ар-
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хаично потекло, в сравнение с останалите гени от човешкия геном“,
добавя Луис Кинтана-Mърки от Института Пастьор и CNRS в Париж.
„Това подчертава колко важни са интрогресивните събития [интрогресия
= движението на гени между видове]
в еволюцията на вродения имунитет
при хората.“
Предишни изследвания са показали,
че 1 до 6 процента от съвременните
евроазиатски геноми са наследени от
древните хомини, като неандерталците и Денисовия човек. Новите изследвания подчертават функционалното значение на това наследство във
връзка с (TLR) гените - TLR1, TLR6 и
TLR10. Тези TLR гени се експресират
върху клетъчната повърхност, където се дават имунен отговор срещу
бактерии, гъбички и паразити. Тези
имунни рецептори са от съществено
значение за предизвикване на възпалителни и анти-микробни процеси и
за активиране на имунен отговор.
Кинтана-Mърки и колегите му изследват еволюцията на вродения
имунитет дълго време. Те се позовават на огромно количество информация, както и на информацията от
генома на древните хомини. Екипът
Кинтана-Mърки е фокусиран върху
списък от 1500 гени, които са със значение за естествения имунитет.
Тези изследвания разкриват малки
промени за дълги периоди от време
във връзка с някои гени на вродения
имунитет. Други гени са претърпели селективни внезапни проверки,
при което се утвърждава алтернати-
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вен вариант, може би поради промяна в околната среда или вследствие
на епидемии. Повечето адаптации
в протеин-кодираните гени настъпват през последните 6 000 до 13 000
години, когато препитанието на човешката популация е изместено от
лов и събиране към земеделие.
Но, Кинтана-Mърки твърди, че найголямата изненада за тях е, откритието „че TLR1-6-10 клъстера е сред гените, представляващи най-голямото
неандерталско родословие сред европейци и азиатци.“
Келсо и нейните колеги стигат до същото заключение, но техните изследвания не са в областта на имунната
система. Техният интерес е в разбирането на функционалното значение
на гените, наследени от архаичните
хора в по-широк план. Те изследват
днешни човешки геноми от определени региони за сравнение по определени признаци с геномите на неандерталци, след което разглеждат
разпространението на тези региони в
хора от цял свят. Тези анализи водят
до същите изводи за трите TLR гена.
Две от тези генни вариации са подобни на генома на неандерталеца,
докато третият е подобен на генома
на Денисовия човек, съобщава групата на Келсо. Откритието на нейният
екип е и доказателството, че тези генни вариации са опция за селективно
предимство. Подобни вариации, но в
архаични хора са свързани с увеличаване на активността на гените TLR,
както и с по-голяма реактивност към
патогени. Въпреки голямата чувстви-
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телност срещу инфекции, това може
също така да увеличи податливостта
на съвременните хора към алергии.
„Това, което потвърждава нашето изследване, както и други изследвания
по интрогресия е, че кръстосването с
архаични хора наистина има функционални последици за съвременните хора и че най-очевидните такива
се състоят в оформянето на нашата
адаптация към околната среда - подобряване на начина, по който устояваме на патогени „, казва Келсо.

Колкото и изненадващо да звучи, в
това има много смисъл, добавя тя.
„Неандерталците, например, са живели в Европа и Западна Азия около
200 000 години преди пристигането на съвременните хора. Най-вероятно, те са били добре адаптирани
към местните климатични условия,
храни и патогени. Чрез кръстосване
с тези архаични хора, ние, съвременните хора, имаме шанс за по-лесно
приспособяване към изменчивите
условия на околната среда.“

Купи: колие кофеин
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Гепардите са се превърнали
в застрашен вид
Превод: Анжела Георгиева
www.scientificrussia.ru

чени от Санктпетербургския
университет в голям международен изследователски колектив, за пръв път съставили последователен геном на гепарда и така
пресъздали демографската история
на популацията. Учените установили, че животните са застрашени от
изчезване поради изключително ниското генетично разнообразие, а резултатите са публикувани в списание
Genome Biology.
В хода на изследванията, учените
проучили геномите на 7 гепарда: 4
от Намибия и 3 от Танзания. Анализът показва, че загубата на генетично
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разнообразие в гапардите е 90-99%,
много висока стойност, която обяснява бързото разпространение на
вируси в популацията и трудности с
размножаването. Това означава, че
гепардите са се превърнали в застрашен вид.
Биолозите възстановили и последователността на събитията. Оказало
се, че резкият спад на генетичното разнообразие на гепардите се е
случвал два пъти. Първият настъпил
преди 100 000 години, по време на
миграцията на животни от Северна
Америка до Азия и на юг в Африка,
а вторият – преди 10-15 хиляди годи-
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ни, когато броят на гепардите рязко
намалял и кръстосването е станало
близкородствено. Причината за това
остава неясна.

ботят от специалисти, за да се определи кръстосването на животните от
по-благоприятна генетична гледна
точка, така че да създават здрави потомства. Към момента, работата не е
Според изследователите работата им завършена и учените ще продължат
ще помогне за опазване на гепарди- да анализират данните.
те. Използваните данни ще се обра-

Купи: колие серотонин
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Поведенческите прояви в
градския транспорт и… още нещо
Автор: Яна Ненчева

олко често ни се случва да се
возим в градския транспорт и
някоя стринка така да ни вдигне кръвното за някоя глупост до такава степен, че да усетим как кръвта
започва да пулсира в ушите ни? След
няколко спирки в чудене, как може
да има такива хора и как ти самия
може да се ядосваш за такива неща,
на човек му отминава. Това е нормално. Поведението включва всички
действия или реакции на организма
към външни и вътрешни стимули,
които са насочени към задоволяване на основни жизнени нужди или
към приспособяване на индивида
към околната среда. В случая нямаме
друг избор освен да се приспособим
и да не обръщаме внимание.
При животните поведението е насочено към:
– намиране на храна;
– придобиване/запазване на жизнено пространство (представете си
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стринката от автобуса, която ви ръчка с чантата);
– защита (вие се отбранявате да не ви
контузи);
– репродукция.
При човека освен към задоволяване
на тези биологични нужди, поведението е насочено и към задоволяване
на:
– социални (опитвате се да не губите
самоконтрол);
– морални (хич не е хубаво да изтръгнете чантата от ръцете й и да я удряте
с нея…за това се въздържате);
– и творчески потребности.
Поведението се дели на два вида в зависимост от механизма на възникването му – вродено и придобито.
Придобитото поведение е резултат
на обучение в хода на индивидуалния живот, затова то е специфично
за всеки индивид от дадения вид. За
това по дечицата в училище си личи,
какви са взаимоотношенията в семейството. Е, въпреки че се формира
в индивидуалния живот има и своите
генетични предпоставки.
Изборът на целите и начините за
постигането им е повлиян от културни, етични и социални норми и правила. Поведението на индивида се
оценява като приемливо, само когато
е съобразено със социалните норми,
регулиращи взаимоотношенията на
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отделните членове в обществото (пак
си представете жената в автобуса и
чантата й). В индивидуалния живот
постепенно се формира ценностната
система, която е както индивидуална
така и синхронизирана с дадена обществена група.
Вроденото поведение е видово специфично и относително стереотипно. То се извършва по един и същи
начин във всички индивиди от даден
вид. Това позволява бърз, акуратен
отговор на външни и вътрешни стимули, без да е необходимо време за
обучение.
Форма на вроденото поведение са
инстинктите. Те се състоят от сложна
поредица от реакции, насочена към
удовлетворяване на жизнено важни
нужди на организма. Те са в основата на поведението и се надграждат от
придобитото поведение. След включването им, инстинктите се осъществяват до край, дори, ако се отстрани
стимулът, който ги е предизвикал. За
това ни трябват няколко спирки, за
да се овладеем и да спрем да се ядосваме.
Съгласно Уйлям Мак Дугъл инстинктите са източници на мотивация и
се класират в няколко групи:
– бягство (страх);
– неприятно (отвращение);
– любознателност (удивление);
– агресивност (гняв);
– самоунижение (смущаване);
– самоутвърждаване (въодушевление);
– родителски инстинкт (нежност);
– хранителен инстинкт;
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– стаден инстинкт.
Интересно е, че в основата на социалните инстинкти са заложени и т.нар.
огледални неврони. Те ни позволяват да се поставим на мястото на другия и да усетим това, което той усеща. За това по някое време, докато се
успокояваме може и да си помислим
„Ех, горката жена… Сигурно си има
причина да е толкова кисела, дали не
сбърках пък аз?”
Инстинктивното поведение е по-пряко генетично обосновано, отколкото
други видове поведение. За поведение, което е генетично обусловено
се счита такова поведение, което се
проявява спонтанно при лица, отглеждани в изолация (т.е. не могат
да го научат от никой друг), или при
които експериментално се разкрива
наследство. Доказателствата предполагат, че алтруизмът, агресията, алчността, и сексуалните предпочитания са генетично определени. Напр.
агресията често до голяма степен е
свързана с наследствени и социалните стереотипи, което прави много
по-трудно откриването на биологичните корени на насилието.
От опити върху животни и наблюдения върху хора е установено, че в
хода на развитието им има критични
периоди, през които се оформят способностите за някои дейности или поведенчески прояви. Пример за това е
развитието на способността за пеене
при пойните птички. Необходимо е
първо да са чули песни на възрастни индивиди и то в точно определен
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възрастов период от развитието си.
След преминаването на този период
те при никакви условия не усвояват
пеенето.

то на маймуни отглеждани в изолация. Новородени маймунчета се
изолират от техните майки, както и
от контакти с други маймуни. Задоволяват се напълно всички техни биологични нужди като храна, вода и
топлина. При израсналите индивиди се развива затвореност и изолираност, склонност към стереотипни
движения, лесна раздразнителност и
безпричинна ярост.

Интересен пример е значението на
депривацията за формиране на половото и социално поведение.
Нормално новородените се развиват
в тесен физически и емоционален
контакт със своите
майки. Това е абсолютно необходимо и лишаването им от тези условия
(депривация) има дълготрайни по- Значение има и различната степен на
следици.
депривация. Всяко добавяне на елемент от нормалната среда намалява
поведенческите отклонения. В клетката се поставя „изкуствена майка”,
която представлява конструкция покрита с мека материя. Към нея маймунчето показва поведение подобно
на това към родна майка. Следващо
подобряване е, че „изкуствената майка” има механизъм за задвижване.
При тези условия патологичните
елементи в поведението намаляват,
без да се достига до нормалното ниво
да развитие.
Деца отглеждани в условия на емоХари Харлоу проследява поведение- ционална депривация (в изолация
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или от родители алкохолици, наркомани), са заплашени от развитието
на т.нар. синдром на емоционална
недостатъчност. Той се проявява с
поведенчески прояви като необоснован плач за привличане на вниманието, некоординирани или стереотипни движения (люлеене на тялото,
удряне на главата), индиферентност,
загуба на апетит, имунна недостатъчност и др.

Сега си мислите дали агресивната
жена от градския транспорт е била
прегръщана достатъчно като малка,
нали? Може просто нещо във вас да
е отприщило тази и реакция. Промените в средата, които предизвикват
промени в поведението на животните, се наричат стимули (дразнители).
Всички поведенчески действия се
извършват в отговор на външни или
вътрешни стимули. Поведенческите
прояви, предизвикани от вътрешни
и външни стимули могат да бъдат
както наследствено обусловени, така
и повлияни от миналия опит на животното. Т.е. може и дори вие самите
да сте съвсем невинни, а прическата
ви да й напомня на някой наистина
дразнещ и това да я е мотивирало да
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ви ръга с чантата си уж съвсем невинно.
Мотивацията е движещата сила, която стои зад всички действия на индивида. Тя включва целева насоченост
на поведението и изисква получаването на пряка и своевременна връзка между целенасочените действия
и постигнатите резултати. Крайният
резултат винаги има субективно значение и психологическа ценност. В
психологията, мотивацията е свързана с начало, посока, интензитет и
постоянство в поведението, желание
и готовност да направиш нещо. Т.е.
съвсем умишлено не става, за да ви
направи място да слезете от автобуса. Не си мислете, че е случайно. Мотивацията е временно и динамично
състояние, което не трябва да се бърка с индивидуални черти от характера на човека или емоционални състояния.
Тя може да бъде вътрешна и външна
– породена от вътрешно желание за
постигането на определени резултати, или следствие на външни фактори.
1. Вътрешна мотивация – настъпва,
когато хората са вътрешно мотивирани, за да създадат нещо, което предизвиква задоволство у тях.

НАУКА

2. Външна мотивация – настъпва, ко- ност от по-ниско ниво трябва да бъде
гато хората са мотивирани от външно сравнително добре задоволена, презадоволство като пари, оценка и др. ди да се появи потребност от по-високо ниво.
Така например, човекът, чиито физиологични потребности и потребност
от сигурност са задоволени, ще има
мотивация да задоволи и социалните си потребности, докато гладният
бездомник ще е напълно обзет от мисълта да си намери храна и подслон.
Има две по-известни теории за
мотивацията.
Първата е свързана с пирамидата на
човешките потребности. През 1954
г. Маслоу дефинира своята пирамида (йерархия) на човешките потребности, която играе ключова роля за
развитието на човешките ресурси и
теорията за мотивацията. Пирамидата се състои от следните пет нива:
1.
На най-ниско ниво са физиологичните нужди: за въздух, вода, храна, сън и основните изисквания за
поддържане на живота.
2.
Нуждата от безопасност, сигурност и спокойствие.
3.
Социални потребности от одобрение, привързаност и любов.
4.
Потребност от уважение, социален статус, признание и самоуважение.
5.
Потребност от себеутвърждаване (себеактуализация) - най-високото и абстрактно ниво в пирамидата.
Маслоу вярва, че потребностите от
по-ниските нива са по-силни от тези
от по-високите и, че всяка потреб-
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По-същественият момент е, че Маслоу е вярвал, че потребността от самоусъвършенстване е коренно различна от всички останали 4 нива
в йерархията. Те и четирите представляват потребности, породени
от недостига. Включват физически
или психологически условия, които
личността се стреми да поддържа в
приемлив диапазон. Когато някоя от
тези четири типа потребности бъде
удовлетворена, свързаната с нея мо-
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тивация намалява или изчезва, и
поведението на човека се променя.
За сметка на това самоусъвършенстването е потребност от растеж и в
процеса на задоволяването и на тази
потребност мотивацията расте още
повече вместо да намалява.
Според Маслоу незадоволените потребности водят човешкото поведение и са движещата сила на трудовото поведение на всеки индивид в
обществото.

Другата теория за мотивацията е на
Мак Грегър. Той възприема, че съществуват две ситуации – Х и У.
Ситуация Х: в тази ситуация теория
е, че на работниците е присъща мързеливостта и ще избегнат работата
си, ако могат. На тях им е вътрешно
присъщо да не харесват работата.
Поради това работниците се нуждаят
от добра система за контрол.
Ситуация Y: при нея теорията е напълно противоположната. Мениджърите вярват, че екипа им е съставен
от амбициозни, самомотивиращи се
и самоконтролиращи се хора, за които е важно да се чувстват полезни и
да им е неприятно, ако нямат усеща-
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нето, че са свършили нищо полезно
през деня. Както и съответно да изпитват истинска душевна наслада от
постигнатите резултати и изпълнените задължения. Такива хора трябва да бъдат подкрепяни, да се поставят с подходяща работна атмосфера
и среда, спомагаща развитието на таланта им.

Артур Манфред Макс Неф пък е чилийски икономист, който дълги години е работил върху проблемите на
развитието в третия свят. Прекарал
е голяма част от времето си в търсене на модели за изход от мизерията,
нищетата, финансовия недоимък, от
икономическата (и екологична) катастрофа.
Основната идея в неговите схващания е, че човешкият прогрес се основава на стремежът към задоволяване
на най-важните човешки нужди и
потребности. Потребностите на човека се разглеждат като система за
удовлетворяване на различни нужди
в даден момент или през определен
исторически период. Според Неф
удовлетворяването на някои потребности е брутално, разрушително, ма-
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кар и частично удовлетворително. И
трябва да се има предвид, че удовлетворяването на една потребност
може да доведе до възпрепятстване
на удовлетворяването на друга. Или
иначе казано, твоята потребност да
отвориш прозореца в задушния автобус пречи на потребността на стринката да стои в задушно и миришещо
на чесън пространство.
В основата на проблема са основните
човешки проблеми и тяхното удовлетворяване. За разлика от системата на Маслоу класификацията на
потребностите не е пирамидна (йерархична), а взаимодопълваща се
таблица, класираща потребностите в
9 категории.
Е, след всичко това надявам се да не
съдите толкова строго жената от автобуса.

Купи: колие
шоколад
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Динозаврите може да са танцували като
птиците, за да привлекат партньори
Превод: Теодора Драгнева
www.news.sciencemag.org

али месоядните динозаври
като тиранозавър рекс са
танцували, за да привлекат
партньори? На този въпрос отговаря новото изследване, което използва фосилизирани отпечатъци като
свидетелство за разнообразието от
динозаври лудували като папагали и
пуфини, за да впечатлят противоположния пол.
“Повечето или всичките действията на сегашните птици произхождат от динозаврите”, казва Дарен
Найш, палеонтолог от Университетът на Саутхемптън, Великобритания. “Ако тези повърхностни следи
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са наистина това, което твърдят
авторите, то това изследване подкрепя тази теза.”
Следите са били открити на четири
места в Колорадо от екип, воден от
Мартин Локли, палеонтолог от Университета на Колорадо, Денвър. Три
от местонахожденията са в източно
Колорадо и едно в западната част
на щата. При всичките са намерени
сегменти от пясъчник, геологическа
формация от преди около 145 и 66
милиона години. В най-голямото находище, в източно Колорадо, са намерени 60 следи върху повърхността
на пясъчника, които били около 50
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метра дълги и 15 метра широки. Повечето от следите представляват паралелни двойни изравяния в земята,
а някои включвали и чисти отпечатъци от трипръсти стъпки.
От техните размери и форма Локли
заключва, че следите са направени
от месоятните динозаври Acrocanthosaurus, които живели преди около 110 милиона години и били едни
от най-големите месоядни по онова
време, които тежали до 6 тона и да
достигали до 11 метра дължина.
Групата спори, че следите са много
подобни на тези, правени от гнездящите на земята птици – такива като
атлантическия пуфин и някои видове калугерици и папагали – които
участват в “много енергични” изяви
на ухажване, които включват наперване и драскане по земята.
„Птиците сякаш се подлудяват
от дейностите преди чифтостването, “ казва Локли, добавяйки, че
“научната литература за птици
всъщност говори за върхове на емоционална дейност. Изглежда, че и
месоядните динозаври са изпитвали същото.”
За да е сигурен, че интерпретацията
е точна, екипът разглеждал и отхвърлял още няколко обяснения. Сред тях
били възможността следите да са оставени докато динозаврите са ровили за вода или храна, докато са маркирали територия или дори докато
са строели гнезда. Само ухажването
обяснява особеностите на следите,
като тяхното изобилие, разпределение и честота върху земята.
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Следите “не изглеждали свързани
с изграждане на гнездо, ровене или
търсене на храна и вода,” съгласява се
Антъни Мартин, палеонтолог от Университет Емори, Атланта.“Изглежда,
че ухажорски следи са добро обяснение, особено когато се сравнят със
следи от сегашните птици. Следите ни показват също колко енергия
са влагали динозаврите в привличането на потенациални партньори,
което очевино са правили като усещали движенията на земята под
краката си.”
Найш добавя, че въпреки първоначалната си скептична нагласа при
първия прочит на статията, сега смята, че може би изследователите са открили нещо значимо. Но той казва,
че все още се чуди дали няма обяснение, което изследователите са пропуснали.
Например, следите може да са направени когато хищници, като могъщия
Acrocanthosaurus, с техните мощни
задни крака изравяли земята, за да
създадат звук и да предупредят други мъжки – дали от същия или друг
вид – да стоят на далеч, казва Тимъти Ислъс, палеобиолог в Университет Портсмут, Великобритания.
Дори по-голям проблем, казва той,
е че конкурентната проява на мъжките птици, които търсят партньор е
наблюдавана само в малък брой видове по света. Това прави по-малко
вероятно това поведение да е било
широкоразпространено и повсеместно сред динозаврите.
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Най-новите джаджи от 2015
година
Превод: Яна Ненчева

райно време е да поспрем с
работата и да се възнаградим
за личните си победи през
изминалата година. Дори и Роуън
Аткинсън (мистър Бийн) в ролята си
на супер секси таен агент в Джони
Инглиш разполага със свръх модерни джаджи. Ето няколко глезотийки
създадени през последната година,
които може да се окажат неочаквано
полезни.
1. Surface

плей и най-новия Windows 10. Може
да се набави за скромната сума от $1
499.
2. Nexus 6P

book

Това е първият лаптоп на Microsoft.
Нарекли са го „Surface book“ (Сърфейс бук) или в буквален превод
„повърхностна книга“. Името му не
звучи никак добре в превод на български, но в общи линии представлява мощна преносима машина.
Характеризира се с минимум 8 GB
оперативна памет и с процесор Intel
i5. Е не е много лек – 3,34 кг, но пък
разполага с удобен 13,5 – инчов дис-
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Доста интересни са линията телефони на Google – Nexus. За тази линия
Google си партнира с китайския телефонен гигант Huawei. Освен актуализациите на Google, които са нонстоп, Nexus 6P притежава изцяло
алуминиев корпус, 5,7 – инчов дисплей с 518 пиксела за инч и доволно
издържлива 3450 mAh батерия. За
да се уверите колко е добра наистина тази машинка, трябва да знаете,
че е с 3GB оперативна памет и 2 GHz
окта-ядрен процесор. Може да се намери за цена от $ 499.
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3. Samsung JS7000

ва функционалност и интуитивност.
Може да си набавите Gear S2 на цена
от $249. От изцяло неръждаема стомана е и ако решите, че не искате да
ви навигира, както тъща навигираща
зет си в колата, има опция „Classic“.
Тя съответства на стандартния аналогов часовник.

Ако ви се иска да смените телевизора и да издразните мъжа на сестрата на жена си (примерно!), може би
ще ви заинтригува Samsung JS7000.
Нанокристалната технология на
Samsung го превръща в телевизор с
висока разделителна способност на 5.
по-ниска цена (в сравнение с основната му конкуренция LG) от $ 799.
Samsung JS7000 е с операционна
система Smart TV, както и с четириядрен процесор.

Master & Dynamic MW60

4. Samsung Gear S2
Samsung пуска и нова линия умни часовници – Gear S2. Линията включва
традиционните компоненти на класическия часовник в съвременния
свят. Гъделът е, че часовникът отчита
движението на собственика и разполага с навигатор. Така операционната система на Samsung – Tizen съчета-
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По тези слушалки дори и аз се заглеждам. Ще ми отиват на кафявата лятна чантичка, а и казват, че след като
се премине на безжични слушалки
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човек не иска да се връща към жиците. Master & Dynamic MW60 притежава стил. Е, притежава също Bluetooth,
16-часова батерията и персонализирани 45 mm неодимови драйвери.
Има си и микрофон, така че може да
се използва за полеви разговори. Ценат аим е от $ 549.
6. Revo Super System

След като му зададете нужните параметри, той ще ви
информира как върви готвенето дори и да ви се наложи
да излезете навън.
Всеки случай не са ви нужни
супер уменията на готвачите от Master Chef, за да сготвите 5 пържоли на идеална
температура.

Когато сте си у дома и слушате му- 8 . S y n o l o g y D S 4 1 6 N A S
зика, естествено ви се иска приличен звук. Revo Super System предлага даже страхотен звук и красива
опаковка. Връзката към Super Sytem
може и да е безжична. Излъчва над
24 000 интернет радиостанции, притежава 80W усилвател и 40W субуфер. Приляга за всяка стая в къщата (или апартамента) и е на цена от
$899.
7. Anova Wi-Fi Sous Vide
Тази машинка, която поразително
наподобява онзи уред от „Мъже в
черно“, който заличава спомените,
всъщност представлява супер-термометът на цена по-евтина от $ 200. Все
пак е $ 199. Супер термометъра може
да поддържа определена температура и да се управлява от разстояние.
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Ако се чудите какво е това, това е мечтата на зубъра (и моята разбира се). А
именно – практически неограничено
място за съхранение. Synology DS416
NAS може да приюти до 32TB! За $
499 е, но си има всичко – персонален
облак, откъдето могат да се споделят
файлове, място за личния сайт, сървъра на електронната поща и какво-

НАУКА

то друго се сетите. Може пък просто резолюция, запаметява със скорост
да архивирате всичките си файлове и 7 гигабита за секундата и има 6GB
да ги направи достъпни. Кеф, а?
RAM.
9 . S a m s u n g VR 9 0 0 0 R o b o t
Vacuum

Струва $ 599.
1 1 . D - L i n k AC 3 2 0 0 R o u t e r
Това, което прилича на странен ретро телефон, всъщност е супер робот
за почистване с помощта на вакуум.
Струва $ 699 и изглежда все така смешен като предшествениците си, но е
много по-мощен от тях. Има си дистанционно управление, с което при
нужда може да се насочва към замър- Файловете са все по-големи, а това
сеното място. Засмуква боклука като означава, че времето за зареждане в
мини черна дупка.
интернет става все по-дълго. Спокойно, D-Link AC3200 Router отвръща на
1 0 . N v i d i a GTX 9 8 0 T i
удара. Доста прилича на дронче, но
може да прехвърля данни с 3,2 Gbps.
Това чудо, което визуално не при- Това е повече от достатъчно и за найвлича вниманието ми по никакъв на- взискателните потребители. Може
чин, всъщност е видео карта за игра. да се създаде 5GHz високоскоростна
Тези, които разбират ще я оценят. Аз мрежа само за личните устройства
не съм от тях, но Nvidia GTX 980 Ti се и друга отворена мрежа за гостите.
характеризира с по-голяма мощност Струва $ 309.
и лекота при работа с нея. Безпроблемно се занимава с игри с висока
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1 2 . V o o r m i F a l l L i n e J a c k e t рамките на всеки слой вълна. Така
W i t h C o r e C o ns t r u c t i o n
се постига водоустойчивост с почти
всички материали, включително памука и найлона. Конкретното яке е
на цена от $ 400.
13. Rif 6 Cube
Кубчето прилича на Доктор Октопус
от Батман, но е доста симпатично и
спестява място. Rif6 е стабилен, така
че може да се постави телефона върху него най-спокойно. Прожектира
големи картини на стената безпроблемно и понеже е безжичен няма
опасност да се спънете в кабел в тъмното. Може да се намери на цени от $
229 до $ 299.

Това яке изглежда не особено интересно, не особено красиво, твърде
семпло е и не е секси. Да, но с него
няма лошо време в планината. Не
е обемно и е удобно, съдържа вълна, която държи топло и лесно съхне, ако ви хване дъжда. Компанията
Colorado използва технология, която вплита водоустойчив материал в

Купи: колие Атом
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Д-р Ралица Зидарова: Мизерията
не води нищо добро със
себе си, включително и във
взаимоотношенията между хората
Автор: Яна Ненчева

Антарктически кремъчни водорасли при увеличение 1500 пъти (Pinnularia microstauroides
Zidarova, Kopalová & Van de Vijver); Източник: Ралица Зидарова

-р Ралица Зидарова е родена
в София. Завършва 118 СОУ,
дипломира се като магистър,
специалност Биология през 2001 г.
Докторант в периода 2003–2006 г.
към Катедра Ботаника на Биологически факултет при СУ „Св. Климент
Охридски” и междувременно хоноруван асистент в катедрата от 2001 г.
След приключване на докторантурата работи няколко години в БАН, като
научен сътрудник и главен асистент
в Централната лаборатория по обща
екология (днес част от Института по
биоразнообразие и екосистемни изследвания). Автор и съавтор е на над
30 научни публикации, повечето от
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които в реномирани чуждестранни
издания, както и на над 25 научни
труда, представени на конференции
в Европа, Северна и Южна Америка.
Също така е автор и съавтор на над
70 нови за науката видове кремъчни
водорасли. От 2011 г. е преподавател
в Катедра Ботаника на Биологически
факултет към СУ „Св. Климент Охридски”.
Как решихте да се занимавате
с наука? Това ли беше детската
Ви мечта? Въобще как на човек
му хрумва да се занимава с това?
Някакъв вид страст към непознатото ли е или тръпката да от-
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криеш нещо ново е движещата?
Може би първо е любопитството.
Случи се по време на курса по Систематика на водорасли и гъби, воден
тогава от проф. дбн Добрина Темнискова. Бях впечатлена и заинтригувана от огромното разнообразие на
невидимия за човешкото око свят на
водораслите. Спомням си, че дълго
стоях пред кабинета на проф. Темнискова, убеждавайки я , че трябва
да ме вземе за неин дипломант. Явно
съм показала силна детерминираност в желанията си, защото успях да
я убедя! Може би, когато човек знае
малко на интригуваща го тема, е любопитен да узнае повече, а после става още по-интересно, защото с разширяването на познанието нараства
и броят на въпросите.
Има много негативизъм, когато
кажеш на някой, че се занимаваш с наука. Много от завършилите още бакалавър се насочват
към чужбина, а когато решиш
да останеш те „ожалват”. Изглеждате оптимист, а оптимист
ли сте по отношение на науката
в България?

Купи: колие
кофеин
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Може би за голяма част от хората
какво точно работят научните работници не е напълно ясно. Наука е много широкообхватно понятие. Друга
причина е, че в науката резултатите не идват бързо. Точно обратното,
често пъти е необходимо много време за получаване на достатъчно добри и представителни резултати. А и
невинаги единичният резултат от веригата резултати до крайния е пряко
видим. Единичният резултат може
да е много добър резултат, но да няма
стойност сам по себе си. Наскоро попаднах на един американски сайт,
на който бяха предоставени обобщени данни за тропичните циклони и
урагани над Атлантическия океан.
Сега знаем, че урагани в Атлантика
е най-вероятно да очакваме например около 10 септември. Както знаем с голяма вероятност и точките им
на формиране за всяко десетдневие
през сезона на ураганите и вероятният им път през всеки месец от сезона.
Изводите бяха направени въз основа на данни, събирани от...1851 (!) до
2009! Не би било възможно и достатъчно достоверно да бъдат направени само с няколко наблюдения през
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тези години. А един човешки живот е Поне 25% от кислорода във въздуха,
много по-кратък.
който дишаме, са резултат само от
фотосинтезата на кремъчните водоАко се замислим, много от ежеднев- расли в морския планктон. С други
ните неща, за които вече дори и не думи, можем да не подозираме за
мислим, а ги приемаме за нещо оби- тях, но в някаква степен те за нас са
чайно в живота ни, всъщност са ре- жизненоважни. Вероятно за малко
зултат на науката и технологиите. хора също е известно, че някои видоВсички те не са се появили изведнъж ве имат високо съдържание на масла
в този си вид, през годините са се и са потенциален източник на биоизменяли, правени са успешни или горива.
неуспешни нововъведения и изменения – едни са отхвърлени, други Аз правя по-земни неща. Описвам
са доусъвършенствани, накрая често нови видове кремъчни водорасли
се случва първообразът отдавна да от Антарктика. На пръв поглед това
не прилича на сегашния продукт. Но е безсмислено дело. Кому е нужно?
е имало основа, основа за развитие. Но кремъчните водорасли са много
Ако я няма, или ако я загубим, спи- добри индикатори за условията на
раме развитието. Сигурно ще питате средата. Реагират бързо на промениаз с какво се занимавам.
те. Всеки вид живее при определени
условия и реагира при изменение
Да, какъв е обектът на вашите в тях. Първо трябва да знаем кои са
изследвания?
видовете и как да ги разграничаваме
Вероятно повечето хора съществу- един от друг. След това да разберем
ват съвсем щастливо под небето без какви условия на живот предпочита
изобщо да се тревожат за кремъчни всеки вид. Ако се променят условияводорасли, а може би и без дори да та на живот на едно място, ще се проподозират за тяхното съществуване. менят и видовете, които живеят там,
Аз се занимавам точно с тях. Кре- или ще се промени броят на някои
мъчните водорасли са работници във видове спрямо други. Ако те вече не
„Фабриката за кислород“ на Земята. се чувстват добре там, ще бъдат заме-

Купи: колие
молекула на
червеното вино
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нени от други видове, на които им харесват новите условия. За следенето
на процесите на изменение в средата, и за тяхното разбиране, е нужно
първо да знаем кои видове живеят
на дадено място и при какви условия
обичат да живеят те, след това през
определен период от време да трупаме данни за това място и за видовете
кремъчни водорасли там, да следим
евентуалните изменения сред тях и
по тях да съдим за измененията, които са настъпили или които дори биха
могли да настъпят в средата. Колко
ли време може да отнеме да се види
голям резултат? Много.
А какво мислите за това, че едва
завършилите „млади учени” заминават, притеснява ли Ви?
Не е лошо, че младите хора пътуват и
учат и на други места по света. Пътуването и общуването с хора от други
среди разширяват „кройката“ на човека и го изграждат. Обменят се знания, опит и идеи, а така възникват и
нови идеи. Не мисля, че трябва да се
ограничаваме само с обучението и
правенето на наука в рамките на държавата. Това би било грешка. Въпросът е не дали заминават, а дали след
това младите хора са мотивирани да
се върнат и да приложат наученото
и идеите си тук, или в това да го направят виждат само борба с вятърни
мелници по пътя си.

наистина не става. Сякаш има някакъв порочен кръг. Може да се окаже
и път без изход. Средствата са малко.
Следователно лоша материална база
и лоши условия за работа, намаляваща мотивация, оттегляне на млади
или на качествени кадри, постепенно
и умора на идеите, слаба продуктивност. Следствието е неконкурентни
резултати. Ако нещо не се харчи, то
не върви добре, и не трябва да се влага в него. Следователно науката, понеже не се харчи, не се влага в нея и
тя изчезва. И оттук следва, че губим
основата за развитие. Крайният резултат е, че няма и развитие. Май не
звучи оптимистично.

Би трябвало политиката да е насочена към младите хора и възможностите им за реализация в нашата държава. В момента има някаква празнота
между предлагането на обучение на
докторанти например и последващото им реално практическо интегриране като кадри, включително като
научни кадри. Говоря и за фундаменталната наука, не само за практически ориентираната част на науката. Двете са неразделни. Едва ли в
момента за младите хора, получили
магистърска степен след 5-6 години
на обучение в университет, и още 3
години след това обучение и работа
за придобиване на докторска степен,
звучи примамливо да започнат научна работа в Българската академия
Какво смятате, че пречи на нау- на науките, предвид заплащането на
ката в България да се развива?
труда и условията за работа. Би трябЗвучи клише, но наука без средства вало да има стимули за хората, които
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действително са можещи и желаят на Южните Шетландски острови и о.
да работят. Може би е крайно време Джеймс Рос в Антарктика.
да се въведе и диференцирано заплащане, въз основа на резултатите, а не
само на прекарани часове в работата. В противен случай неминуемо ще
дойде моментът, в който страната ще
изпита недостиг на кадри, а за някои
научно-приложни дейности може
да се наложи и да плащаме на чужди специалисти. Разбира се, може да
се окаже, че това е пó по джоба ни,
отколкото да инвестираме средства
в обучение на кадри, които след това
напускат страната, за да работят на
друго място...
На борда на БИО Есперидес (BIO
И въпреки всичко има хора, кои- Hesperides е испански полярен изто продължават да се занимават следователски кораб - бел. на инс наука. Какво Ви дава тази ра- тервюиращия) при о. Десепшън
ботата? Как Ви вдъхновява?
(„дисепшън”от англ. deception, в
Предимно удовлетворение. От това, буквален превод означава „заблуда“,
което правя. Разбира се, има и труд- е остров от архипелага на Южните
ни моменти. Много е важно човек да Шетландски острови, разположен
не работи сам, а да има съмишлени- на юг от о. Ливингстън и калдера
ци в това, което прави. Ентусиазмът е на активен вулкан – бел. на интерзаразен и хората се ентусиазират вза- вюиращия)
имно, когато вършат нещо заедно.
Идеята беше да направим нещо, коеС какво се занимавате в момента?
то досега за Антарктика не е правеВ последните 6 години се опитваме но: книга, която да включи всички
да обобщим нашите данни за видо- видове, които сме намерили там през
вете кремъчни водорасли от района последните 6 години, с подробно оп-

Купи: колие
кофеин
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исание на всеки вид, къде се среща и
при какви условия на средата, както
и много снимков материал за всеки
вид. Работим трима души: един известен белгийски учен, един чешки
доктор и аз. И тримата го считаме за
приоритет, защото ще облекчим живота на подобни на нас хора по света,
които работят с кремъчни водорасли от Антарктика. Идеята възникна
през 2009 г. като идея за книга само
за остров Ливингстън, който е част от
архипелага на Южните Шетланди.
През 2011 г. се появи чешкият доктор с пробите от о. Джеймс Рос. Това
е по-южен остров и там има видове, които не присъстват на Южните
Шетланди. Така ръкописът набъбна
до островите Ливингстън и Джеймс
Рос. Междувременно разполагахме
с проби и от други острови от архипелага на Южните Шетланди, но те
бяха твърде малко на брой, за да има
съизмеримост с данните от остров
Ливингстън.

Така възникна проектът с Фонд „Научни изследвания“ и последната експедиция, където добавихме липсващите проби от останалите главни
острови в архипелага. Накрая книгата ще бъде за кремъчни водорасли
от Южните Шетландски острови и
остров Джеймс Рос. Докато гледахме
материалите, изскочиха и още нови
видове, които трябваше да опишем и
публикуваме...

С проби в руската база „Белингсхаузен“ на о. Кинг Джордж, 2013 г.
Както се казва, ако човек знае с какво се захваща, вероятно не би се захванал. Броят на видовете надхвърли
200, а всеки вид в книгата е удостоен
със собствена страница и собствено
снимково табло, на друга страница.
По всяка вероятност до края на януари ще предадем ръкописа. Книгата е
част от известна поредица на немско
научно издателство.
А как се захванахте точно с Антарктика?
Главен виновник за антарктическата

Работа на терен.
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ми тръпка е научният ми ръководител проф. дбн Добрина Темнискова.
Докторската ми дисертация беше
свързана с изследване на водораслите в района на базата ни на остров
Ливингстън. Теренната работа там
беше неизбежна. Така последваха 3
експедиции във връзка с разработването на дисертацията. През това време и „антарктическият вирус“ добре
се прихвана в мен.

имах удоволствието да работя в две
чуждестранни бази.
Споменахте
чуждестранният
екип, с който работите заедно.
Любопитно ми е, съвсем в самото начало, как се намерихте с
чешкият и белгийският учен?
С колегата ми от Белгия се запознах
на една конференция в чужбина през
2005.

На борда на испанския кораб Лас В Бразилия, IX SCAR (Scientific
Палмас в канала Бийгъл (и с тъга- Committee on Antarctic Research –
та по Антарктика)
Научен комитет за антарктически
изследвания – бел. на интервюираИ досега работя основно на антар- щия) биологически симпозиум 2005
ктическа тематика. Участвала съм в г.
още две експедиции след завършване на дисертацията. Едната беше във След влизането на България в ЕС,
връзка с дългосрочен проект между няколко години по-късно, имаше
МОСВ (Министерство на околната възможност за кандидатстване по
среда и водите) и Български Антар- програмата SYNTHESYS на ЕС. Така
ктически институт, а последната екс- работихме заедно няколко седмици в
педиция беше финансирана по про- Белгия по проби от остров Ливингсект с Фонд „Научни изследвания“. тън. Тогава се появи и идеята за книТогава точно успяхме да добавим ма- гата.
териалите и за другите острови, а аз
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Каква е целта на програмата ?
Програмата дава възможност за мобилност на учени от една европейска
научна институция в друга такава,
участник в програмата, за целите на
научно изследване. Ако успеете да ги
убедите, че изследването е наистина
важно, и че никъде другаде не можете да го направите, освен в избраната
институция, по проекта ви награждават със самолетен билет, платен хотел и дневни пари за времето в другата държава.

Подобрява се и качеството на работа.
Създават се връзки между хората по
света, които работят на една и съща
тема. И не на последно място, името
на един учен не е вече непознато сред
колегите му извън страната. Един
вид реклама също.
Какво е нужно, за да си участник
в конференцията?
Първо да изпратим резюме на работата, която искаме да представим на
конференцията. Всеки форум има
научен комитет, който решава дали
една научна работа може да бъде
представена на съответния форум
или не. След положителен отговор,
за да участва в конференцията, ученият заплаща такса участие. Цената
на таксата е различна за различните
конференции, в моя случай е средно около 200 евро на конференция в
чужбина. За студенти и докторанти
цената е по-ниска. Останалите необходими средства за участие са, както
при служебна командировка извън
страната: пътни, дневни, квартирни.
Проста сметка е, че цената на участие
в една международна конференция в
Западна Европа с продължителност
една седмица е поне 1000 евро. Те
включват таксата участие (200 евро),
самолетен билет (около 250 евро),
нощувки в хотел (например някой за
350 евро за седмица) и дневни (210
евро).

Предполагам и някакъв вид хонорар.
Не, не, няма заплащане на труда на
учения по проекта. Програмата е
насочена към подпомагане на реализиране на научно изследване, когато то не може да бъде направено в
работната институция на един учен.
Тук е мястото да обясня защо е важно
участието на учените в научни форуми по света. Това са местата, където
всеки може да си свери часовника.
Идват хора от различни държави,
които работят на една и съща или
по сходна тематика. Представят се
най-нови изследвания и резултати в
една област – прясно публикувани
или все още непубликувани. Дискутират се резултатите от изследванията. Задават се въпроси, изказват се
мнения, препоръки и предложения.
Така един учен може да получи и
нещо като предварителна оценка за
собствената си работа, включително Как финансира един учен учасда разбере какво може да бъде подо- тието си?
брено в нея преди публикуването й. В различните държави е различно.
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В Белгия например има няколко механизма, по които учените могат да
получат финансиране за участие в
конференция. Единият вариант е
изпращащата научна институция да
поеме разходите. Да, там има такъв
вариант, ако това е институция, която се занимава основно с наука и има
постоянен персонал, каквато е у нас
Академията например. Втори вариант е използването на фонда им за
научни изследвания, който разполага с отделно перо, предвидено само
за финансиране на пътувания на
учени. Нужно е да се представи до 3
месеца преди конференцията искане
за средства до фонда, в което ученият
също и да убеди фонда, че действително е важно да му бъдат отпуснати
средствата. Трети вариант: по научен
проект, но това е само, ако в плана на
проекта е предварително заложено
участие в изрично упомената конференция. При изчерпване на тези
варианти: участие на собствени разноски.
А как стоят нещата у нас?
Изпращащата институция по правило не поема разноски за участия
в конференции. Нямаме самостоятелно перо „Стипендия за пътуване“
по научния фонд. С лични средства,
имайки предвид средната заплата на
учените у нас, е направо нереалистично. Единственият вариант е по проект. Този вариант обаче е възможен в
случай, че има и работещ фонд. Така
изглежда оставаме малко изолирани
и с далеч по-малко възможности от
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събратята в по-развитите държави. А
изискванията към нас не са по-малки, отколкото към тях. За студенти
и докторанти нещата са малко поразлични. Днес по определени програми те имат повече възможности,
особено в сравнение с преди десетилетие. Но какво се случва, след като
завършат обучението си?
Разбирам... А с чешкия учен как
се запознахте?
А чешкият учен е всъщност млада
дама, вече доктор, на който моят белгийски колега беше съръководител
на дисертацията, съвместно с друг
колега от Карловия университет в
Прага.
Кажете ми, какво Ви направи впечатление при работата с
чуждестранен екип? Различава
ли се по нещо от работата с български екипи?
Хората по света си приличат. Това,
което действително прави впечатление е, че работата върви доста по-леко и по-бързо. Материалните бази и
възможностите са значително по-добри. Говоря за условия на работното място, лабораторно оборудване,
библиотека и достъп до литература. У нас, за съжаление, някои неща
трудно могат да бъдат реализирани.
С инат може и да станат, но много
по-бавно и мъчително, а понякога и
инатът не помага. Например лабораторията, с която разполагаме за
научна работа, в момента е почти
неизползваема. Няколко пъти я ре-
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монтираме козметично със собствени средства, но основният проблем
си остава нерешен, защото са нужни
много повече средства. После идва
проблемът със старите уреди, които не са ефективни вече, а и често се
повреждат. След това достъпът до
литература. Научната литература е
скъпо удоволствие. Една нова книга
например струва около 150-200 евро,
а специализираните списания имат
платен абонамент. Благодарение на
проект, финансиран по Програмата
на Л‘Ореал и Юнеско „За жените в
науката“ успях да набавя някои нови
книги, имаме си и нов бойлер в лабораторията. Невинаги това е възможно обаче, и то в момента, в който е
необходимо. Като цяло харчим доста време и усилия, както и собствени средства, само за да можем да си
позволим да работим или да завършим нещо, което сме започнали. В
чуждестранните институции със сигурност също има проблеми от найразлично естество, но условията за
работа са далеч по-добри. Това прави и хората по-спокойни и по-ведри,
а може би и по-добри един към друг.
Мизерията не води нищо добро със
себе си, включително и във взаимоотношенията между хората.
Вие сте една от двете дами, удостоени с награда „За жените в науката” за 2012 г. Според доклад
на Европейската комисия от
2009 г. за равенството на половете в науката, България е сред
водещите страни в Европа по
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брой на жените учени. Ако у нас
45% от изследователите са представителки на нежния пол, то
в ЕС науката е все още мъжко
занимание (70 на сто). Как решихте да участвате в конкурса?
И какви са наблюденията Ви за
тези мъжко-женски отношения
в науката - има ли дискриминация в и извън България?

Ралица Зидарова (вляво) и Василка
Стефлекова (вдясно) на церемонията по връчване на наградите „За
жените в науката”. Снимка: БГНЕС; Източник:
http://bnr.bg/radiobulgaria/
post/100232080/prestijen-konkursnasyrchava-razvitieto-na-jenite-vnaukata
В конкурса видях чудесна възможност да финансирам част от научната
си работа по книгата. Бяха ми нужни
качествени консумативи за микроскопската работа, които са доста скъпи, нов компютър, който да замени
моя, тогава вече прехвърлил 8 години и достъп до литература. Мислех и
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за средства за едно участие в конференция в чужбина, където да представя резултатите от работата. Така
реших да напиша научен проект, с
който да кандидатствам за стипендията. И го направих.
Колкото до жените, мъжете и заплащането на труда им, известно е, че
по принцип по света жените са пониско платени от мъжете. Според
докладите на Европейската комисия
причините за това са: че по-високите
позиции са заети от мъже; че жените
прекарват повече време извън работа или работят на половин ден, заради семейни ангажименти, като на
практика извършват повече работа,
но неплатена. Домашният труд (гри-

о. Нелсън
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жа за деца, семейство и дом), който
обикновено остава незабелязан, е основно извършван от жените, и е безплатен. (А винаги съм се питала дали
пък отглеждането на поколението не
е най-важната работа, а и най-важната инвестиция в бъдещето?) По данни
на Европейската комисия в България
разликата в заплащането на жените
и мъжете е по-малка, в сравнение
например с Франция, Холандия, Дания, Великобритания. Но тук нещата
са изкривени. Поне в биологичните
науки напоследък изглежда жените
са по-склонни да се занимават с наука, в сравнение с мъжете причина, за
което вероятно е ниското заплащане
(то удря и по самочувствието на мъ-
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жете... или греша?).

положени в други краища на острова, далече са, а и са недостъпни през
ледниковата шапка. Твърде опасно
за обикновени пешеходци, пристигнали с лодка. Както често става
в Антарктика, времето се смени за
по-малко от час. Задуха силен вятър
и се вдигнаха големи вълни. Заваля
сняг, хоризонтално. Нашият остров
се скри напълно от поглед. Нямаше
как да се приберем обратно до него
с лодката. Странно чувство на изолираност. Съвсем сами с пингвините и
морските слонове! Наоколо само остри черни скали и ледник, докъдето
поглед стига.

Да, вероятно е така. Според докладите на Европейската комисия, жените по правило са
повече в секторите с по-ниско
заплащане на труда. Съответно и броят на жените, които се
занимават с наука е по-малък в
ЕС! У нас обаче, това пък е нископлатена работа и е по-малко
вероятно мъже да се занимават
с нея. Тук някъде може би идва
и „изкривяването“ на нещата.
Рязко ще сменя темата! Разкажете ми момент от пътуването
до Антарктика, който няма да
забравите?
Големият късмет беше една изхвърлена на брега ръждива спасителна
Може би неочакваната нощувка на лодка „неваляшка“. Прекарахме в
остров Нелсън. Там отидохме за мал- нея близо денонощие. Мокри до коско с моторна лодка тип „зодиак“ от ти, но на завет. Щастие е!
остров Кинг Джордж. Не беше дале- Цяла нощ слушахме любовните песче, на около 8 мили, но за да стигнем ни на морските слонове. На сутриндо желаната точка на остров Нелсън, та, красива гледка.
трябваше да навлезем и малко в про- Морето отразява намръщеното небе,
тока Брансфийлд.
развълнувано, студено стоманеносиДоста открито място. На остров Нел- во, и по него препускат вълните с посън няма база. Има две убежища, раз- белели гребени. Морските слонове се
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о. Ливингстън, южен залив
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Изхвърлената на брега спасителна лодка (изглежда малка, но Ралица Зидарова ме
увери, че е доста широка отвътре и събира над 7 човека – бел. на интервюиращия)

о. Ливингстън, южен залив
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къпят и си играят във вълните, а ние
зъзнем отвън. Е, предстои да опишем
един красив нов вид от кремъчните
водорасли и от този остров. А и какво
щяхме да разказваме иначе?

щата на теория, няма по-добър учител от практиката. Има обаче основни
правила, които трябва да се спазват.
Ръководителят на експедицията или
началникът на полярната база определят какво може и какво не може да

о. Нелсън, сутринта след бурята.

се прави. Правилата имат за цел да
се намалят рисковете и трябва да се
спазват, за да избегнем инциденти.
Макар вероятността да се случи нещо
да изглежда 1 на 1000, никога не
трябва да забравяме, че съществува.
Хората сме склонни да се пързаляме
по наклонената плоскост на „досега
не е станало“, „малко вероятно е да
се случи“, „няма да се случи и този
път“, или „хайде, бе“. Така идват бе-

Това си е истинско изпитание!
Приключение! А преди човек да
замине на такова сурово място,
провежда ли се някакво учение,
как да се справя с такива ситуации? Как се чувствахте преди
първото си пътуване?
Колкото и добре да сме изучили не-
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дите. Излишният героизъм е много
глупаво нещо, а също и опасно. Хора
с наклонности към героични изяви е
по-добре да си стоят вкъщи, за да не
създават проблеми и на себе си, и на
останалите. Важи за навсякъде – за
Антарктика, за планината, за морето,
изобщо навсякъде, където сме под
властта на капризите на природата.

мислите и усещанията на други хора,
за да мога да си изградя собствено
усещане и виждане, неподправено и
неповлияно от никой друг. Страх или
притеснение не е имало. Вълнение –
да.
Планувате ли следващо пътуване?
Мога да отговоря само с думите на

О. Ливингстън

известния френски полярен изследовател и капитан Жан Батист Шарко:
„D’où vient l’étrange attirance de ces
régions polaires, si puissante, si tenace,
qu’après en être revenu, on oublie les
fatigues physiques et morales pour ne
songer qu’à retourner vers elles?“ („От-

При първата ми експедиция си имахме гуру – опитен човек, с когото пътувахме до базата. За себе си си спомням, че предпочетох да не разпитвам
много и да не чета предварително
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къде идва странното привличане на
полярните региони, толкова мощно,
толкова упорито, че едва завърнали
се оттам, забравяме за физическите и
психическите несгоди и само мислим
как да се върнем обратно там?“ – бел.
на интервюиращия)

О. Ливингсън
Как си почива един учен след
дългия работен ден?
Понятието „работен ден“ е много условно. Научната работа не е точно
онзи тип работа, която започва в 9 сутринта и завършва със заключването
на офиса след края на работния ден.
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Не те оставя на мира. Много е досадна...:))). Почивка е, когато успееш да
се откъснеш от собствените си мисли
по някакъв начин, поне за малко. Напоследък си почивам, опитвайки се
да науча повече за морската навигация.
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Актуализиране на учебните планове
и програми в съответствие с
потребностите на пазара на труда
а 14 май 2015 г., в националния Дом на науката и техниката в София, се проведе
едно забележително събитие- тържествено честване на юбилея-„50 години СЕЕС“ (Съюз по електроника,
електротехника и съобщения).
В рамките на това честване, освен традиционната научна сесия, се проведе
и „Кръгла маса“ на тема : „Проблемите на обучението и перспективите
за развитие на Електрониката и информационните технологии“ с въвеждащ доклад от доц. д-р инж. Емил
Манолов, декан на ФЕТТ (Факултет
по Електронна техника и технологии), към ТУ-София. Беше изнесена
много полезна информация за управлението и изпълнението на Проект
финансиран по ОП-„Развитие на човешките ресурси“ за „Актуализиране

на учебните планове и програми и
създаване на нови специалности“ в
3-ри факултета на ТУ-София, в съответствие с потребностите на пазара
на труда.
За постигане на поставената основна цел- засилване на теоретичната,
практическата и езикова подготовка
(по английски език) на студентите
и за тяхната успешна реализация на
трудовия пазар, е приложен много
ефективен подход, който следва
да бъде популяризиран, като „добра
практика“, във връзка и с дискутираната в момента реформа провеждана
от МОН в областта на Образованието.
Поради коренното изменение на характера и структурата на промишлеността на България, в прехода от планова към пазарна икономика, липсва

Изпрати своя статия
за
сп. “Българска наука”
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необходимата информация както за
броя и типа на производствените ни
предприятия,така и за техните потребности от видове и брои специалисти, като необходима основа, за
тази актуализация.
Също така като резултат на революционния преход от аналоговите към
цифровите технологии, започва да се
осъществява интеграция (дивергенция) на инженерните дисциплини
и инженерното проектиране, което
следва да се има предвид при съставянето на учебните дисциплини,
учебните планове и програми; както математиката е обща теоретична
база за подготовката на един технически специалист, така и цифровите
телекомуникационни
технологии,
математическото моделиране и проектиране с помощта на компютрите,
започват да се превръщат в обща основа за всички инженерни специалности; Настъпва нов етап на масово
внедряване на цифровите информационни технологии в производствените процеси, на проектирането и използване на нов тип информационни
мрежи; потребностите от пренасянето на все по големи обеми от данни
ще нарастват, ще са необходими и

по високи скорости за тяхното пренасяне; въпреки многото усилия на
специалистите за усъвършенстване
на технологиите за спестяване на използваният радио- честотен спектър,
неговият разполагаем ресурс обаче
е пред изчерпване; перспективното
решение е в използването на „видимата светлина“ излъчвана от енергийно спестяващите свето диоди
(LED); така наречената от нейния
откривател проф. Харалт Хаас, Li Fi
технология. Този обективен факт
дава основание да се мисли, че едно
сътрудничество между ново създаденият по инициатива на президента
„Високо технологичен център“, техническите университети и висшите
технически училища в нашата страна е естествено необходимо и успешно осъществимо. Горните процеси
най добре се очертават в ТУ-София и
техният опит, следва да се проучи и
широко да се разгласи.
Във връзка с горе казаното, проведено е проучване на определен брои
знакови предприятия за определяне
на техните реални потребности от
специалисти – брои и профил на тяхната подготовка; проучен е също и
опита на водещи чуждестранни уни-

Купи: колие молекула на червеното вино
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верситети от ЕС и САЩ , за обновяването на техните учебни планове и
програми съобразени с тенденциите
на развитието на информационните
и комуникационни технологии.
На базата на горните предпоставки,
събраната и анализирана информация, преподавателите от 3-те факултета, в рамките на проекта разработват актуализираните учебни планове
и програми на съответните специалности, като предлагат по целесъобразност и нови специалности.
Постигнати са следните обобщени
резултати:
В областта на Електрониката (ФЕТТ)
Модернизацията на учебния процес
в областта на Електрониката е особено важна и наложителна, защото тя
има ключова роля за развитието на
голям брои стопански области като:
информатиката,
комуникациите,
енергетиката, както и машиностроителната, химическата, хранително-вкусовата и военната промишлености; също за здравеопазването,
банковото дело, транспорта, селското
стопанство, туризма и др. Актуализирани са учебните планове и програми
на двете образователни, квалификационни степени-ОКС, „Бакалавър“ и

Купи: колие Атом
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„Магистър“; увеличени са часовете
по изучаването на английски език,
по проектирането и експлоатацията на програмируеми електрони
устройства и системи; Въведени са
практикуми (упражнения) по програмиране на микро- контролери и
системи с отворен код и приложение
на графични методи за проектиране
и конструиране на електронна апаратура. Тази актуализация обхваща
четирите специализиращи модула в
ФЕТТ: Електронни уреди и системи; Биомедицинско инженерство; Силова електроника и
Микроелектроника. Създадена е
възможност за студентите абсолвенти от тази специалност, обучавани
по новите учебни програми, да получат добра съвременна теоретична
и практическа подготовка в областта
на електронните и информационни
технологии, което ще им гарантира
и широка възможност за професионална реализация и творческа изява.
В съответствие с една от целите на
Проекта, от 2014/2015 г. е въведена и нова магистърска специалност
„Микро-технологии и нано- инженеринг“; Студентите завършили
тази специалност, получават профе-
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сионална квалификация – магистър инженер по микротехнологии
и нано- инженеринг към ФЕТТ.
Основните дисциплини в обновените
учебни планове се отнасят до технологична реализация на микросистеми с приложение в електрониката,
комуникациите и индустриалните
технологии; също и до методите за
тяхното проектиране и симулиране
и тестване, с преобладаващ дял на
лабораторните упражнения. Предвидени са и посещения във водещи
предприятия, за запознаване с производството на микро изделия и системи и с изискванията на стандартите на които трябва да съответстват
техните параметри. Също и посещения на експерти от индустрията при
студентите, за да ги запознават с производствената и развойната дейност
на своето предприятие.
Завършилите тази специалност инженери ще могат да се реализират
като: проектанти, технолози, тестови
инженери, изследователи в научно
изследователски, производствени и
др. организации от областта на „високите технологии“ .
В областта на Машинно-технологичния факултет (МТФ)
Аналогично и тук, съгласно програмата на Проекта, след проведени проучвания, се обновяват и определят
нови области в развитието на МТФ
за качествено обучение на бъдещите
машинни инженери, отговарящи по
квалификация, знания и умения на
съвременните изисквания на икономическото развитие на глобализира-
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щата се икономика и на България.
Базовото обучение в образователните квалификационни степени (ОКС) „Бакалавър“ и „Магистър“,
се провежда в две специалности:
„Индустриални технологии“ и „Компютерно проектиране и технологии в
машиностроенето“ (КПТМ).
Универсалният характер и важността
на тези две специалности за формирането на един съвременен машинен
инженер, налагат специализирано
обучение с задълбочена компютърна подготовка с практическа насоченост. Поради това, актуализацията е
съобразена с най-новите постижения
на индустриалните технологии и с
образователните програми на водещите европейски университети.
2.1 ОКС „Бакалавър“
Целта на тази първа образователна
квалификационна степен на обучение е да се задълбочи компютърната
подготовка на обучаваните, чрез изучаване на съвременните CAD/CAM/
CAE технологии, методи и средства
за обработване на информационни
потоци от данни и на тяхната практическа подготовка в областта на индустриалните технологии.
2.2 ОКС „ Магистър“
Магистърска степен на обучение е
предвидена само в специалността
КПТМ; Актуализацията на учебните
програми в тази специалност предвижда също солидно развитие на
подготовката по компютърни познания и на технологиите-тримерно моделиране, виртуалното инженерство,
анализи, симулации и управление на
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инженерна информация и база данни.
Целта е абсолвентите магистри- машинни инженери да се реализират
успешно в различни области на съвременната индустрия.
3. Факултет по Телекомуникации (ФТК)
В изпълнение на програмата на проекта, се провеждат проучвания и анализи на учебната документация на
аналогични специалности от няколко водещи европейски университета,
както и на потребностите на работодателите и браншовите организации
в областта на КИТ.
На базата на извършена оценка на
резултатите от тези проучвания са
актуализирани учебните програми
на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ по
специалността „Телекомуникации“.
Очакванията са, така обновените
учебни програми да предоставят необходимите знания, умения и компетенции на обучаваните абсолвенти, съответстващи на изискванията
свързани с ускорено развиващите се
комуникационни и информационни
технологии, необходимо условие за
тяхната успешна професионална реализация в пазарната среда на глобализиращият се свят.
Описаният до тук опит на ТУ-София,
може да се окачестви и като принос в
реформата на висшето образование,
провеждана от МОН; той следва да
се използва и от другите университети и висши училища на страната, за
което е желателно и авторитетното
съдействие на СУБ (съюз на учените
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в България).
Разбира се всяко заимстване на положителен опит изисква критично проучване, допълване и творческо прилагане, при отчитане на съответните
тематични и структурни различия.
Този опит на ТУ-София, може да
бъде допълнен в следното тематично
направление: Известно е, че нашата
стопанска среда се нуждае от ефективен контрол на „Качеството“
и „ Себестойността“ (цената) на
всичко което се предлага на пазара:
стоки (наши и вносни), услуги в т.ч.
информационни и телекомуникационни) и енергийни ресурси, проекти –финансирани по различните ОП
и фондове на страната и/или от ЕС
в т.ч. ремонти и ново строителство
и др. Конкуренцията, като естествен автоматично действащ регулатор и по отношение на качеството и
себестойността в пазарната среда не
може да изпълнява достатъчно ефективно и ролята на един необходим,
специализиран, добре организиран
контрол на съответствието на техническите и функционални параметри на всички видове стоки, услуги,
строителство и други стопански дейности, с изискванията на съответните стандарти или норми. За тази
дейност са необходими съответни
институционални органи и специалисти обучени по съответни учебни
планове и програми. При липса или
при лошо функциониране на такива органи и недостатъчен брой специалисти, отрицателните явления,
които ежедневно се наблюдават в на-
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шета стопанска дейност като: строителство, ремонти, услуги, производствени и транспортни злополуки,
необезопасени изделия, уреди и съоръжения, некачествени хранителни
продукти, неефективно здравеопазване, електро захранване и др., при
лошо качество и неясно определени
цени. Ще продължават да съществуват и да се задълбочават.
За да се реши ефективно тази потребност на пазара, е необходимо:
а/към съответните ведомства да се
доизградят или докомплектуват
ведомствени контролно- изпитателни лаборатории или институти за анализ и контрол на съответствието на технико- икономическите
и функционалните параметри на стоки, услуги, изделия и системи, с изискванията на съответните стандарти,
свързани с дейността на ведомството. Също и звена за оценка и контрол на себестойността на съответната продукция на ведомството и/
или на план сметките на възлаганите
или изпълнявани проекти, финансирани от различните фондове на страната и/или ЕС.
б/ За осигуряване на необходимите
високо квалифицирани специали-

Купи: колие
кофеин
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сти за тези контролно-изпитателни
дейности и лаборатории, съответните Университети и Висши училища
трябва да разширят или да разкрият нови специалности с подходящи
учебни планове и програми за изучаване на стандартите и новите методи за измерване на технически
и функционални параметри на изделия и системи, както и за финансов
контрол на тяхната себестойност и
ценообразуване.
в/ Относно проучването на перспективите на развитието на Информационните технологии и системи, поради високата степен на трудност,
изискващо висока степен на компетентност, системно провеждане на
проучвания и добра институционална организация, следва паралелно с
университетите и висшите училища
да се изпълнява и контролира от
БАН като задача възлагана от МОН.
Заключение:
Цифровите електронни технологии
ще продължават да навлизат с нарастваща скорост във всички области на инженерната практика и ще
се превръщат в ключови технологии
за всички индустриални отрасли.
Поради това, резултатите от успеш-
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ното изпълнение на този проект за
актуализиране на учебните планове
и програми в трите факултета на ТУСофия ще има голям мултипликационен ефект, като например за добра практика относно:
Реформа на висшето образование и
засилването на връзките му с пазара
на труда;
Изясняване на тенденциите на развитие на технологиите във всички
индустриални отрасли;
Усвояване производството на изделия с нови по ефективни технически,
икономически и функционални параметри;
Използване на нови виртуални методи на инженерно проектиране – примерно (3D) модулиране, симулации и
управление на информационни база
данни и др.

Въведените нови форми на обучение
с обновени учебни планове и програми, краткосрочни специализирани
практики и др. ще повишат и интереса на обучаваните към фундаменталните дисциплини: математика,
физика и програмиране и любовта
към бъдещата им професия – една
от целите на този Проект.
Литература: 1. Проект № BG051PO001-3.1.07-0048
„Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФЕТТ и МТФ на
ТУ-София и създаване на нова съвместна магистърска специалност
в съответствие с потребностите на
пазара на труда“ – Доклад изнесен
от доц. д-р инж. Емил Манолов,
декан на ФЕТТ/ТУ-София

Купи: колие DMT
молекула
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Белите хроники на Витанов
Хроника №6: Алберт Айнщайн
Част 1: До 1905 година
(включително)
Автор: Николай К. Витанов, Калоян Н. Витанов
Институт по механика – БАН

яма никакво съмнение, че
пред нас стои безумна теория. Въпросът е, дали е достатъчно безумна, за да бъде правилна.
Нилс Бор
Природата и нейните закони били
покрити с тъмнина. Бог казал: „Да
бъде Нютон!” И се явила светлина.
Но не за дълго. Дяволът отвърнал:
„Да дойде Айнщайн!” И всичко отново потънало в тъмнина.

Фиг. 1. Старият Улм

тръгва от южна Германия в средата на втората половина на 19-ти век.
Там, в Швабия, се намира едно тихо
германско градче, наречено Улм
(фиг.1). От време на време тишината била нарушавана от кървави сблъсъци. Например, през 16-ти век Улм
бил значителна по размери крепост
и жителите му участвали в борбата
на протестантските князе против католическата църква и властта на императора. В 1805 г. по време на наполеоновите войни (фиг. 2).

Фиг. 2. Наполеон, който бил доста
И тъй, пътешествието ни този път начетен (а и доста разбирал от
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математика, тъй като бил арти- Фиг. 4. Герхард Леберехт фон Блюлерист)
хер
Край Улм се провела голяма битка, в Резултатът от войните през 19-ти
която била разбита австрийската ар- век имал значителен отпечатък върмия на фелдмаршал Мак – фиг. 3.
ху живота в Улм. Там в съприкосвонение дошли две линии на поведение. От една страна (Швабия си е
Швабия) била рационалната линия
на поведение, а другата линия била
свързана с вярата в непогрешимостта на пруската държава, свързана с
пруските чиновници, които градели
германската имперска държавност в
южна Германия. Айнщайн бил типичен представител на първата линия
на поведение и хич не обичал втората
линия. Та там, в градчето с огромната 160-метрова кула на катедралата,
с къщичките с островърхи покриви
и откъдето се виждали полята на Бавария и долините на Швейцария, се
родил Алберт Айнщайн на 14 март
1979 година. Родил се, както се казва,
в дребнобуржоазно еврейско семейФигура 3. Карл Мак фон Лайберих
ство. Евреите в Улм били добре интегрирани в градския живот. Градът
Как свършили тези войни, можете и бил пълен с търговци и занаятчии и
да прочете сами, но ето ви една под- прочее дребни буржоа, които, следсказка (фиг. 4).
вайки рационалната линиа на поведение, били известни с широчината
на възгледите си и с религиозната си
търпимост.
Бащата на Айнщайн – Херман, завършил гимназия в Щутгарт и мечтаел да постъпи в университет, но
вместо това трябвало да се захване с
бизнес, както е модерно да се нарича
това сега. С течение на времето Хер-
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ман се задомил за Полина Кох – дъщеря на богат търговец на хляб. От
1878 г. семейството живеело в Улм,
където имали роднини и Херман отворил магазин за електротехника.
Много хора днес смятат Херман Айнщайн за неудачник, тъй като той не
бил много добър бизнесмен. Но Херман разбирал от математика, а се занимавал и с електротехника. Всичко
това оставило отпичатък върху живато и развитието на сина му Алберт.

селило в Мюнхен, където Херман и
брат му Якоб открили електротехническа работилница. В 1884 г. (след
като в 1881 г. се родила и сестрата на
Алберт – Мая) семейството се преместило в предградието на Мюнхен
Зендлиг, където си построили къща
и малка фабрика за електротехника (включително и за измервателни
прибори). Тая работа била финансирана с парите от зестрата на майката
на Айнщайн. В Зендлинг имало доста зеленина и малките Алберт и Мая
дружно си играели из градината на
къщата и по околните поляни.
За да не се чудите, защо на Айнщайн
му се наложило да изучава свиренето на цигулка, нека да отбелехим, че
майката много обичала да свири на
пиано, особено композициите на Бетховен. Както споменахме по-горе,
Херман не бил особено добър в бизнеса и семейството не можело да си
позволи да живее нашироко.
И тъй, годинките се търкаляли. Алберт пораснал и трябвало да тръгва
на училище. По принцип, трябвало
да го запишат в еврейското училище.
Но то било далече, а и образованието
в него не било евтино. Затова Алберт
бил записан в намиращото се наблизо католическо училище. Та както се
казва, още от ранна детска възраст,
Алберт Айнщайн започнал (ще, не
ще) да изучава различни религиозни
учения. Това също имало отпечатък
Фиг. 5. Алберт Айнщайн (на твърде
върху живота му, пък и кой ли не е
млади години)
чувал остроумните му мисли затова,
какво казва и прави Бог (и какво не
След появата на Алберт на билия
прави – например, че не играе на засвят, през 1880 г. семейството се пре-
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рове). На 10-годишна възраст Айнщайн постъпил в гимназията. Гимназиите по онова време съчетавали
казармена дисциплина със зубрене
на гръцка и латинска граматика. На
Айнщайн не му било много интересно, а учителите едва изтърпявали
говорещия бавно ученик. Мирното
съвместно съществуване между Айнщайн и учителите се поддържало все
пак от естествените науки и математиката, които били интересни за
момчето.

Фиг. 6. Алберт Айнщайн – 1895 г.
Обърнето внимание на непропорционално големия възел на вратовръзката – типично изпълнение за
хора без много опит в направата
на възли за вратовръзки. Но след 10
години този младеж ще напише специалната теория на относителността.
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За интереса на младия Алберт към
математиката доста допринесъл и
чичо му Якоб – съдружник на баща
му в бизнеса. Един път той му казал:
“Алгебрата е весела наука. Когато не
можем за хванем животното, което
ловим, временно го наричаме хикс
и продължаваме лова, докато не го
хванем в чувала”.
Та както казахме по-горе, младежът
трябвало и да свири на цигулка. Противно на това, което са ви разказвали, 7 години работата със свиренето
на цигулка вървяла много зле – композициите, които младежът трабвало да изпълнява, му били скучни.
Докато… не се запознал с произведенията на Моцарт. Тогава нещата се
променилии Айнщайн станал найстина добър цигулар. По-късно той
казвал, че за него Моцарт в музиката
изиграл същата ролята, която имала
геометрията на Евклид за науката.
И тъй времето вървяло. Когато Айнщайн станал на 15 години, родителите му се преселили в Италия. Бизнесът на баща му Херман в Мюнхен не
вървял, в Италия като че ли перспективите били по-добри, а и богатите
роднини на майката на Айнщайн от
Генуа обещавали подкрепа. И тъй,
в 1894 братята Херман и Якоб Айнщайн открили електротехническа
фабрика в Милано. Бизнесът обаче
пак не потръгнал и те се прехвърлили в Павия. И там – пак същото.
И обратно в Милано. Тук нещата се
позакрепили благодарения на богатите германски и италиански роднини на Полина Кох.
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Алберт останал в Мюнхен, за да завърши гимназия, но така и не я завършил. Зубренето на езици не му се
удавало, а и приятели много нямал.
Затова оставил ученето и отишъл в
Италия при родителите си в Милано.
И като пристигнал там, се отказал от
германското си гражданство. Баща
му обаче го предупредил, че няма да
има средства да го издържа и затова
Алберт трябвало да си намери някаква работа. И тъй като го влечала математиката, решили, че той ще стане
инженер. Семейният съвет решил
да го изпрати във висше техническо
училище. Където се преподавало на
немски език. Не трябвало да бъде в
Германия, а извън нея най-доброто
било Цюрихската политехника (ETH
Zűrich). И тъй Айнщайн опитал да
вземе приемните изпити там. По математика се представил отлично, но
по чужди езици, ботаника и зоология не се представил особено добре.
Пък и не бил завършил и гимназия
– та нямало как да стане студент. Но
му дали добър съвет – да завърши
гимназия в Швейцария и да кандидатства за студент на следващата година. От политехниката му препоръчали гимназията в Арау, която тогава
била много добре окомплектована с
преподаватели и имала доста съввременна за времето си система на
обучение. И тъй в 1896 г. Айнщайн
завършил гимназията в Арау и бил
приет в педагогическия факултет
на Цюрихската политахника. И там
Айнщайн се обучавал до август 1900
година.
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А обучението в Цюрихската политехника и тогава било на много високо ниво. Математиката се четяла от
Адолф Хурвиц (същият оня от критерия на Рут-Хурвиц) и от Херман
Минковски (същия оня, дето е допринесъл доста за създаване на математическия апарат на теорията на
относителността). А пък Айнщайн се
сприятелил с Марсел Гросман, който имал навика редовно да ходи на
лекции и после давал записките си
на Айнщайн (който не ходел чак тъй
редовно на лекциите).

Фиг. 7. Главната сграда на ETH в
Цюрих
Впоследствие Айнщайн ще привлече
Гросман за създаване на математическия апарат на специалната теория
на отсноситерността. Състудентка на
Айнщайн била и бъдещата му жена –
Милева Марич, която с удоволствие
и без коментари слушала разказите на Айнщайн за това, което е прочел. Айнщайн бил твърде доволен от
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това. И тъй до есента на 1900 г. когато Айнщайн издържал и последния
изпит, получил диплома и трябвало
да си търси работа.

система): физика – 5.00, практикум
по физика – 5.00, теория на функциите – 5.50, астрономия – 5.00, дипломна работа – 4.50 и обща оценка
– 4.91. Както се казва – средна хубост.

Фиг. 9. Милева Марич
Приятелите на Айнщайн били оставени за асистенти в политехниФиг. 8. Айнщайн като студент в ката, но Айнщайн – не. Сметнали
го за непригоден за преподавателЦюрих
ска дейност, пък и той не посещаОценките от заключителните изпити вал лекциите по теоретична физика
на Айнщайн били (по шестобалната (тъй че професорът нямал особена

Купи: колие Атом
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представа на какво е способен този
младеж). Шансовете му по експериментална физика били още по-малки – там професорът добре познавал
своенравния студент, който никак не
спазвал инструкциите за провеждане на експериментите, а ги правел по
свой си начин. Трябвало да си търси
работа вън от сферата на висшето образование. Оначало Айнщайн заработвал по някой франк в Цюрихската
федерална обсерватория и се оглеждал за намиране на постоянна работа. Обаче в ония времена нямало
как да я получи без да бъде гражданин на Швайцария. А това струвало
пари. И Айнщайн събрал последните
си спестявания, попълнил формулярите, уверил интервюиращите го чиновници, че не е алкохолик и че дядо
му е в сравнително добро здраве и с
кротък нрав и ето ви го във февруари
1901 г. новоизпеченият швейцарски
поданик Алберт Айнщайн. Ама пак
без работа. И в армията не го взели,
че бил дюстабан и имал разширени
вени. Такива ти ми работи.
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Работа си намирал непостоянна –
месец тук, месец там. През лятото
на 1901 г. му предложили място за
преподавател по математика в професионалното техническо училище
във Винтертур докато титулярът на
позицията отбие военната си служба.
И наесен Айнщайн бил отново безработен. Следващата временна работа
била в градчето Шафхаузен – в частен пансион, където Айнщайн трябвало да подготвя учениците за зрелостния им изпит. Тая работа му я
намелил един от приятелите му стузенти – Конрад Хабихт. Семейството
му било от Шафхаузен и помогнало
на приятеля ня сина им да спечели
някой франк. След някое време Айнщайн бил отново безработен. И тук в
действие влезли връзките на приятеля му Марсел Гросман. Семейството
на Марсел имало добри познати в патентното бюро в Берн – директорът
Фридрих Халер бил добър приятел
на бащата на Марсел. И тъй в 1902 г.
Айнщайн се преселил в Берн и започнал работа в патентното бюро.
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ли до входа се оказало, че Айнщайн е
забравил ключа на работното си място. Та така.

Фиг. 10. Берн
Доста хора днес смятат, че на Айнщайн не му било добре в патентното бюро. Айнщайн обаче не мислел
така.
Фиг. 12. Чиновникът от патентното бюро в Берн Алберт Айнщайн

Фиг. 11. Патентното бюро в Берн –
началото на ХХ век
Най-напред той повикал Милева Марич в Берн и двамата скоро се оженили (въпреки, че майка му и баща му
били против този брак и баща му дал
съгласието си за него чак на смъртния си одър). Сватбата се състояла на
6 януари 1903 г. и след почерпката в
ресторант младото семейство с приятели тръгнали да празнуват в квартирата на Айнщайн. Та като стигна-
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Работата по патентите беше благодатна за мен – спомня си Айнщайн.
Тя ме караше да мисля за физиката.
Академичното поприще принуждава
младия човек непрекъснато да произвежда научна продукция и само
много силните натури могат да се
противопоставят на това, да правят
повърхностни анализи в името на количеството на научната продукция. А
практическата професия е спасение
за много от останалите.
Тихият и спокоен Берн и работата в
патентното бюро, съпроводена с много размисли били важни фактори
допринесли за чудодейното превъплъщаване на Айнщайн от младеж
неудачник в световноизвестен учен.
В Берн Айнщайн създал теорията на
брауновото движение, теорията на
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фотоните и специалната теория на
относителността. Разбира се в началото на бернския живот на Айнщайн
нещата не тръгнали в тази посока. За
да спечели някой франк Айнщайн
решил… да дава частни уроци. И ето,
съвременнниците можели да прочетат в един вестник обява, че господин Алберт Айнщайн, завършил
Цюрихската политехника, дава уроци по физика за три франка на час.
Много желаещи нямало, но покрай
тази обява Айнщайн си намерил нов
приятел – Морис Соловин, прясно
постъпил в местния университет и
желаещ да позадълбочи знанията си
по физика. Та този Соловин – фиг. 13
остава един от най-верните приятели
на Айнщайн – както се казва – дока-

то смъртта ги разделила.
Скоро към Айнщайн и Соловин се
присъединил и Конрад Хабихт, който пристигнал в Берн, за да довърши
образованието си по математика. И
тримата учредили академия Олимпия – дискусионен клуб, в който се
обсъждали идеите от книгите, които
били четени заедно, както и идеите
на Айнщайн в областта на физика.
Заседанията били в квартирата на
Айнщайн и към тройката на фиг. 13
непременно трябва да прибевим и
Милева Марич, която също присъствала (ще не ще) на заседанията.
Айнщайн не бил бизнесмен (явно наследствена черта). Уроците не вървели и приходите от тях били мал-

Фиг. 13. Академия Олимпия – дискусионният клуб в Берн, където Аинщайн обсъжда с
прятелите си идеите си брауновото движение, квантовата физика и теорията на
относителността. От лява на дясно: Конрад Хабихт, Морис Соловин, Алберт Айнщайн.
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ки. Айнщайн се шегувал, че май ще
да е по-добре да ходи по дворовете
и да свири на цигулка. Животът бил
беден, но Айщайн често си спомнял
фразата на Епикур – ”Какво може да
е по-прекрасно от веселата бедност”.
Дискусиите в академия Олимпия
обаче вървели добре. Скоро към тримата члена се присъедини и четвърти
– италианецът Микеланджело Бессо,
които имал остър и практичен ум и
често посочвал на Айнщайн къде
може да внесе подобрения в разсъжденията си. Тези бележки на Бесо
Айнщайн считал за толкава ценни,
че ако погледнете края на прочутата
статия “Върху електродинамиката на
движещите се тела” ще видите благодарност… към ценните указания на
Бесо. А Бесо имал практичен и остър
ум, защото и той работел в патентното бюро в Берн.
Всичко това продължило да 1905 г.
когато и Соловин и Хабихт напуснали Берн следвайки житейския си път.
А в това време семейството на Айнщайн растяло. В 1904 г. се родил синът му Ханс-Албрехт, който по-късно
станал крупен специалист по хихдравлика в САЩ. Семейството било финансово притеснено, но на Милева се
падала задачата да управлява семейните финанси. Отначало заплатата
на Айнщайн била 3000 швейцарски
франка (на година). По едно време го
повишили и заплатата му скочила на
4500 франка. “Леле, какво ще правя
с толкова пари” – завайкал се Айнщайн. А Милева се хванала за главата, защото и тази заплата не покри-
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вала разходите на семеството, които
били скромни.
И ето че дошла 1905 – годината на
Айнщайн. За да разберем как той за
кратко време е направил забележителни открития в различни области
на физиката, трябва малко да погледнем съдържанието на идейното
пространство на младия Айнщайн.
А то било доста запълнено от идеи,
свързани с принципа на относителността на инерционното движение.
И с квантите, които по онова време
вече 5 години били последната мода
във физиката (след началото на квантовата ера положено от Планк през
1900 г.).
Айнщайн доста се замислял върху движенията на телата и по някое
време тези му размисли стигнали и
до брауновото движение на малките частици. Преди да продължим,
нека кажем, че Айнщайн се отнасял
с дълбоко уважение към термодинамиката. За него тя била единствената
теория, която в рамките на приложимаст на основните и понятия, никога
нямало да бъде опровергана.
Около 1905 г. Айнщайн започва да
търси универсалната теория – теорията, която описва най-основните
процеси в природата. Айнщайн смятал, че тези процеси били процесите
на движение на материалните тела и
на състоящите се от тях материални
системи. За него в основата на процесите и явленията в природата стояло
относителното движение на телата
една спрямо друго.
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Фиг. 14. Брауново движение на частица
Ако погледнем термодинамиката, то
най-близа до идеята на Айнщайн за
основата на процесите е кинетичната теория на газовете – молекулите
се движат и се удрят и това е основата на топлинните явления. Обаче
обяснението е непълно, защото трябват допълнителни предположения,
за да се обясни ходът на процесите,
а в тези допълнителни предположения отделните молекули и техните
движения вече не се отчитат. Та макроскопичните закони на термодинамиката тръгват от вероятността за
една или друга съдба на молекулите,
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но детерминизмът се проявява само
тогава, когато пред нас е голямо количество инивидуални съдби (т.е. когато имаме макроскопична система,
състояща се от много молекули). И
когато се говори за топлината и нейното движение, никога не трябва да
се забравя, че това колективно движение има в основата си материален
носител и това са молекулите.
Брауновото движение е един интересен вид движение, което ни позволява да надникнем в света на движението на молекулите. То е открито
от английския учен (шотландец) Роберт Браун, който в 1827 г. наблюдавал движението на цветен прашец
във вода. Браун забелязал, че прашинките през цялото време се намират в безпорядъчно движение. Това
движение се характеризирало с почти непрекъсната смяна на посоката
на движение – прашинката всеки
път се премествала на много малко
растояние и това преместване се извършвало за нищожен интервал от
време. Айнщайн обяснил това движение, изхождайки от представите
за кинетичната теория на топлината – за безпорядъчно движещите се
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и блъскащи се молекули. Тези движещи се молекули удряли прашинките, предизвиквайки флуктуации
в тяхното движение. Ако към тези
микроскопични флуктуации се прибови и макроскопично движение
(вследствие например на нагряване
на течността отдолу) то човек може
да забележи несиметричност на брауновите отмествания, по което може
да се съди за това, че освен безпорядъчното движие, под действие на
температурната разлика, молекулите
извършват и движение в определена
(от температурната разлика) посока.
И тъй закономерностите на термодинамиката са неотделими от механиката на молекулите, а самата термодинамика е област на потвърждение

на законите за движение на дискретни части на материята. А пък теорията на брауновото движение разбила
илюзията за независимост на макроскопичните закони от кинетичните
модели, свързани с движението на
молекулите.
Следващата теория, свързана с движение на дискретни части на материята, била теорията на фотоните.
Още Нютон се запитал: а не се ли
явяват лъчите на светлината много
малки тела, изпускани от светещите вещества? Нютоновата механика
издържала на стълкновението с термодинамиката – детерминистичните
закони на механиката на макротелата
не противоречели ва статистическите
закони за движението на молекулите. Виж от сблъсъка на механиката с
електродинамиката щяло да се роди
нещо ново – специалната теория на
относителността. Но всяко нещо по
реда си и сега – обратно към фотоните.
Както вече сме споменавали в петата
хроника, в 1900 година Планк успял
да разреши някои тежки противоречия в теорията на излъчването, като
предположил, че енергията на електроматнитните вълни (светлината)
се излъчва и поглъща на дисретни
и неделими порции, наречени кванти. В 1905 г. Айнщайн доразвил тази
идея, като предположил, че светлината не само се излъчва и се поглъща
на кванти, ами и между излъчването
Фиг. 15. Статията на Айнщайн за
теорията на брауновото движение
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и поглъщането съществува под формата на дискретни и неделими понататък порци, които били наречени фотони. И ето ви я пак идеята за
движението на дискретните части на
материята – фотоните имат свойства
на частици, движещи се в пространството със скоростта на светлината
– около 300 хиляди километра в секунда.

Тая работа със светлината щяла да
има дълбоки последствия за механиката, но за това по-долу в текста.
Та нека се върнем към електромагнитните вълни и напълним някое затворено пространство с тях – например кутийка от бира или от швепс.
Какво става в кутийката – можем ли
да резделим енергията на вълните
на колкото си искаме малки порции

Фиг. 16. Някои си представят обмена на фотони между атомите
ей така. Та виждате на картинката порцийката енергия – хем вълна, хем частица. Пък и молекулите
изглеждат даста интересно с тез
електронни орбити и ядра като
пчелни пити.

или пък ще се натъкнем на някакви
порции, които вече няма да можем
да разделим на по-малки? И ако
има най-малки порции електромагнитна енергия, то какъв е размерът
им? За да отговорим на този въпрос,
делим обема на кутийката на малки
подкутийки и мерим отклонението
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на енергията на всяка подкутийка от
средната стойност на енергията която се получава като разделим енергията на електромагнитните вълни
в цялата кутийка на броя на малките
подкутийки. Ако минималните порцийки са големи, то и отклоненията
от средната стойност на енергията
за в подкутийките ще са големи. Ако
минималните порцийки са малки, то
и отклоненията на енергията в подкутийките спрямо средната стойност
на енергията ще са малки. Тъй – такъв екперимент бил проведен. И се
оказало, че при висока честота на
електромагнитната вълна (например в случая на виолетова светлина) отклоненията на енергията на
подкутийките от средната стойност
на енергията били по-значителни
отклокото съответните отклонения
в случай на червена светлина (тоест
електромагнитна вълна с по-малка
честота). Та значи, имаме най-малки порцийки на енергията на елекромагнитната вълна – кванти, а пък
енергията на тези кванти зависи от
честотата на вълната – „червените”
кванти са с по-ниска енергия от „виолетовете” кванти – фиг. 17. Досущ
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както си го е представял Айнщайн.
Той и затова Нобелова награда е взел
де, ама тая работа ще я пишем във
втората част на нашия разказ.

Фиг. 17. Още малко за това как Айнщайн си представя светлинните
кванти
И пак да повторим – светлината (и
по-общо казано електромагнитните
вълни) се излъчват и поглъщат на
порции, наречени кванти – тъй рекъл Планк. Не стига това, ами и във
времето между излъчването и поглъщането светлината съществува под
формата на кванти – тъй допълнил
Айнщайн. И в горните няколко реда
са заровени 2 Нобелови награди по
физика. Та общо взето науката не е
много сложна – човек трябва само
да е досетлив. Виж, ако само “бичи”
статии, няма как да е досетлив, тъй
като от бичене не му остава време да
мисли.

НАУКА

Тъй – ама представата за светлинните кванти води до известно объркване. Нали светлината беше вълна
и това е експериментално доказана?
Сега пък тя съществувало пад формата на частици, наречени фотони.
Та да зададем култовия въпрос – и
к’во ша праим сега? Как тъй – хем
частица, хем вълна. Че то е същото
като – хем шкембелия, подпийващ
бира в кръчмата, хем топ-маратонец.
Някакво обяснение на това противоречие щяло да се появи 20-на години след 1905 г. и съответната теория
– квантовата механика щяла до промени света.
Но да се върнем към 1905 г., че следващото, за което ще ви разкажем,
е теория, не по-малко „безумна” от
квантовата механика – специалната
теория на оносителността. Нейните
основи били заложени в една статия
та Айнщайн в същия том на списанието „Annalen der Physik“, дето била
напечатана и статията за светлинни- Фиг. 18. Началото на теорията на
те кванти.
относителността – статията на
Айнщайн “Към електродинамиката
на движещите се тела” - 1905 г.
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Та в тая статия – фиг. 18 се описвала
една доста безумна ситуациа – светлината трябва да се движи с една и
съща скорост спрямо тела, които се
движат едно спрямо друго! Класическият принцип на относителността бил пратен да живее в областта
на малките скорости на движение. В
областта на големите скорости, казвал Айнщайн, ситуацийката е съвсем
друга. И Айнщайн си представял ситуацийката по следния начин.
Имаме значи един кораб с фенер на
единия край и огледало на другия
край. Минаваме покрай този кораб
седейки на друг кораб (засега равномерно и праволинейно, че ако правим друго вместо в специалната теория на относителността ще се набием
в общата теория на относителността,
пък за ния имаме да ви разказваме
във втората част на тази хроника).
И тъй – равномерно и праволинейно големият кораб минава-а-а-а. Ако
минава-а-а-а бавно, то класическият
принцип на относителността ни казва, че с никакви механични способи
не можем да разберем дали моя кораб се движи равномерно и праволинейно или е неподвижен спрямо
другия (оня с фенера и с огледалото).
Чакай – рекъл Айнщайн – аз с механични способи мога и да не мога
да разбера, ама с оптични мога и да
мога. Нека моя кораб е неподвижен
– казва Айнщайн. Пускам фенера на
другия. Светлината ще се движи с
300 000 километра в секунда спрямо
мене и аз ще видя отражението и от
огледалото в другия край на другия
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кораб. Айде сега да юрнем нашия кораб да се движи с 300 000 километра
в секунда равномерно и праволенийно спряма другия кораб. Съгласно
класическия принцип за относителност светлината трябва да е неподижна спрямо моя кораб. Пускаме
значи фенера на другия и светлината
като не се движи спрямо. Ама що за
светлина е това, дето не се движи – че
нали Максуел казва, че светлината е
движеща се електромагнитна вълна!
И още – оказва се, че с оптични средства ние може и да можем да различим движим ли се равномерно праволинейно или стойм на място. Тъй
си мислел Айнщайн. Тъй, рекъл си
той – хайде сега да преположим, че и
с оптични средства не мога да позная
дали се движа равномерно правилонейно или стоя на място спрямо другия кораб. И нека предположа още,
че Максуел е прав за светлината. И
тука почва специалната теория на
относителността. Ами ако не мога да
позная, то значи светлината се движи спрямо мен с 300 000 километра
в секунда, ако и аз да се движа с някаква скорост. Че то тъй човек лесно
може да си измисли тяло, движещо
се по-бързо от светлината. Да, ама
ако скоростта на светлината е най-голямата скорост на света, то скоростите не се събират тъй, както предписва класическата механика на Нютон.
Леле, леле , леле!
Та принципът на постоянството на
скоростта на светлината, на който заложил Айнщайн, за да разшири принципа на относителността и в сферата
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на електромагнетизма, водел до „безумни” следствия. Класическата физика казва, че ако едно тяло се двежи
с някаква скорост относно инерциална координатна система, то трябва
да се движе с друга скорост спрямо
друга инерциално координатна система, движеща се спрямо първата
система. Светлината не щяла и да чуе
за този принцип и за да се съвмести
странното поведение на светлината с принципа за относителността,
последният бил пратен да действа
в областта на сравнително малките
скорости. За големи скорости – друга история. Та класическата физика
разглеждала света като съвкупност
от тела, движещи се едно спряма друго. Ами ако всички тези тела се движат спямо едно и също нещо? И ако
туй нещо си се движи независимо от
тях? Няма ли това да е абсолютното
движение? Тъй ще да е, а пък нещото, дето се движи абсолютно (или пък
не се движе абсолютно) било наречено ефир. И доста хора се опитвали
да измерят абсолютното движение
на ефира, ако има такова. Опитал и
Майкелсон (преди Аинщайн) и получил странен резултат – светрината се
движи с една и съща скорост независимо от движението на Земята! Ха!
Ей ви го принципът за постоянството на скоростта на светлината, измерен експеримантално. Чакайте сега,
рекъл Лоренц. Та светлината може
и да се движи така, ама ефир има и
при движение спрямо ефира всички
тела намаляват размера си в посоката на движението. Опа-а-а! - появило
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се това, което днес наричаме Лоренцови трансформации. Та щом като
светлината се движи винаги с една и
съща скорост, то май простарнството
трябва да се криви! И като се почнало – че то тогава и времето трябва да
се забавя! Леле! Леле! Леле! И още –
няма абсолютно движение, има само
относително движение! В представите за света настъпила каша – класическите се оказали негодни, а новите
трудно се възприемали. Но това, както се казва по рекламите не е всичко.
Има и още.
Като съчетаете уравненията на Максуел с принципа за относителността
на Айнщайн излиза, че масата на тялото е пропорционална на съдържаща се в тялото енергия. Демек, като
светиш – отслабваш, щото фотоните
отнасят енергия и масата ти намалява (оригинална диета за отслабване,
а!). И човек тръгва да се пита – абе
какво е туй нещо маса? И какво е туй
нещо време? В класическата механика в света няма нищо, освен тела,
движещи се едно спрямо друго, като
под движение се разбира изменение
на положението на една тяло спрямо
другите тела с течение на времето.
Течението на времето се представя
като преход от един миг към следващия, като този преход е задължителен. При това се счита за естествено
за движещите се тела, че тяло, намиращо се в даден момент на дадено
място, не може да бъде на друго място в същия момент. В класическата
наука координатите на една материална точка са 4: трите пространстве-
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ни координати, които указват къде в
пространството е точката и четвъртата координата е моментът от време,
през които материалната точка се намира в съответното пространствено
положение. Имало обаче един проблем в класическата картина – силата, чието действие се резпространява
с безкрайна скорост. Постулатът за
безкрайната скорост на разпространение на действието на силата не
произтичал от по-общите представи на класическата механика, той
някак си се явявал едно неестествено, но необходимо допълнение към
тях. Та четиримерното описание на
движението в класическата механика се разпада на две: самостоятелно
време, чийто поток обхваща цялото
пространство и не зависи от отправните системи и самостоятелно пространство, в което събитията се случват за миг или както се казва за нула
време. Специалната теория пратила в архива представата за единния
поток на времето, обхващащ цялата
Вселена. Също в архива била пратена и представата за чисто пространствените мигновени процеси. Вместо
това специалната теория на относителността залагала на представата за
четиримерното пространство-време.
Обаче тази представа щяла да доведе
до някои затруднения 30 години покъсно, тъй като положението на частицата не винаги може да има прост
физичен смисъл, а пък и възниквал
и въпросът дали моментите от време
могат да са безкрайно малки.
Следващият интересен момент, свър-
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зан със специалната теория на относителността бил за връзката между
енергията и масата и тръгвал от въпроса – а колко вида маса имат частиците?

Фиг. 19. Промяната на масата
при движение на тяло
Както знаем, някои имат маса в покой, а други като фотона нямат такава маса и се движат с около 300
000 километра в секунда. Айнщайн
предположил, че масата на покой
е пропорционална на вътрешната
енергия на частицата. А пък масата на движение на частицата била
пропорционална на енергията и на
движение. Вътрешната енергия според Айнщайн била равна на масата
на покой на частицата, умножена по
квадрата на скоростта на светлината.
Това е доста голямо число (и наистина е така, спомнете си що за енергия
се отделя при взрив на атомна или
водородна бомба). Ако частицата се
движи с малка скорост, масата и на
движение е много малка и може да
се пренебрегне. Друга е обаче работата, когато скоростта на движение на
частицата започне да доближава скоростта на светлината. Тогава масата
на движение може да стане доста съ-
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ществена и вече не може да се пренебрегва – фиг. 19.
Някой от читателите може би се поизмъчиха от представита на Айнщан
за движението, пространството и
времето. Затова, нека да спрем дотук.
Ще отбележим, че специалната теория на относителността от 1905 г. ни
казва, че вътрешните процеси в телата протичат еднообразно, независимо от праволинейното и равномерното движение на тези тела. Вътрешни
за тялото ефекти от движението по
инерция не се наблюдават. Да, ама
специалната теория на относителността е приложима при липса на
гравитационни полета или много
слаби такива. При наличие на достатъчно силни гравитационни полета
имало нужда от друга теория и тя се
появила през 1916 г. когато Айнщайн

разпространил принципа на относителност на движението и върху движенията с ускорение. За тази теория
ще поговорим във втората част на нашата хроника за Айнщайн. Също ще
поговорим и за опитите на Айнщайн
да създаде единна теория на полето,
тоест такава теория, която би съдържала като частни случаи теорията на
гравитационната поле и теорията на
електромагнитното поле.
По нашите земи е разпространено
схващането, че гений е този който
знае много – и-и-и-й, колко много
знае туй момче или момиче, много
чело, голям гений. Ами, ами. Гений
не е този, който знае много. Гений
е този, който добавя много към знанието, известно преди него. Та Айнщайн е гений. А тези, дето знаят много, са отличници.
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Златото

и върховенството на

римските императори

От времето на Август само римският
император имал правото да сече златни
монети, а останалите владетели в
качеството им на подчинени това било
забранено.

рез 1895 г. отдавна забравеният днес американски специалист по монетарна история Александър дел Мар в своето
изследване „История на монетарните системи“ лансира една оригинална теория, съгласно която от времето
на Юлий Цезар насетне (от втората
половина на I век пр. Хр.) имперски
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Рим започва да гледа на сеченето на
златни монети не само като на тривиален икономически и финансов
акт, но и като на политически и идеологически реквизит. Според Дел
Мар съгласно новата римска имперска идеология, изградена по времето
на Цезар и Октавиан Август, златото
се превръща в символ на имперския
сюзеренитет на Рим. От този момент
нататък вече само римските императори имали легитимното право да
секат златни монети като символ на
тяхната върховна власт над страните, народите и владетелите в древния
свят. Така златото станало не само
светски, но и свещен и свещенически метал, върху който в качеството си на върховен жрец (понтифекс
максимус) имал монопол римският
император. От Константин Велики
нататък този свещен и свещенически метал станал собственост на Исус
Христос, чийто наместник на земята
бил римският император и следователно той упражнявал правото на
собственост върху него.
Съобразно тази имперска идеология
всички други царе, князе, вождове
в древния свят били подчинени на
римския император във владетелската йерархия и като такива нямали право да секат златни монети.
За сметка на това върху сеченето на
сребърни, медни и други монети нямало никакви ограничения. Ако някой владетел (например германските
крале в Европа от V век насетне) все
пак сечал златни монети, то той го
правел единствено като наместник в
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качеството им на локални монети на
римския император с неговия лик и
римска символика на тях. Всеки опит
за сечене на златни монети без санкцията и извън признаването на авторитета на императорите бил приеман
като оспорване на тяхното вселенско
върховенство. В зависимост от баланса на политическите сили и географската отдалеченост между императора и нарушилия световен ред бунтар
това водело до повече или по-малко
остра реакция на империята. Тази
система е обобщена още преди Дел
Мар от французина Франсоа Льонорман по следния начин:
„С изключение на сасанидското монетосечене допреди царуването на
Сапор III сигурно е, че сеченето на
златни монети, без значение къде,
било винаги разглеждано като отчетливо незачитане на претенциите за върховна власт на Римската империя; пример за това по
времето на Републиката, около 86
г. пр.Хр., е сеченето на златни монети от Митридат по различни
места, върху които той бил разпрострял завоеванията си. Върховенството на Рим било толкова
широко прието и на Изток, и на
Запад, че за много столетия нито
една провинция, подчинена пряко
или непряко на василевса, нито пък
повече или по-малко независимите
държави, съседни на империята,
така и не опитали да секат златни
пари.“1
Дел Мар привежда различни примери, съгласно които личи, че рим-
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Константин Велики възстановява
стабилността на римската парична
система, като започва да сече
висококачествена златна монета, известна
като „солид“ или „номизма“, която над 700
години практически не става жертва на
инфлация.

ските и по-късно източноримските
(византийските) императори не позволявали пробиви в този установен
ред. Позовавайки се отново на Льонорман, той сочи, че ранните сасанидски шаханшахове като се почне
от Ардашир І (224–241) и се стигне
до Шапур ІІІ (383–388) секат златни монети, но след този владетел
чак до времето на Хосров І (531–579)
тази практика е прекратена, което би
следвало да се приеме като знак, че
сасанидските царе се били превърнали във васал на някоя сила. Според
Льонорман (и оттам и Дел Мар) тази
сила е посочена ясно от Прокопий
Кесарийски, писал по времето на източноримския император Юстиниян
I (527–565). Прокопий споменава,
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Сасанидските царе на Персия са единствените владетели, съвременници на римските
императори, които секат златни пари. На снимката – златен динар на Ардашир II (379–
383).

че царят на Персия имал правото да
сече сребърни монети колкото му се
искало, но нито той, нито който и да
е варварски владетел, имал правото
да поставя като знак своя лик върху
златни монети без значение какви
количества разполагат злато разполагали.2
Льонорман (я оттам и Дел Мар) грешат по отношение на Сасанидите поради факта, че преди повече от век
са разполагали с много по-оскъдна
археологическа информация в сравнение с днес. В действителност златни динари секак всички сасанидски царе с изключение на Джамасп
(496–498), Хормизд ІV (579–590)
и наследниците на Хосров ІІ (591–
628). Обаче с изключение на Шапур
ІІ (309–379) и Пероз І (459–484) сасанидските златни динари са голяма
рядкост и вероятно това е дало осно-
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вание на Прокопий да си въобрази,
че сасанидските царе не сечали златни монети в знак на признаване на
римското върховенство.
За сметка на Сасанидите една друга иранска династия потвърждава
наблюденията и заключенията на
Дел Мар – това са Аршакидите, династията на Партската империя. Те
властват над Персия и други ирански
територии в продължение на четири
века и половина преди да бъдат пометени през 226 г. от персийското
реваншистко въстание, предвождано от Сасанидите. За целия период
от 247 г. пр.Хр. до 226 г. сл. Хр. нито
един партски монарх не сече златни монети, нещо, на което Дел Мар
обръща изрично внимание и което
според него е знак, че в някакъв момент партите бил признали римското върховенство3. Кога евентуално
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тази капитулация се е случила Дел
Мар не уточнява, но вероятно актът
на формално подчинение на Римската империя се е случил през 20 г. пр.
Хр., когато след десетилетия на редуващи се състояния на мир и война
най-накрая между Рим и Партия е
сключен мирен договор, представляващ почти пълна победа на римската дипломация. Страхувайки се от
огромната военна мощ на своя западен съсед, партският цар Фраат ІV не
само че изпраща като заложници при
римския император Октавиан Август
петима от синовете си, но и напълво
признава римския суверенитет над
оспорваната от двете сили Армения4.
Впрочем точно Армения, останала
извън полезрението на Дел Мар, е
най-добрата илюстрация на употребата на монетарните ограничения
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като политическо и легитимистично
оръжие, използвано от Римската империя.
Единствените златни арменски монети през целия античен и средновековен период от историята на Армения, открити досега, са сечени от
арменският цар Тигран ІІ Велики
(95–55 пр. Хр.). От гледна точка на темата царуването на Тигран ІІ е много
интересно, защото той е основател на
Арменската империя, простряла се от
Каспийско море и Северна Месопотамия до Сирия, Палестина и Килия.
Тигран има нещастието да преживее
и нейното рухване, след като през 66
г. пр. Хр. е принуден да капитулира
пред римляните и да се откаже от
почти всичките си завоевания. Признавайки римският сюзеренитет,
Армения престава и да сече не само
златни монети, но и сребърни монети. От Артавазд ІІ (55–34 пр. Хр.),
наследника на Тигран, има запазени само бронзови монети, както и от
Тигран ІІІ (20–8 пр. Хр.), след който
до средата на I век сл. Хр. Армения е
сведена до унизителното положение
на римска полупровинция и липсват
каквито и да е монети, сечени от арменски монарси.
Арменското монетосечене не се възстановява и след като начело на страната се установява дъщерният клон
на партската династия на Аршакидите, чиито представители и потомци с
малки прекъсвания управляват Армения между 66 и 428 г. Аршакидите
идват на власт в Армения в резултат
от римо-партско споразумение, по-

ИСТОРИЯ

ставящо страната в двоен васалитет
– династичен от Партия и политически от Рим. Въпреки че Римската
империя така и не присъединява директно страната (освен в интервала
114–117 и 173–185 г.), през II–IV век
тя третира Армения като протекторат, както това личи от поредица от
факти.5 Липсата на каквото и да е
монетосечене в Армения между I и V
век сл. Хр. може да се приеме за знак,
че във владетелската „ранглиста“, начело на която бил римският император, Армения имала още по-орязан и
от партския суверенитет.
Арменският казус представлява интерес и през следващите столетия,
защото след възстановяването на
арменската държавност през 885 г.
начело с династията на Багратидите (885–1045 г.) Армения отново не
сече монети, въпреки че страната
разполага със „сурово“ злато и особено сребро. Събитието, което подсказва вероятната причина за липсата на арменско монетосечене през
IX–XI век, е фактът, че през 885 г.
византийският император Василий
I изпраща на арменския цар Ашот I
корона, признавайки владетелското
му достойнство, но същевременно и
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статута му на подчинен на (източно)
римския император монарх. Същото пълно отсъствие на монетосечене
се наблюдава между 681 и 1018 г. и
при западния съсед на Византия –
Първото българско царство, което би
трябвало да породи някои сериозни
размисли дали липсата му в действителност е икономически предпоставена.
Златният

легитимизъм на ва-

силевсите

Рухването на Западната Римска империя в края на V век не довежда до
рухването на римския легитимизъм
на Запад в земите на новосформираните германски държави в Италия, Галия и Испания. Франкските и
готските крале признават върховенството на римския император в Константинопол и едно от най-ярките
доказателства за това е монетосеченето. Александър Дел Мар сочи, че
франките секат златни монети и първите са на крал Хлодвик I (481–511)
– солиди и триенси от отлично по качество злато с лика на източноримския император Анастасий. Инсигниите на източноримските императори
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По времето на Юстиниян I (527–565) Римската (Византийската) империя е в апогея си,
отвоювайки Италия и „Стария Рим“, Северна Африка и части от Испания.

неизменно присъстват върху монетите, сечени от наследниците на Хлодвик – Хлодомер (511–524), Хилдеберт I (511–558) и Хлотар I (511–561),
които по този начин били признати
само за наместници в Галия на законния източен римски император,
но не и за самостоятелни владетели.
Постепенно обаче започва намаляване на инсигниите на монетите, в т.ч.
и златните, бележещи подчинението
на римските императори. При Теодеберт (534–448), крал на Австразия,
те напълно изчезват, като вместо тях
върху монетите се появяват изобра-
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женията на варварските крале и техни легенди. Това, според Дел Мар,
било декларативно отхвърляне на
римския сюзеренитет и то било веднага усетено в Константинопол и намерило отражение в бележката на
Прокопий, че варварските владетели
могат да секат на воля сребърни монети, но не и златни. Въпреки това
авторитетът на римския император в
Константинопол бил толкова голям,
че съвременниците на Теодеберт и
франкските крале след него не дръзнали да последват примера му и да
секат златни монети без каквото и да
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е упълномощяване от страна на василевса и признаване на сюзеренитета
му.6
През V–VI век готите в Италия също
стриктно спазват правилата на римския сюзеренитет и секат златни монети от името на източните императори Зенон, Анастасий, Юстин I и
Юстиниян I. При вандалите в римска
Северна Африка обаче ситуацията е
различна. За тях Гуидо Берндт и Ро-

ската империя и затова не дръзвали
да секат златни монети, а само такива от по-малко ценни метали. За разлика от франките в Галия и готите в
Италия, където местните крале секат
златни монети по римски образец
като наместници на констатинополския император.
Според Дел Мар ситуацията на Запад
се променя съществено след сключването на съюза между франкския

Златен солид на франкския крал Хлотар II, сечен около 600 г. в типичен римски стил и от
името на източноримския император Маврикий.

ланд Щайнмахер отбелязват: „Вандалите уважавали правото на империята да сече златни монети; в
Картаген няма сечени златни монети. Сечени във Византия солиди
доминират находките от съкровища във вандалска Северна Африка.“7 Това може да се приеме за знак,
че вандалските крале се смятали за
независими владетели, които обаче
признавали върховенството на Рим-
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крал Пипин Къси и папа Стефан II
през 754 г., в резултат на който вакуумът, зейнал между оттеглянето на
римската (византийската) власт на
Запад, причинено от нашествието на
лангобардите, бил запълнен от апостолическия папски престол. Според
Дел Мар обаче монополът и правомощията върху сеченето на монети продължавал да бъде в ръцете на
източноримския император в Кон-
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Карл Велики (768–814) и синът му Людовик
Благочестиви (814–840) са последните
владетели на Запада, които секат златни
монети. На снимката – бюстов сребърен
реликварий с лика на Карл Велики, изработен
в Германия през 40-те години на XIV век.

стантинопол. Дел Мар смята, че една
от точките в споразумението между
Карл Велики и Никифор I през 803
г., била сеченето на златни монети да
бъде запазено като прерогатив единствено на василевсите на Изток. Такова едно споразумение би обяснило
защо след царуването на Карл Велики
до падането на Константинопол през
1204 г. в нито една страна в Европа
освен Византия не е засвидетелствано сечене на златни монети. В дейст-
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вителност Дел Мар допуска малка
грешка, защото последните златни
монети на Запад допреди XIII век са
сечени при Людовик Благочестиви
около 818 г. Дел Мар добавя, че явно
в резултат на франко-византийското
споразумение съотношението (рациото) на златото и среброто на Запад,
което при Меровингите било фиксирано на 1 към 10, при Карл Велики
било променено на 1 към 12, което
отговаряло на римския стандарт от
последните близо 1000 години, в т.ч.
и на съотношението в самата Византия.8
Изхождайки от данните на нумизматиката, Дел Мар прави следните
заключения: „Приемането на всеобщата представа, че християнските владетели в средновековна
Европа са били във всяко положение
независими суверени преди разрушаването на Римската империя и
падането на Константинопол през
1204 г., трудно е да се обясни обстоятелството, че никой от тях
не е сякъл златни монети когато
и да е преди това събитие и всички
от тях започват да секат златни
монети веднага след него. Нито готите, нито келтите, нито гърците, нито римляните по времето
на републиката имат задръжки
да секат злато; такива задръжки нямат и меровингските франки
и арабите в по-късни времена; не
липсват златни рудници или златоносни реки в която и да е от провинциите или страните на Запада;
не липсват знания за добива, топе-
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нето и сеченето на злато, но при
все това се натъкваме на странния
факт, че навсякъде където било установено върховенството на римския суверен и първосвещеник, там,
и по същото време, дори в някои случаи спира и самият добив на злато.
Близко е до ума, че се прекратява не
употребата на златни пари, за наличието на каквито има податки,
а единствено спира прозводството
им, тоест сеченето и маркирането на злато. В Англия с изключение
на ранните дни на Хептархията,
златните пари са циркулирали от
най-древни времена до наши дни.
Сред тези монети има готски, (в
т.ч. саксонски), келтски, франкски
или мюсюлмански, но никога римски, освен ако не били сечени от или
под знака на римския суверен и първосвещеник. С една дума, за повече
от тринадесет столетия, тоест
от Август до Алексий IV, златните
монети и в Империята, и на Изток,
и на Запад, били сечени изключително от василевса. И пак, между
VIII и XIII век, за период от 500 години, нямаме свидетелство за сечене на златни монети от местните
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християни или от който и да е крал
на Британия.“ 9
Доразработвайки теорията си, Дел
Мар се противопоставя на обяснението, че отсъствието на местно златно монетосечене на Запад се дължало на липсата на търсенето на златни
монети, тоест на цялостния срив и
натурализация на западната икономика, защото в противен случай остава без обяснение циркулацията на
мюсюлмански и византийски златни
монети в Европа. Дел Мар отхвърля
и едно друго обяснение, а именно че
варварските нашествия и завоевания
на Запад били довели до затварянето на златните мини и до положение наличното злато да е в толкова
оскъдни количества, че да правело
безпреметно сеченето му във вид на
монети. Напротив, според Дел Мар
именно езичниците варвари отворили златните мини, а християните ги
затворили:
„Еретиците мюсюлмани, франки,
авари, саксонци, нормани, англи,
всички те отваряли златни мини
през средновековните времена. В
момента, в който тези народи станали християни или били покорени
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и поставени под контрола на римската йерархия, златните им мини
били изоставени и затворени... Мините в Кремниц, които съдържали
едновременно злато и сребро и за
които Агрикола казва, че били отворени през 550 г. сл.Хр., се намирали на територията на езичниците
авари, промиването на злато в река
Елба, подновено през 719 г., било в
ръцете на езичниците саксонци и
меровингските франки; същото
било положението с промиването
на златото в Рейн, Рона и Гарона.
Златните мини в Африка и Испания, отворени отново през VIII век,
били експлоатирани от еретиците

мюсюлмани. Златните мини в Коурим, Бохемия, отворени през 998 г.,
били управлявани от езичниците
чехи. Когато и където било установено християнството, златната
металургия била отстъпена на василевса или напълно изоставена.“10
Арабското

предизвикател-

ство срещу римския ред

Ако признаването на титлата „император“ (но не и „император на римляните“) на Карл Велики от страна
на римските/ромейските императори в Константинопол било заплатено
около 803 г. от франките не само с

В началото на IX век християнският свят изглежда формално обединен под властта на
императора на Изтока в Константинопол и императора на Запада в Аахен. Между двете
империи е папският Рим, който е спояващото звено между тях.
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Златна номизма на император Юстиниян II, сечена между 685 и 695 г.

териториални отстъпки, но и с признаването сеченето на златни монети като прерогатив единствено на
василевсите, на Изток мюсюлманите-араби отправят безцеремонно и
подкрепено с колосална военна сила
предизвикателство към божествения римски ред. Между 634 и 698 г.
конните армии на арабите завземат
източноримските владения в Месопотамия, Сирия, Финикия, Египет,
Либия и Западна Африка. Към 650
години войските им стигат Средна
Азия, а през 711 г. преминават Гибралтар и нахълтват на Пиринейския полуостров. Въпреки страшния
арабски натиск, под който падат Сасанидската империя и Вестготското
кралство, Източната римска империя устоява.
През първите шест десетилетия, въпреки чудовищния сблъсък от Сирия
до Картаген, римо-арабският кон-
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фликт остава в руслото на военната
конфронтация. Докато не се случва
нещо, което изостря още повече ромейско-арабските отношения. През
692 г. император Юстиниян II внезапно нарушава сключения през 686
г. мирен договор с арабите, но в битката при Севастополис претърпява
тежко поражение. В стандартната
историческа литература традиционно не се търсят мотивите защо Юстиниян внезапно решава да наруши
сключения неодавна мир с арабите,
даващ глътка въздух на империята
след тежките войни от времето на
Константин IV. Според Александър
Дел Мар причините за войната са
обяснени от самите византийски автори. Теофан Изповедник (IX век),
а след него и Георги Кедрин (XI–XII
век) и Зонарас (XII век) твърдят, че
Юстиниян нарушава мира от 686 г.
с халифа Абд ал-Малик заради това,
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При халифа Абд ал-Малик в края на VII век арабите секат първите си златни монети по
модела на номизмите на Юстиниян II, но с нова легенда на тях. По този начин халифът
отправя предизвикателство към византийското политическо и финансово върховенство.

че последният изплатил договорения данък със златни монети, върху
които липсвал ликът на римския/
ромейския император. По думите на
Зонарас „Юстиниян нарушил мира
с арабите, защото годишният данък бил платен не в монети с императорския лик, а с нов отпечатък;
а не се позволява да се секат златни
пари с какъвто и да е друг лик, освен
с този на ромейския император.“
Дел Мар пояснява, че между 645 г.,
когато арабите отнемат от Източната римска империя повечето от азиатските и африканските й владения,
докъм началото на VIII век арабите секат монети, на които присъства
ликът на римския император, моно-
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грамът Хи Ро (съкращение на Христос) и кръст. В края на VII век обаче
халифът Абд ал-Малик започва да
сече нов тип златни монети, на които вместо източноримският император бил изобразен той самият с меч
в ръка, придружен от надписа „Слуга на Аллах, Абд ал-Малик, емир алМумин.“ По този начин, премахвайки лика на императора от арабските
златни монети, Абд ал-Малик отхвърлил и идеята за световното господство на римския император над
останалите владетели, и от монарх,
сечащ злато в качеството си на наместник на императора (по подобие
на франките и готите), чрез новите
златни монети халифът се обявил

ИСТОРИЯ

В продължение на 500 години мюсюлманските владетели са единствените, които секат златни монети
в Средиземнорието редом с византийските василевси и оспорват финансовата и търговската им
доминация.

за напълно независим от василевса
владетел. В отговор на това предизвикателство Юстиниян за първи път
включил в легендите на сечените от
него монети името и изображението
на Христос, акто и формулата „Господарят Юстиниян, слуга на Христос.“11

върховенство бива забравена (ако
въобще е била забелязана) и удавена в традиционните медиевистки
постановки за натурализирането на
европейската икономика, което не
изисквало сеченето на скъпите златни монети и за достатъчността на
сребърните пари. Столетие по-късЗ а д ф а с а д а т а н а и м п е р с к а т а но обаче тя е извикана отново на бял
идеология
свят от американския монетарист,
икономист и стопански историк СтиТеорията на Дел Мар (и на Льонор- вън Зарленга, който в своя капитаман) за златното монетосечене като лен труд „Изгубената наука за парилегитиматор на римското световно те“ й вдъхва нов живот и я доразвива
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В продължение на 900 години Константинопол е не само най-великият град в християнския
свят, но и негов най-голям финансов, търговски и производствен център.

от гледна точка на стопанските и финансовите реалности на Средновековието.
Според Зарленга зад яростното защитаване от страна на римските/
ромейските императори на уникалния им прерогатив да секат златни
монети се криели съвсем прозаични
и меркантилни мотиви. От времето
на Цезар в Европа съотношението
(рациото) злато – сребро било 1 : 12,
докато на изток, в Индия и Китай, то
било 1:6 или 1:7, тоест спрямо Запада
среброто било два път по-скъпо (или
златото било два пъти по-евтино).
Следователно, според Зарленга, „зад
свещения прерогатив на василевса
да сече златни монети стои възможността да се обменят центра-
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лизирано сечените [от държавата]
златни безанти срещу локално сечените сребърни монети в съотношение 1 към 12 и същевремемно да се
обмени същото сребро за два пъти
повече злато на кюлчета в Индия.“
Всяка намеса в този механизъм щяла
да порази в самото сърце могъществото на императора.12
Тази система, действаща още от времето на ранната Римска империя,
имала обаче като резултат изсмукването на сребърните наличности в
Европа в посока на Индия и Китай,
където за 12 кг сребро можело да се
получи не 1 кг злато, както в Европа, а
2 кг. Неслучайно в началото на II век
Плиний се оплаква, че всяка година
от Римската империя в посока на Ин-
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Изток обаче има още един
аспект, неразработен от
Дел Мар и Зарленга. Ако
в епохата, когато Римската империя се простирала
от Британия до Египет и
от Мавритания до Кавказ,
сребърно-златното съотношение 12:1 изсмуквало
сребърната ликвидност
на империята в посока
Индия и Китай, след рухването на Запада и оцеляването само на източната половина на Римската
империя ситуацията се
променя в положителна
за константинополските
императори посока. Ако
до V век Римската импеСтолетия наред чрез своя монопол върху златните
рия се явявала крайната
монети Византия изсмуква среброто на Европа в посока западна спирка на орина Индия и Китай, където то е два пъти по-скъпо.
енталските стоки, което водело до изтичане
дия и Китай изтичали 100 милиона
на сребърните й наличсребърни сестерции, равняващи се ности в източна посока, след V век
на 1 милион златни ауреуса. Това из- Източната римска империя вече се
тичане на ценен метал се приема за превърнала не в крайна спирка на
една от причините за постепенното ориеталските стоки, а в транзитна.
финансово изтощаване на Римска- Сега вече, използвайки уникалния
та империя. Друга причина за него си монопол върху сеченето на златбила постепенната и огромна кон- ни пари, императорите в Константицентрация на богатство в ръцете на нопол не само ставали посредници в
езическите храмове (после църквата) търговията между Ориента и Еврои частни лица, които ги трупали на па, но заигравали ролята на Индия
склад, лишавайки имперската ико- и Китай спрямо Европа. Купувайки
номика от оборотни средства и во- срещу имперски златни номизми
дещи до (дефлационна) стагнация в сребро или пък стоки в Европа срещу
търговията и производството.13
сребро, но преизчислено по курса на
Ключовата роля на различното рацио златната номизма, и препродавайки
на среброто и златото на Запад и на
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среброто или стоките на Изток срещу 2 пъти по-евтино злато (или пък
стоките срещу двойно скъпо сребро
на местните пазари), имперските
търговци можели да генерират печалби в аритметична погресия. Тази
деспотична и потисническа финансова система, която се задържала до
1204 г., буквално изсмуквала Европа
в полза на Византия и поддържала
векове наред имперското финансово,
икономическо и политическо могъщество.
Точно във връзка с гореописаната
ситуация може да се тълкува и появата на собствено арабско златно
монетосечение, на което се спира
по-подробно Зарленга. Той дори го
нарича „ислямска атака срещу имперската монетарна сънна артерия“.
Арабите започват да секат арабски
златни динари без имперски инсигнии, като определят съотношението
на златото спрямо среброто на 1:7.
Според Зарленга „това иде да покаже, че мюсюлманите можели да обменят златните си монети срещу
близо два пъти повече европейски
сребърни монети, отколкото срещу мюсюлмански сребърни монети
със същото тегло“. Според Зарленга

василевсът се бил опитал да запази
търговията по суша до Индия за самия себе си, обменяйки сребро срещу два пъти повече злато, но „скоро
Византия спряла да сече сребро за
поданиците си и забранила всякаква търговия с мюсюлманите. Посетнешните опити да съживи мащабното сребърно монетосечене
били краткотрайни и бързо били
изоставени.“14
„Арабското въстание“ срещу римската финансова система било успешно и
не само позволило на мюсюлманите
да получат финансова еманципация
от Константипол, но и да търгуват с
Индия и Китай по еднакъв „обменен
курс“, без да губят ликвидност. Мюсюлманите на свой ред започнали да
прилагат ромейския модел на финансово изсмукване на Европа чрез
курса на среброто спрямо златото.
Запада обаче не съумял да стори същото.
Според Дел Мар и Зарленга срещу
признаването на императорската титла на Карл Велики Константинопол
изискал Запада в лицето на франките и Рим да преустанови сеченето на
златни монети.15 Въпреки че липсват
сведения за това в писмените извори

Купи: колие серотонин
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именно при Карл Велики има корекция в съотношението на стойността
на среброто спрямо златото от 10:1
на 12:1, което било точно имперският
номинал, по който василевсите сечали своите номизми. Това може да се
приеме като знак, че Източната империя била наложила своите условия
на Запада. Въпросното ново рацио
въвличало Запада в международната търговска система на империята,
създавайки условия в продължение
на столетия европейското сребро да
изтича към Константинопол, а оттам
към Персия, Индия и Китай.
Европа

получава

ската си свобода

Докато Източната римска империя
се стреми да налага търговски ограничения спрямо мюсюлманите и да
превърне Константинопол в единствената стокова борса, където да си
дават среща търговци от цял свят, някои сили на Запад още от IX век опитват да се изплъзнат от хватката на
василевсите. Амалфийците и венецианците, въпреки че са официални
васали на Източната империя, решават да нарушат нейните ограничения
за търговия с мюсюлманите. За да не
се набива това на очи, венецианците се ориентират към зони встрани
от имперското полезрение – Тунис и
и к о н о м и ч е - Египет.
След завоюването на Египет арабите отварят отново стария канал при

Стъпвайки на тържищата в Александрия през IX век, венецианският крилат лъв бързо
осъзнава, че получава само малка част от печалбите от голямата морска търговия.

94

ИСТОРИЯ

Насочени от Венеция, през 1204 г. рицарите на Четвъртия кръстоносен поход превземат и
разграбват варварски Константинопол. Илюстрация от венециански ръкопис на историята
на Жофроа дьо Вилардуен, 1330 г.

град Арсиное, свързващ през Горчивите езера Нил с Червено море и по
който в стари времена минавала морската търговия от Индия към Александрия. През IX век венецианците
са вече на александрийските тържища и заобикаляйки Константинопол,
започват да внасят в Европа подправки, коприна, текстил и злато.
Чрез копирането в по-малък размер
на византийския търговски модел,
основан на разликата в рациото междо среброто и златото на Запад и на

След като елиминира конкурента
Константинопол, Венеция се превръща в
най-големия финансов и търговски център
на Европа.
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Изток и възползвайки се от мюсюлманското съотношение 7:1, печалбите на венецианците от морската търговия с Египет достигнали стотици
проценти и се превърнали в основата
на богатството им. В международните си операции венецианците извършвали изчисленията си в злато,
използвайки ромейската номизма и
мюсюлманския динар. Навлизането
в източната търговия обаче не само
послужило за натрупване на капитали във Венеция, но и показало на
нейните търговци какви перспективи крие установяването на цялостен
контрол върху посредническата позиция между Изтока и Запада. А това
значело неизбежен конфликт с василевсите в Константинопол.
Удобният случай идва през април
1204 г., когато превозените с венециански кораби рицари от Четвъртия
кръстоносен поход вместо да продължат към Светите земи, са насочени
от венецианците против Константи-
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От XIII век насетне Венеция изгражда търговската си мрежа, обхванала с опорните си
пунктове Адриатика, Балканите и Леванта.

нопол. Великата столица на старата Римска империя, акумулирала в
себе си не само хилядолетна култура,
на и вековни богатства, е подложена
на варварски грабеж. Освен важни
търговски бази като островите Крит
и Евбея, венецианският дял от предприятието възлязъл на плячка в размер около 900 000 марки сребро, сиреч на близо 7 200 000 унции.16
Разгромът на Византия имал обаче
и едно друго измерение, засягащо не
само Венеция, а целия Запад. В очите
на католическия свят превземането
на Константитопол поставило офи-
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циален край на Римската империя,
а оттам и на поддържания столетия
наред уникален монопол на василевсите да секат златни пари, предоставящ на долустоящите и подчинени
на императора християнски монарси
правото да секат в най-добрия случай сребърни пари. Ако в течение на
400 години в Европа не била отсечена и една златна монета, след отпадането на старото ограничение изведнъж в рамките на 6-7 десетилетия
Запада започва да сече златни пари.
Началото е поставено от Фридрих
Хохенщауфен през 1225 г. в Неапол,
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г., след което стойността на среброто се покачила до 1:9,5 спрямо златото. Упоредно с този либерализъм Венеция установява
крайно строги мерки за защита
на паричната си система от опити за манипулиране. След 1250
г. всяко кюлче сребро или злато,
озовало се на нейна територия,
било регистрирано от държавата, преди да може да бъде продавано.18
Би могло да се възрази, че започването на сечене на златни
монети на Запад няма общо с
рухването на някаква въображаема финансово-идеологическа
система, поддържана упорито
столетия наред от константинополските императори, и че западният подем се дължи на огромната плячка, заграбена при
Освен сребро на стойност 900 000 сребърни марки, разгрома на Източната римвенецианците отмъкват от Константинопол
ска империя. Съществува дори
и голям брой произведения на изкуството като
становище, че награбените в
например тази икона на свети Архангел Михаил. Константинопол ценни метали били повече от всичко, коепоследван от френския крал Луи IX
то Европа била получила чрез
през 1250 г., Флоренция през 1252 г., столетия търговия. Безспорно след
английския крал Хенри III през 1257 1204 г. Запада получава мощна доза
г., Венеция през 1284 г. с нейния про- ликвидност благодарение на визанчут дукат, папа Йоан XXII в Авиньон тийската плячка, която се оказва
през 1316 г. и т.н. Старият римки ред стимул за развитието на икономибил рухнал.17
ката, а оттам и на културата. Обаче
За разлика от василевсите в Констан- това, погледнато от обратната стратинопол, които векове поддържали на, също така е и знак, че столетия
твърдо съотношението злато–сре- наред Източната римска империя е
бро в рамките на 1:12, венецианците потискала социално-икономическия
възприемат по-гъвкавия подход на подем в Европа със своята монетарна
плаващ обменен курс, движещ се от политика и икономическа централи1:8,5 през 1250 г. до 1:14,2 през 1360
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зация. Красноречива илюстрация на
бурния възход на западната икономика след разгрома на Константинопол е например фактът, че между
1200 и 1350 г. лихвите, изплащани по
заемите във Флоренция, падат от 2022% на 5-8%, а между 1240 и 1343 г.
приходите на Флоренция нарастват
11 пъти!19
Идеята, че започналото сечене на
златни монети на Запад през XIII век
се дължи единствено на византийската плячка и няма общо с рухването на римо-византийската сакрална
идеология на златото, може да бъде
опровергана от процесите през следващите столетия. След като Венеция
заема мястото на Византия в източната търговия, тя се оказва отличен
ученик на империята и почва да прилага на свой ред ромейските методи.
Венеция организира търговията си,
като изпращала на изток сребро в
замяна на злато и подправки, „разрушавайки по този начин европейската система, базирана на сребърните пари, буквално изнасяйки я в
Индия“. И успоредно с това богатеейки за сметка на другите. Точно както
правила това Източната империя в
продължение на столетия. В резултат
на тази венецианска политика около 1300 г. гладът за сребро в Европа
започва да става застрашителен, поопасен от когато и да било през предходните седем столетия. Сребърната
криза достига апогея си между 1457 и
1464, когато повечето монетни дворове на Стария континент се оказват
затворени.20 Проблемът с изтичането
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на сребро от Европа към Индия, Китай и Япония продължава и по времето на португалската, холандската
и индийската експанзия през XVI–
XVIII век, но в случая е важно друго.
След като Европа оплячкосва огромните богатства на старата Източна
римска империя, в рамките на около
век те се оттичат от западните джобове в тези на ориенталците. Повторното изчерпване на ликвидността на
Запада обаче не довежда до прекратяване на сеченето на златни монети. Както би трябвало да се очаква,
ако се вярна, че идентичен процес
се е осъществил на Запад след 800 г.
Само че, този път, за разлика от периода преди 1200 г. в християнския
свят освен ликвидност липсва и още

От всички православни владетели, с
изключение на василевса, единственият,
който сече за съвсем кратко златни монети
(т.нар. златники), е руският княз Владимир
I (980–1015).
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един елемент – римският император
в Константинопол, който чрез властовото сакрализиране на сеченето на
злато като свой свещен прерогатив
контролирал международните финанси и търговия в продължения на
столетия.
БЕЛЕЖКИ:
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С., 2013, с. 83-118, 212-243, 326-370
6. Del Mar, Alexander. Op.cit., р. 102103
7. Berndt, Guido; Steinacher, Roland.

Купи: колие
допамин

99

Minting in Vandal North Africa: coins
of the Vandal period in the Coin Cabinet
of Vienna’s Kunsthistorisches Museum.
– Early Medieval Europe. Volume 16,
Issue 3, August 2008, p. 258
8. Del Mar, Alexander. Op.cit., р. 104105
9. Del Mar, Alexander. Op.cit., р. 111112
10. Del Mar, Alexander. Op.cit., р. 113114
11. Del Mar, Alexander Op.cit., р. 115116, 171
12. Zarlenga Stephen. The Lost Science
of Money. The Mythology of Money.
American Monetary Institute, 2002, р.
90-91
13. Zarlenga Stephen. Op.cit., р. 98100; Del Mar, Alexander. Op.cit., р. 126
14. Zarlenga Stephen. Op.cit., р. 100101
15. Zarlenga Stephen. Op.cit., р. 109-114
16. Zarlenga Stephen. Op.cit., р. 116-119
17. Zarlenga Stephen. Op.cit., р. 85
18. Zarlenga Stephen. Op.cit., р. 121
19. Zarlenga Stephen. Op.cit., р. 163
20. Zarlenga Stephen. Op.cit., р. 124
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Георги Заркин – Убит, но не
и унищожен. Един живот и
творчество, надживели своето
време
Автор: Силвио Томов

ова е разказ за човек изправил
се срещу един тоталитарен режим и негова “система” от насилие и репресии. Въпреки че, е бил
смазан от беззаконието на този режим, той е излязъл победител – чрез
словото. Тук думите свобода, чест,
достойнство, морал и любов към родината, добиват истинския си смисъл.
Георги Атанасов Заркин е роден на 3
март 1940 г. в с. Бели Искър, Самоковско, Софийски окръг. Баща му е
Атанас Лазаров Заркин (1904-1944) –
каменоделец, а майка му Гена Николова Заркина (1904-1985) – домакиня. Освен Георги в семейството има
още две деца: брат му Марин (19341994) и две сестри Тинка (1937-2006)
и Запринка (1929-2012).
Многолюдността на семейството му е
била типична за времето на Царство
България. Бащата с инициативност и
трудолюбие е успявал да го изхранва,
дори е придобил няколко земеделски имота и гора. Без да е преставал
да работи, той осигурявал добро съществуване на семейството си. Бил
смятан от съселяните си за заможен.
Баща му е Лазар (дядо на Георги Заркин) е бил свободен човек, посадил е
гора и се е занимавал със земеделие
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и със скотовъдство.
Семейството живее спокойно и нормално, макар и не богато, до преврата на 9.09.1944 г. Бащата е арестуван
и изчезва безследно. Заедно с още 9
съселяни (общо 68 души от цялата
община) е хвърлен на 1 октомври от
Черната скала над Боровец. Впоследствие са спрягани какви ли не версии: че е участвал в разстрелите след
Септемврийското въстание през 1923
година или че е предал (или убил)

Портрет на Георги Заркин
нарисуван от Илияна Аризанова
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партизани и прочие лъжи. Истината
е една:
Атанас Лазаров Заркин е убит без съд
и присъда, за да му се вземат имотите
от местни комунисти. По всяка вероятност Атанас е избран да бъде сред
убитите, за да се ликвидират евентуални противници на комунистическия режим. През 1946 г. въз основа
на дело № 7584 на Софийския областен съд, с тогавашния прокурор
Г. Геров и председател Христо Талев
са издадени неверни смъртни актове.
Убитите са обявени за безследно изчезнали. Това е първият „дар“ на народната власт за селяните на с. Бели
Искър.

Тежка е участта на майката, Гена Заркина, която е принудена да отглежда
четирите си деца сама. Тя не само се
справила, но ги изучила и възпитала
добре. Ето какво си спомня Лъчезар
– синът на Георги Заркин:
„Дните на баба Гена са били убийствено тежки. Помня я как шеташе
от сутрин до вечер. Сутрин, когато
изгрееше слънцето, заставаше в двора, с лице на изток като истукана. От
време на време слабичкото й тяло
започваше да трепери и тогава тя,
сякаш изпаднала в унес, проговаряше: „Атанасе, знам че няма да се върнеш…“. 1
Георги Заркин завършва основно образование в родното си село и селскостопански техникум в град Ихтиман. Отбива военната си служба
в Строителни войски. В тези войски
войниците – неблагонадеждни към
комунистическата власт или от етническите малцинства, или просто
негодни за военна служба, са принудени да работят на различни строителни обекти в страната. Причината
не е в някакво негово провинение, а в
това, че властта го счита за неблагонадежден заради баща му. По-точно
заради това, че самата тя го е убила…
След уволнението си Георги Заркин
работи на различни места, а от 1963
г. до 1966 г. е журналист и фоторепортер във в. „Земеделско знаме“ в
София. Макар и завършил кинематография (което тогава е било полувисше образование), той проявява
несъмнен публицистичен и литера-

Снимка на Георги Заркин 60-те години
на ХХ в.
От личния архив на сина му Лъчезар.
. Л. Заркин – „Вулкан“, София 1996
Публикувана е в двете издания на „Чест“ 1
година. – стр. 16
– 2008 и 2015г.
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турен талант, който в годините на бъдещо страдание и житейски трудности не само не изчезва, но и укрепва
до нивата на високата българска литература.
По това време БЗНС е единствената друга легална партия в България,
която е сателит на БКП, а „Земеделско знаме“ е неговият печатен орган.
През 1964 г. генерал Иван ТодоровГоруня, бивш партизанин и после
виден деец на БКП и високопоставен
военен командир, заедно с генерал
Цвятко Анев, Цоло Кръстев и други
висши военни, организира преврат
срещу режима на Тодор Живков.
Групата търси независим журналист,
който да отразява събитията и виждат такъв в лицето на Георги Заркин.
Причината е за да не се случи това
което се по-рано в Унгария (през
1956 г.) и Чехословакия (през 1965г.)
– бунтът да бъде потушен със сила от
Съветската армия.
Георги Заркин и Горуня се сприятеляват и дори пътуват заедно.
Ето какво разказва пред съда Заркин:

Купи: колие
кофеин
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„Когато дойдох тук, в София, на работа, много често ходех в командировка с Горуня из България. През 1964
г. отидохме заедно на яз. “Виница“ –
Коларовград (тогавашното име на гр.
Шумен).
На връщане се отбихме в един ресторант, където обядвахме. Един случай остана доста интересен за мен.
Когато влязохме вътре, някакъв човек – селянин – събираше хляб от
масите. Управителят хвана човека
за яката и каза: „Ти вземаш хляба, а
за мене и за свинете няма!“ Направи ми впечатление, че свинете са
по-важни от хората. Тогава Горуня
даде пари на този човек. От този случай аз заобичах Горуня истински“. 2
Заговорът обаче е разкрит, повечето
от участниците са заловени и осъдени на 8–15 години затвор от военен
съд, а Горуня според официалната
версия се самоубива в дома си. Всъщност е убит, като една от версиите е,
че Митка
Гръбчева го застрелва в кабинета му.
2

2. Пак там – стр. 30 и 31
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Но нека дадем думата отново на Георги Заркин: „През лятото на 1965
г. написах на пишуща машина шест
различни позиви, по сто броя. До
този момент се бях срещал с другите подсъдими. Позивите написах в
редакцията на вестник „Земеделско знаме“. Постарах се да ги напиша малко по-неграмотно, за да
може хората, които ги четат, да мислят, че са написани от тези, които
са в гората. Там посочих, че честните хора са зад решетките. Писах,
че по нечестен път ги избиват”.3
3
. Л. Заркин – „Вулкан“, София 1996
година. – стр. 31 и 32

От въпросните позиви един е жалейка за смъртта на Горуня, а другите
са насочени срещу личния режим на
Тодор Живков и за сваляне на властта. Властта обаче открива връзката чрез част от позивите (също чрез
доносничество на член на групата)
и през 1966 г. Георги Заркин е арестуван. Тогава той е едва 26-годишен. Синът му, Лъчезар, е на четири.
Всички подсъдими: Любен Андреев Филипов, Георги Александров и
Стойне Кирилов Николов са осъдени, а Заркин получава най-тежката
присъда. Обвинението е: „...създаване на група, която си е поставила за

Една от последните снимки на Георги Заркин. Ясно се личат следи от насилие,
както и кръвта около лицето на Заркин. На 7 август 1977 г. той умира, съставен
е неверен смъртен акт, а семейството е уведомено нарочно по-късно, за да не
пристигне навреме в Пазарджик.

103

ИСТОРИЯ

цел да събори, отслаби и подрони
установената народнодемократична
власт в Народна република България
чрез терористически и общоопасни
престъпления – по член 70 от НК“.4
Трябва да се отбележи, че макар да
са извършвали пропаганда срещу
властта, по същество няма никакви доказателства Заркин и хората с
него да са подготвяли каквито и да
било терористични актове или общественоопасни престъпления. По
това обвинение те би трябвало да
са абсолютно невинни. Разпространението на информация и на мнения и художествени произведения
пък е част от свободата на словото
и изконно право дори по социалистическата българска Конституция.
Заркин, когото нарочват за ръководител на групата, получава найтежката присъда от 6 години лишаване от свобода, 7 години лишаване
от правото да избира и да бъде избиран на избори, а също и конфискация на имуществото му на стойност 100 лева в полза на държавата.
В Старозагорския затвор Георги Заркин прекарва от 1966 до 1974 г. Той
често е наказван от администрацията и милицията, не са допускани до
свиждания роднините му, забранявани са му колети и писма. В затвора
обаче се проявяват несломимият характер, високият дух и несъмнения
литературен талант на този умен и
талантлив човек, наказан единстве4
. Л. Заркин – „Вулкан“, София 1996
година – стр.55
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но и само за убежденията си. През
целия си престой по затворите Георги Заркин пише много. Творчеството
му е огромно по обем – 2500 стихове, приказки, драми и един роман –
„Чест“. (За него има рецензия от Съюза на българските писатели че няма
необходимите качества за печат. Подобна резензия има и за поезията на
Заркин.)
Романът е започнат на 20 ноември
1967 г. и е завършен на 31 януари
1968 г. в
затвора в Стара Загора, където лежи
при усилено строг режим. Ето и част
от сюжета му:
На 1-ви май 1966 г., в 12:20 ч., след
неколкодневни непрестанни валежи,
невиждан потоп отнася село Згориград и част от град Враца. Скъсана е
стената на хвостохранилището към
флотационна фабрика „Мир“ и рудника „Седмочисленици“.
Над 500 тона отровна утаечна тиня на
тъмни талази се спуска по коритото на
река Лева и помита всичко по пътя си.
Апокалипсисът трае 20 минути и там,
откъдето е минала стихията, остава
ужасен лунен пейзаж. Равносметката е: 488 загинали, 2000 ранени,
156 къщи са напълно разрушени, над
1000 къщи са сериозно пострадали.
Другите материални щети – мъката
по загиналите близки, страданията
на останалите без дом, без имущество, без домашни животни, е невъзможно да бъдат оценени.
За тази трагедия са осъдени че-
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тирима човека на строг тъмничен
затвор за дълъг период от време.
Там те се запознават с автора, който излежава присъда по политически причини. В основата на романа
„Чест“ е изпепеляваща любов, която
разтърсва душата на всеки човек.5
В затвора Георги Заркин пише в
тетрадки, има си дори и лично тефтерче. Литературните му интереси са разностранни: от автори като
Христо Ботев, Димчо Дебелянов,
Кирил Христов, Добри Чинтулов,
Петко Р. Славейков (повечето придружени с портрети), през Байрон,
Данте, Гьоте, Шекспир, Пушкин,
Некрасов, Сергей Есенин, Марк
Твен, до Ередия, Ламартин, Александър Блок, Хайне и много други.
Разбира се сред тази лична елегантна антология има и стихове на самият Георги Заркин. За свой псевдоним
той избира Рилски бор. Това не е случайно. Тъй както отсеченият бор в
гората пада прав, така и той ще падне
прав пред враговете, но няма да подвие колене в борбата.
Част от стиховете са изнасяни от
затвора по много изобретателен начин: писани са на пилюрена хартия,
двустранно. Тази хартия се поставя в
цигари, на които е изваден тютюнът.
Те са дадени на затворник, който е
трябвало да излезе скоро. Вместо да
ги изнесе обаче, той ги предава на администрацията на затвора. Докато е
в затвора, Заркин написва и протест5
Г. Заркин – „Чест“, София 2015 година
–стр. 393

105

ни писма до Тодор Живков, както и
до началника на затвора.
За всичко това му лепната „вътрешна“ присъда (тоест осъден е допълнително вече като затворник) за писане на „фашистка“ литература като
затворник. Как и защо талантливите
му стихове са преценени като „фашистки“ могат да отговорят само комунистическите политически полицаи… За комунистическата партия
всичко, което е против нея, веднага
бива окачествено като „фашистко“.
По всичките дела следовател е бил
Петър Бъчваров, който за да изтръгне самопризнания от Заркин, е дълбал по цялото му тяло петолъчки с
нож. (Самият Заркин посочва това
на съда в едно от заседанията). Последното му дело е през 1974 г., когато получава последната си присъда. Всъщност обаче някъде горе във
върховете на Държавна сигурност и
на БКП вече окончателно е решена
съдбата му. Няма да излежи докрай
присъдата си от 8 години. Като политически затворник е прехвърлен в
Пазарджишкия затвор и там го чака
само едно… Затворен в килия, на която е сложен допълнителен катинар.
Държавна сигурност го разработва
под псевдонимите „ИНТЕЛИГЕНТЪТ” и „ПРОКЛЕТНИКЪТ”. Очаква
се само устната заповед. Убит е в килията си след жесток побой от двама
криминални затворници. Всичко е
станало по нареждане и със знанието на старшините Тумбев и Медарски
и началникът на затвора полковник
Ангел Топкаров.6 Никой от тях оба6

.Л. Заркин – „Вулкан“ – втора част 2006
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че не може да вземе такова решение
сам – то може да бъде взето само на
най-високо ниво. След като е убит по
най-зверски начин, издават и акт за
смърт с невярно съдържание. Те принуждават насила патолога да пише
неверни данни. А тогавашният военен прокурор Илков прекратява наказателното преследване по повод
смъртта на Георги Заркин. Още същия ден в 15:00 часа администрацията на затвора организира погребение
в Пазарджик, а семейството в Самоков е уведомено с телеграма в 12:00.
Така им е попречило да се сбогуват
със своя покойник, а по време на
погребението са блъскани и гонени
около ковчега пред изкопания гроб. 7
Ето какво пише самоковският писател Георги Манов в книгата си
„Черната скала“ : „Познавах Георги, връстници сме с него. Беше сърцат момък, кадърен фотожурналист.
Дръзна да дири истината за гибелта
на баща си, изправи се срещу живковистите и беше погубен.“8
Огромна е заслугата на сина му Лъчезар Заркин, който сред всички мъки и
изпитания, положи огромни усилия
и откри и осветли истината за живота и съдбата на баща си. Успял е да
пренесе костите на Георги Заркин от
гробищата в Пазарджик в гробищен
парк „Стадиона“ в Самоков. Извършена е експертиза по запазени части
от органите и е доказано че смъртта
е настъпила насилствено. Тук трябва
година – стр. 11
7
Пак там – стр. 11
8
Г. Манов – „Черната скала“, Самоков
1994 година – стр. 46

106

да се вметне, че затворническата администрация не поставяла никакъв
паметен знак, а това е свършил братът на Георги – Марин. По този начин гробът по-късно е идентифициран. БНТ засне и излъчи (през 2014
г.) документален филм, в който той
разказва за съдбата на баща си – част
от поредицата „Отворени досиета –
за тоталитаризма от първо лице”.
Лъчезар Заркин успява да финансира издаването на стихосбирка „Отвъд
чертата“ (1994) и издава :„Вулкан“
в две части (1996 и 2000), документална книга за Георги Заркин, стихосбирка „От храма на самообречените“ (2010), стихосбирка „Приливи
и отливи“ (2012), както и романът
„Чест“, написан в затвора през 1968
година (2008, второ издание – 2015).
Животът, творчеството и делото на Георги Заркин могат да бъдат обобщени
в една изречение (от негово писмо до
майка му): „Защита! Родих се човек.
Живея като скот. Но това не ще ми попречи да умра честен! Три изречения
които съдържат в себе си всичко...“
Библиография:
1. Л. Заркин – „Вулкан“, София 1996
година
2. Л. Заркин – „Вулкан“ – Втора
част, София 2006 година
3. Г. Заркин – „Чест“ , София 2015
година
4. Г. Заркин – „От храма на самообречените“ стихосбирка, София 2010
година
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5. Г. Заркин – „Отвъд чертата“ , София 1994 година
6. Г. Заркин – „Приливи и отливи“стихосбирка
7. „ Христоматия по литература за

12. клас – забранените писатели“ –
Център „Хана Аренд“, София 2013
година
8. Личен архив на Лъчезар Заркин

Текст и ръкопис на стихотворението „Клетва“. Част от затворническото творчество
на Георги Заркин. То е инкриминирано –използвано е като доказателство на един
от съдебните процеси.
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Последният езически владетел на
Римската империя
Автор: Владимир Попов
www.nauka.bg

Езическата

реставрация

лавий Евгений (убит на 6
септември 394 г.) бил узурпатор, управлявал Западната Римска империя от 392 до 394 г.
Въпреки християнското си изповедание, той бил последният римски
владетел, поддържал политеизма.
Бивш учител по граматика и риторика, Евгений се ползвал с подкрепата
на франка Арбогаст, заемащ длъжността magister militum /командващ
армията/ и фактически управител за
Западната Римска империя.
След като на 22 август 392 г. варваринът се опълчил на законния император Валентиниан II (впоследствие
намерен обесен във вилата си край
Виен), Евгений получил пурпурните
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дрехи и знаците на върховната власт
от Сената. Възкачвайки се на трона,
той първо сменил администрацията.
Лоялните към източния император
Теодосий чиновници Евгений заменил със свои хора от сенаторското
съсловие, осигурявайки си така контрола над западната половина на
империята. Формално Евгений бил
християнин, но под внушението на
сенатската аристокрацията, вярваща в традиционните римски богове,
започнал своеобразен ренесанс на
древните култове. Храмът на Венера
и Рома бил преосветен, а Олтарът на
Победата бил внесен отново в Сената. Възстановени били забранените
жертвоприношения. За езическите
храмове били отделени държавни
средства. Такава религиозна полити-
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ка изострила отношенията на Евгений с източния император Теодосий,
който отказал да го признае за съуправител. Евгений способствал на установяването на съюз между франки
и алемани вероятно по внушение на
Арбогаст. Освен това императорът
успял да стабилизира и омиротвори
рейнската граница.
В това време Теодосий събрал между 40 и 60 000-на армия (от която 20
000 готи-федерати) и провъзгласил
за западен император малолетния си
син Хонорий. Евгений също започнал военни приготовления.
Последната гражданска война между
източната и западната част на Римската империя

109

Евгений и Арбогаст разполагали с
по-малко войски от Теодосий, затова
решили да заемат и укрепят горните
склонове, правейки атаката и превземането им трудна задача за многочисления противник. За да хване
в капан разположената в равнината войска на източния император,
франкът планирал да изпрати отряди в тила му. Въпреки неблагоприятното разположение на войските си,
Теодосий решил да атакува фронтално като хвърлил най-напред 20 000
готски федерати под командването
на Гайна. При все хвалебствените описания на поета Клавдиан, че срещу
войските на Евгений и Арбогаст задухал силен вятър, който носел прах
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и „отхвърлял назад стрелите и бясно
изтръгвал копията им“ (докато историкът Теодорит приписвал лошото
време на молитвите на Теодосий),
при нападението срещу укрепленията на западните войски, 10 000 варвари били унищожени, което според
летописеца Павел Дякон било „поскоро благо, отколкото загуба“. Неуспешната атака поставила армията
на Теодосий в критично положение,
тъй като докато траело сражението,
по горните склонове в тила му се разположили отрядите на Арбогаст, отрязвайки пътя за отстъпление. С настъпването на нощта Евгений, решил
че битката е спечелена, започнал да
раздава награди. Щастието обаче изневерило на езическия император,
поради измяна. Отрядите, вардещи
възвишенията, под командването на
комит Арбицион преминали на страната на Теодосий, в замяна на обещани високи почести. Възползвайки се
от тъмнината легионерите на Теодо-

сий нападнали лагера на пируващите и хванали Евгений, като незабавно
го обезглавили /според църковният
хронист Сократ, екзекуцията на Евгений станала в лагера на Теодосий/.
Виждайки това, останалата част от
войската му се предала. Арбогаст избягал в планината, но за да не попадне жив в ръцете на преследвачите, се
самоубил. След победата, Теодосий
за последен път обединил двете части на империята. В Западната половина отново били въведени закони
срещу почитането на традиционните
богове и съпровождащите ги ритуали.
Смъртта на Евгений отбелязала края
на една епоха. С него загинала и надеждата на политеистите от Сената
да се противопоставят на християнизацията на държавата. Година
по-късно (395 г.) умрял и Теодосий,
разделил преди това окончателно
империята между двамата си сина –
Хонорий и Аркадий.

Купи: колие молекула на червеното вино
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Триптих. Циркуляр по военното
министерство № 7 от 9 януари 1881
година за учредяването на морско
училище в гр. Русе.
освещава се на 135-та го- № 7 от 9 януари 1881 година беше отдишнина от създаването на крит, публикуван и разработен като
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. триптих в резултат на 15 годишна изВарна.
следователска дейност, продължила
Оригиналният документ за учредява- от 2001 г. до 2015 г.
нето на Морско училище в гр. Русе - В проучването активно и системно
Циркуляр по Военното министерство участваха:
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1) Д-р Светлин Радев – директор на
Държавния военноисторически архив, гр. Велико Търново;
2) Подполковник о.р. Димчо Димов,
заместник-началник на Централния
военен архив в периода 1990-2000 г.,
гр. Велико Търново;
3) Г-жа Мария Димоларева – държавен експерт в Държавния военноисторически архив, гр. Велико Търново;
4) Д-р Мариана Кръстева – директор
на Военноморския музей, гр. Варна;
5) Г-жа Жени Хараламбиева – главен
специалист във Военноморския музей, гр. Варна;
6) Доц. д-р Нели Василева, преподавател по руски език във ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“, гр. Варна;
7) Инженер Иван Алексиев – морски
изследовател, историограф на науката, техниката и морското образование, гр. Варна

Литература:
Пеев, И.П. Откриване и съдържание
на оригиналния документ Циркуляр
по Военното министерство № 7 от 9
януари 1881 година за учредяването
на Морско училище в гр. Русе. Научни трудове. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.
Варна, 2012 г., том 30, стр. 165-175.
ISSN 1312-0867
Триптихът „Циркуляр по Военното
министерство № 7 от 9 януари 1881
година за учредяването на Морско
училище в гр. Русе“ e разработен по
проект на капитан I ранг о.р. д.пс.н.
инж. Илия Петров Пеев и Сияна
Илиева Струнчева – магистър по информатика, художник-педагог.
Триптихът е изработен в печатницата „Етикет принт” ЕООД с управител
инж. Йордан Дяков.
17 декември 2015 година
гр. Варна
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Никола Йонков Вапцаров –
морякът-патрон на морското
училище от 1949 г.
Автор: Капитан I ранг о.р., професор, д.пс.н. инж. Илия Петров
Пеев Личен код BG – RP – 0465 Варна, 2634-6001 „Психолог“ –
Публичен регистър на психолозите в България

атронатът (лат. patronus –
покровител, защитник, закрилник) води началото си
от древния Рим. За патрони са обявявани имената на видни личности.
Първоначално покровителството е
върху отделни граждани, а впоследствие се разпростира върху учебни
заведения, професионални съсловия, градове, области, за да се стигне
до цели държави и континенти. На
31 декември 1980 г., в своето Апостолическо послание Папа Йоан Павел
ІІ провъзгласява светите братя Кирил и Методий за Съпокровители на
Европа.
Висшето военноморско училище е
едно от малкото висши училища в
света, което носи името на свой възпитаник. През 1949 г. Никола Йон-
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ков Вапцаров от 26-ти випуск (19261932) е обявен за патрон на Морско
училище. От тогава до сега хилядите
випускници на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” наричат себе си Вапцаровци и
гордо носят Вапцаровския дух в Световния океан!
Защо точно Никола Йонков Вапцаров е патрон на Морско училище?
Много са причините, поради които
Никола Вапцаров е заслужил високата чест да бъде патрон на Морското
училище (храм свещен, който всажда
любов към Родина и народ), в което
той израства като личност и творец,
с гордост наречен от съвипускниците
си Моряка.
Никола Вапцаров е роден на 7 декември 1909 г. в гр. Банско. Мотивиран
от любовта към техниката и морето и по волята на своя баща Йонко
Вапцаров, през 1926 г. той постъпва
на обучение в Морското училище. В
продължение на 6 години – до 1932
г., Никола Вапцаров изучава теоретичните основи на морското дело и
овладява корабните машини и системи по време на плавателната практика на военните и търговските кораби.
Благодарение на голямата му любов към литературата, наследена от
майка му Елена Вапцарова, и на вро-
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дения поетичен талант, Никола Вапцаров бързо спечелва любовта на
своите другари, командири и преподаватели, които подкрепят развитието на неговата ярка личност и поетическа дарба, любовта му към морето
и машините.
В Морско училище Никола Вапцаров
създава по-голямата част от поетичното си творчество, написва над 150
литературни творби. Особено популярни сред моряците са неговите произведения за морето и корабите, за
моряшкия живот: есетата „Морето”
и „Спомени от миноносците”, импресии от параход „Бургас“, пътеписите
„Ключът на Суец” и „За силно впечатлителните вход забранен”, стихотворенията „Рибарски живот”, „В
кубрика”, „Жажда”, „Марш на 26-ти
випуск на Морското училище”, „Моряци” и много др. Като ярко и изключително смело литературно произведение можем да оценим и неговата
реч, произнесена при завършване на
Морското училище през 1932 г.
Литературните произведения на Никола Вапцаров са не само един висок
връх в световната поезия за морето
и моряшкия живот. Той внася нещо

Купи: колие Атом
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ново в световната художествена литература – сродява човешката душа с
морето и машините!
Поетите са пророците на бъдещето!
Никола Вапцаров се отличава със
смелост и борбен дух, воюва срещу
социалната несправедливост, със
слово и дело се бори за свободата на
своята родина и своя народ. Както и
други поети и писатели със световна
известност, борци за свобода и независимост, той е осъден от официалните власти за своите прогресивни
идеи. Никола Вапцаров е обвинен
по дело 585/1942, осъден и разстрелян още същия ден на 23 юли 1942 г.
в гарнизонното военно стрелбище в
София.
Гръцкият поет Арис Диктеос във
„Вяра в човека” пише: Вапцаров се
роди със своята смърт. Удивени, непосредствено след войната, съотечествениците му откриват сред себе си
„едно почти неизвестно до този момент поетическо чудо”. Разстрелът
на Вапцаров, след многомесечните
изтезания, се превръща в официално
потвърждение на неговата правда,
каквото и съдържание да се влага в
нея.”
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Поетът Питър Темпест от Англия във
„Вдъхновен поет” споделя откровено:
„Днес работниците в Ланкашир носят стиховете му в джобовете си. Аз
слушах Вапцаров от устата на един
работник в Манчестър. Чух обикновена тъкачка да говори с ентусиазъм
за стихотворението „Завод”. „Да, тъкмо така е в живота” – казваше тя.”
Десет години по-късно, Никола Вапцаров получава най-високо национално и международно признание!
През 1952 г. Световният съвет на
мира му присъжда най-престижното
отличие – Международната награда
за мир. През 1953 г. тя е връчена на
неговата майка Елена Вапцарова на
многохилядно тържество, на което
участват поети и писатели от десетки
държави. Текст на решението:
„Световният съвет на мира, като взема пред вид изключителния принос
в делото на мира и дружбата между
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народите на българския поет и национален герой НИКОЛА ЙОНКОВ
ВАПЦАРОВ, решава да му присъди за
1952 г. Почетната награда на мира.”
С цялата условност и риск за точна
статистическа информация (до 2009
г. доминираше схващането, че поетът е преведен на повече от 50 езика
и издаден в над 40 страни), по найнови данни, публично оповестени в
печата през 2014 г., произведенията
на Никола Йонков Вапцаров Моряка
са преведени в 92 страни на 64 езика
и се четат по всички континенти на
Земята. Голяма част от преведените
творби на поета са в билингвистични
публикации (на български език и на
чужд език).
През 1979 г. в България е учредена
Международна награда за литература „Никола Вапцаров“, чиито носители стават известни световни автори
от Виетнам, Гърция, Италия, Норве-
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гия, Полша, САЩ, Франция и др.
Един от випуските на Морско училище, 48-и пореден випуск (1948/50/51
– 1953), носи неговото име – Вапцаровски випуск. Производството на
офицерите в първо офицерско звание „лейтенант” от 48-и випуск е на
23.07.1953 г. На тържествената церемония за обявяването на Вапцаровския випуск в чест на патрона на
Морско училище участват майката
на Никола Вапцаров баба Елена, заедно със съпругата на поета Бойка
Вапцарова:

Официалната церемония по производството на випуска е на пирса на
дивизиона „Охрана на водния район” (ОХР) във Военноморската база,
гр. Варна. Официалните лица и баба
Елена Вапцарова се намират на юта
на единия от базовите тралчици. В
този паметен ден, от борда на военния кораб, Елена Вапцарова първа
приветства випускниците и осиновява най-големия до тогава в историята на Морско училище 48-и випуск с
над 350 възпитаници, давайки името
на своя възлюбен син за патрон на
випуска, останал в историята на мор-
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ска България като Вапцаровският
випуск!
Вапцаровският випуск (1948-1953)
има изключително голям принос за
развитието на Военноморския флот,
Търговското корабоплаване, корабостроенето, морското образование и
морската наука, националната икономика, българската дипломация,
международния авторитет на морска
България! Признателните Вапцаровци от 48-и випуск са изградили 5 паметника и паметни плочи в памет на
своя патрон.
На името на Никола Вапцаров са кръщавани кораби, читалища, театри,
творчески организации, училища.
На сайта на Асоциацията на възпитаниците на Морско училище са изписани 84 училища в България, носещи
името на Никола Вапцаров (http://
www.авму.org/publ/b2013.pdf).
Десетки паметници и паметни плочи
са издигнати в негова чест, улици и
площади носят неговото име.
На Вапцаровци и на Морско училище са посветени специални песни и
маршове, които изразяват любовта
на командирите и преподавателите,
курсантите и студентите към училището, корабите, морето и родния
бряг, тяхното родолюбие и самоотверженост в името на Отечеството.
Сред тях са химнът на училището
„Чеда сме ние на морето” (1935), няколко едноименни маршове и песни
от различни автори на текстовете и
различни композитори „Вапцаровци” (1963 г., 1979 г., 1983 г., 1989 г.),
в това число и десетки творби, напи-
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сани от възпитаници на Морско училище, вдъхновени от своя любим патрон.
С Указ на Президента на Република България № 243 от 6 юли 2004 г.
(ДВ, бр. 64, 23.7.2004 г.) в памет на
великия поет Моряк Никола Вапцаров на Антарктида е наречен връх на
неговото име – Вапцаров Връх (410 м,
координати 62°37‘15“ ю.ш., 59°54‘25“
з.д.) – разположен върху планинската верига Тангра, остров Ливингстън
от архипелага Южни Шетлъндски
острови.
За дарбата и поетичните приноси
на Никола Вапцаров свидетелства и
фактът, че за него са написани многократно повече литературни творби, отколкото той самият е създал.
В издадената през 2009 г. антология
„За него, живота” Никола Вапцаров
е определен като велика творческа
личност, безсмъртен и неповторим
художествен талант. На него са посветени стихотворения, песни, есета и
поеми от 75 автори, като 1/3 от тях са
чуждестранни творци от Англия, Беларус, Виетнам, Германия, Гърция,
Индия, Испания, Италия, Колумбия,
Куба, Литва, Мексико, Никарагуа,
Перу, Полша, Португалия, Русия,
Сирия, Турция, Украйна, Унгария,
Франция.
Поезията на Моряка продължава –
от Вапцаров към Вапцаровци!
За Вапцаров са се изказвали или са
го превеждали десетки световноизвестни поети и писатели, включително двама носители на Нобелова
награда за литература – италиански-

117

ят поет Салваторе Куазимодо и полската поетеса Вислава Шимборска,
която преведе стихотворението на
Вапцаров „Прощално” още през 70те години на ХХ век.
За изключителен принос в европейската и световна култура Никола Вапцаров е обявен за личност на ЮНЕСКО за 2009 г.
Често се казва, че зад всеки велик
мъж стои една велика жена и една
красива любов, което е напълно
вярно и за нашия патрон Вапцаров
Моряка. През януари 2010 г. е проведено национално проучване чрез
зрителите на БНТ за определяне на
най-значимите български събития
през ХХ век. Безсмъртната любов на
Никола Вапцаров към неговата съпруга Бойка Вапцарова беше избрана
от зрителите на БНТ за най-вълнуващата българска любовна история на
XX век. Тя събра 31.67 % от гласовете.

Двамата остават вечно верни на
обичта си! Стихотворението „Прощално”, написано в килията от Вапцаров за Бойка, е символ на безсмъртието, което само истинската
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любов може да роди. Това е едно от
най-силно въздействащите стихотворения в българската и световната литература, с което само часове преди
разстрела на 23 юли 1942 г. Никола
Вапцаров се прощава със своята съпруга и любима Бойка.
Красивата любов, свързала навеки
Никола Вапцаров и Бойка Вапцарова, носи своите съвременни послания
към Вапцаровци – възпитаниците на
Морско училище, които знаят, че силата на моряка се корени в силата на
неговото семейство!
Съвсем закономерно именно стихотворението „Прощално” бе определено като мото на проведената от
Европейския парламент конференция в Брюксел на 15 ноември 2012 г.,
посветена на живота, творчеството и
подвига на Никола Вапцаров:

Купи: колие
кофеин
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Впечатляваща е темата на международния научен форум: „Какво ще ни
дадеш, историйо, от пожълтелите си
страници?“ – посланията на Никола
Вапцаров за свобода, социална справедливост и човечност, преминали
отвъд времето и пространството!
Специален гост на конференцията е
известният испански писател и драматург Мануел Муньос Идалго, който говори за вечно валидните послания в творбите на Никола Вапцаров.
Той изтъква, че Никола Вапцаров е
един от най-големите поети на всички времена.
Мануел Муньос Идалго е автор на
поемата „Смъртта на Никола Вапцаров“ и театралната пиеса за Вапцаров
по повод 100-годишнината от рождението на българския поет „Вапцаров
– кървавата бразда“, която се публикува на испански, английски, шведски и български език.
С особено голяма почит се ползва
Никола Вапцаров като ярка поетична звезда сред варненската интелигенция, военноморските сили и българското морячество.
За увековечаване името на своя патрон, в Морско училище през периода 1982-1987 г. по инициатива на
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тогавашния началник на училището контраадмирал Румен Попов, командването и академичния състав,
е проектиран и построен паметник
на Никола Йонков Вапцаров Моряка, открит на 8 октомври 1987 г. Той
символизира Вапцаровския дух и
стиховете на Вапцаров за Морето –
най-голямата Любов на поета! Именно тази романтика и любовта към морето и машините е голямото духовно
завещание на Никола Вапцаров към
възпитаниците на Морско училище,
което те свято пазят и тачат!
Вапцаровци не само свято пазят духовното завещание на своя любим
патрон, а продължават, създават и
развиват нови традиции, умножават
духовното богатство, завещано им от
великия поет. В чест на 100-годишнината от рождението на патрона
на Морско училище в монографията „Никола Йонков Вапцаров – Моряка. Поетът, който сроди морето и
машините с човешката душа и възпя
вярата и любовта, свободата и мира”
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е издигната идеята за учредяване от
Международната морска организация на Вапцаровска международна
морска премия.
През 2014 г. се поставя началото на
една нова традиция – провеждане
на Национални поетични празници
„Вапцарови дни” в морската столица
на България – град Варна, организирани от Община Варна и ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров”. През 2015 година националните празници „Вапцарови дни”
се провеждат от 1 до 5 декември. Те
са част от академичния и моряшкия
ни принос за честването на 106-та
годишнина от рождението на нашия
патрон Никола Вапцаров Моряка и
135-та годишнина от създаването на
Морско училище!
Библиография:
1. Пеев, Илия. Никола Йонков Вапцаров – Моряка. Поетът, който сроди морето и машините с човешката
душа и възпя вярата и любовта, свободата и мира. ИК „Стено”. Варна,
2009, 224 с.. ISBN: 9789544494506
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КОСМИЧЕСКИ НАУКИ
Автор: Светослав Александров
www.space-bg.org

Обсерваторията на СУ
Астрономическата
обсерватория
на Софийския
университет “Св.
Кл. Охридски” към
Физически факултет.
Снимка: Ганчо Ганчев
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Откровенията на умиращ
астронавт и климатолог!
Автор: Светослав Александров
www.cosmos.1.bg

Ето какво пише той.
„Аз съм климатолог, на когото току
що му беше казано, че има рак на
панкреаса - четвърти стадий.

ой е един от съвременните герои на НАСА. Пиърс Селърс
летял до „Международната
космическа станция“ три пъти - през
2002, 2006 и 2010 година. Излизал
е в открития космос, а основната му
професия е климатолог.
А сега умира! 2016-та година му донесе диагноза от рак на панкреаса четвърти стадий!
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Тая диагноза ме поставя в интересно положение. Прекарах по-голяма
част от професионалния си живот,
работейки за науката на климатичните промени, която най-добре бива
изучена през лещите на многодесетилетен опит. По някое време аз бях
сигурен, че дори и при настоящата
си възраст от 60 години, ще доживея
да видя най-критичната част от проблема и вероятните решения. Но сега
моят личен хоризонт е драстично
скъсен и трябва да реша как ще прекарам оставащото ми време. Струва
ли си да продължа да мисля за климатичните промени?
След като свърших належащото, научавайки диагнозата - информиране
на близки, приятели, работодател,
оправяйки се с някои финансови проблеми, изхвърляйки купчина ревюта
на книги от Ню Йорк Таймс, както
и организирайки голямо прощално
празнично парти, което включваше и
икономите, ми остана време да седна
на кухненската маса и да тегля чертата относно списъка с нещата, които

АСТРОНОМИЯ

искам да направя преди смъртта.
Много бързо установих, че нямам желание да се блъскам с богати туристи
към Еверест или да отида на разходка на някакъв красив бряг, или пък
да си играя с това, с което и останалите си играят по време на скучен януарски следобед. Вместо това реших,
че искам да прекарам повече време
с хората, които познавам и обичам,
както и да се върна обратно на работа
максимално бързо.
Работя към НАСА, организирайки
голяма група от експертни учени,
които изучават Земята в цялост - тук
споменавам, че възгледите в тази
статия са изцяло мои, а не на НАСА.
Това включва проучване на климата
и времето посредством космически
обсерватории и мощни компютърни модели. Тези модели описват как
планетата работи, какво може да се
случи, когато изхвърляме въглеродния диоксид в атмосферата. Работата
ни е комплексна, придирчива, приложима и интересна.
Записите показват, че миналата година беше най-топла от всички останали години. Мисля си, че бъдещите поколения ще погледнат обратно
към 2015 като на важна, но не решаваща година в усилията да приравним политиката и политическото
поведение към науката. Това е изключително трудно нещо. От страната на науката, през последните 15
години се натрупаха доказателства,
че климатичните промени са реални
и че тази траектория може да ни до-
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веде до много неприятно, а може би
дори и опасно положение. От страна на политиката, току що приключилата климатична конференция в
Париж постави за цел да задържим
повишаването на глобалната средна
температура с 2 градуса, в сравнение
с преиндустриалната епоха.
И докато мнозина оплюха това съгласие като беззъбо и неприложимо, важно е да подчертаем, че политиците
се спряха на число, което е базирано
на най-добрата възможна наука и е в
рамките на предсказаното от нашите
модели.
Съмнително е, че ще успеем да задържим фронта на 2 Целзиеви градуса, но трябва да се опитаме по найдобрия начин. При сценарии, които
надхвърлят тази цел, говорим за огромни промени в глобалните валежи и температурни белези, огромни
последствия за водната и хранителна
сигурност и значимо надвишаване на
нивото на морското равнище. Колкото повече се повишават температурите, несигурността на модела расте,
повишава се вероятността за непредвидими, катастрофални събития.
И всичко това докато населението
на Земята се очаква да достигне 9.5
милиарда души в сравнение с днешните 7 милиарда. Папа Франциск и
съветници от пенсионирани военни
офицери са достигнали до същите заключения от предсказанията на компютърните модели - най-сериозните последствия ще бъдат усетени от
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най-бедните, които вече се намират
под изключителен стрес и имат нищожни ресурси да се адаптират към
промените. Те ще се почувстват като
невинните жертви на излишъка на
развития свят. Ако погледнем назад,
причините за Френската революция
през 1789 не са мистерия за историците, а ако погледнем напред, тенджерата под налягане, която включва радикализма под всички форми,
ще стане още по-гореща с повишаването на глобалните температури.
Предходната година може да бъде
разгледана и като годината на смъртта на отрицанието. В глобален мащаб все повече политици се доверяват на научните доказателства и
предсказания, докато се домогват до
начини да решат проблема. И пове-

чето американци, това е 70% според
анкета на университета Монмаунт,
вярват, че климатът се променя. Тъй
че можем вече да се придвижим към
наистина трудната част от тая работа.
Първоначалната тежест ще трябва
да бъде поета от тези, които творят
политики. Жал ми е за тях. Трудно е
да заемеш твърда позиция по важен,
но дългосрочен проблем, когато има
толкова много краткосрочни проблеми. На всичкото отгоре има тревоги,
че ако ограничим емисиите, това ще
доведе до отслабване на глобалната
ни икономическа позиция, както и
страхове, че другите страни ще лъжат за своите емисии.
Науката може да помогне като следи
промените в Земните системи - това

Бижута от молекули в онлайн магазина на БГ Наука - http://nauka.bg/products

124

АСТРОНОМИЯ

е работа на изследвания и мониторинг, която се оглавява от НАСА,
НОАА и други подобни организации
навсякъде по света, като ще използваме все по-мощни компютърни модели, за да изучаваме възможното
бъдеще, което предстои според предложените политики. Моделите ще
ни помогнат да установим кои подходи са практични, докато правим
компромиси спрямо краткосрочните
последствия за икономиките и дългосрочните последствия за климата.
Но накрая инженерите и индустриалците ще трябва да ни спасят. Те
трябва да измислят нови технологии
и начини, по които да се внедрят.
Техническите и организационни
предизвикателства пред решаването на проблемите за производство,
съхраняване и преразпределение на
чиста енергия, трябва да бъдат решени в рамките на няколко десетилетия с минимални трусове за глобалната икономика. Това вероятно
ще доведе до глобално превключване към ядрена, слънчева и друг
тип възобновяема енергетика, плюс

електрификация на нашата транспортна система до най-максималната възможна степен. Инженерите и
индустриалците са напълно годни
за тази работа, стига да им се дадат
нужните подбуди и стимули. Трябва
само да погледнете какво са постигнали по времето на Втората световна
война - американските технологии и
производителност направо се развиха лавинообразно в сравнение с това,
което щеше да отнеме десетилетия
при нормални условия. Така се озовахме в един свят през 1945, който бе
напълно различен от този в края на
30-те години.
А какво трябва да правят останалите
хора? Две неща ми идват на акъл. На
първо място, ще трябва да се подготвят за промени. Неизбежно е. Те ще
се проявят чрез промени в климата
и начина, по който генерираме и използваме енергия. На второ място,
трябва да се подготвят за промените
с хладнокръвие. С някои промени ще
е трудно да се справим, като повишаването на морското равнище. Много
други промени обаче ще бъдат положителни. Новите технологии имат

Купи: колие серотонин
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възможността да подобрят живота
ни по начин, по който не можем да
си представим. Няма убедителна,
неоспорима причина да вярваме, че
нашето бъдеще ще бъде по-лошо от
настоящето, стига да прилагаме внимателни решения към предизвикателствата и рисковете. Историята е
пълна с примери за това как ние, хората се измъкваме от трудни моменти. Победителите са били реалисти,
прагматични и гъвкави, а губещите
са отричали заплахата.
А пък що се касае до мен, нямам оплаквания. Благодарен съм за опита,
който съм имал на тази планета. Като
астронавт аз съм се разхождал в космоса на височина 350 километра над
нашата планета. Разхождайки се от

външната страна на „Международната космическа станция“ аз видях
урагани да се въртят през океаните,
реката Амазонка да си проправя пътя
към морето през красив зелен килим
от дървета, видях през нощите чудовищни бури и светкавици, които
присветваха в продължение на стотици мили по Екватора. От тази гледка,
която видях с очи като тези на Бог,
осъзнах колко крехка и безкрайно
ценна е нашата Земя. Оптимист съм
за бъдещето.
И така, утре аз се връщам обратно на
работа.“
Писмото на 60-годишния астронавт,
който ще си отиде от този свят в
близките месеци, беше публикувано
на страниците на Ню Йорк Таймс.

Купи: колие серотонин
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Електро-Л №2 изпрати
първите си снимки!
Автор: Светослав Александров
www.cosmos.1.bg

Първата снимка от “Електро-Л” №2, изпратена към Земята. Credit : Roscosmos

чера, на 21 януари, в 12:30 ч.
московско време на Земята
бяха получени първите снимки от новия руски спътник „ЕлектроЛ“ №2,съобщава Роскосмос.
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Хидрометеорологичният геостационарен космически апарат „ЕлектроЛ“ №2 е построен в НПО „Лавочкин“
и е изстрелян от космодрума Байконур на 11 декември 2015 г.
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Да виждаш черни дупки
с телескоп за домашно
ползване
Автор: Елена Кьосева

кип учени съобщава, че действието на черните дупки може
да бъде наблюдавано с помощта на видими лъчи.
Всичко, което ти е необходимо, е
20-сантиметров телескоп, за да наблюдаваш отблизо активна черна
дупка. Международен екип от учени
съобщава, че действието на черните дупки може да бъде наблюдавано
като видима светлина по време на
взривове и тази мигаща светлина,
излизаща от газовете, обграждащи
черните дупки, е директен индика-
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тор за това… Резултатите на екипа
посочват, че не само рентгеновите
оптичните лъчи осигуряват надеждна база данни за наблюдения на черните дупки и тяхното действие.

Всичко, което ти е необходимо, е 20-сантиметров телескоп, за да
наблюдаваш отблизо активна черна дупка.

„Сега знаем, че можем да правим наблюдения, с помощта на оптични
лъчи – видима светлина – и това, че
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черните дупки могат да бъдат наблюдавани без специални телескопи
с рентгенови или гама лъчи“, обяснява водещият автор на изследването Марико Кимура, студент магистър
в университет Киото.
Веднъж на няколко десетилетия някои черни дупки избухват и огромни
количества енергия (включително
рентгенови лъчи) се излъчват от веществата, които попадат в черната
дупка. Черните дупки най-често са
обградени от диск. Те обикновено се
наблюдават с помощта на рентгенови лъчи, генерирани във вътрешните части на техните дискове, където
температурите достигат 10 милиона
градуса по Келвин или дори повече.
V404Cygni – черна дупка, за която
се счита, че е най-близо до Земята, се
„събуди“ на 15 юни 2015 г. след 26 години на латентност.
Воден от астрономи от университета
в Киото, екипът успя да получи безпрецедентни количества данни от
V404Cygni, улавяйки повтарящи се
модели със срок от няколко минути
до няколко часа. Оптичните модели,
които екипът намери, са съпоставени
с тези на рентгеновите лъчи.

област на диска, обграждащ черната
дупка. Тези рентгенови лъчи облъчват и нагряват външната област на
диска, карайки го да излъчва оптични лъчи и по този начин става видим
за човешкото око.
Изследователите споделят, че наблюденията на взривовете на черни дупки са плод на сътрудничество
между различни държави в различни часови пояси.
„Звездите могат да се наблюдават,
когато е тъмно и затова времето е
ограничено, но когато правим наблюденията си от различни места по
света, ние можем да получим по-изчерпателни данни“, казва съавтора в
изследването Дайсаку Ногами. „Много сме щастливи от факта, че нашата
международна мрежа от наблюдения
е в състояние да се обедини и документира това рядко събитие.“
Проучването също разкрива, че нарастващият процент на масата не е
главният фактор, задействащ повтарящата се активност около черните
дупки, а дължините на орбиталните
цикли е това, което е от значение.

Въз основа на получените данни от Източник: Университет Киото
наблюдения на оптични и рентге- http://www.sciencedaily.com/
нови лъчи, астрономите от Киото и
техните сътрудници от националната космическа агенция JAXA, национална лаборатория RIKEN и
университет Хирошима показват, че
светлината произхожда от рентгенови лъчи, идващи от най-вътрешната
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Множествена склероза (Encephalomyelitis
disseminata) – кратка история
Автор: Христо Ватев

ножествена склероза е описана за първи път през
1868 г. от Жан Шарко, наричан „Наполеон на неврозите».
Трите симптома на МС, описани от
Жан Мартин Шарко, познати и сега,
са Триада Шарко – нистагмус, интенционен тремор и телеграфен
стил на говора (сканиращ говор),
въпреки че те не са уникални за МС.
Шарко е забелязал също когнитивни промени, като описва, че пациентите му имали „забележително
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отслабване на паметта” и „бавно
формиране на концепции”. Известният френски невролог свързва наблюдаваните от него симптоми, с
откриването на „кафяви петна» в
централната нервна система на пациентите – петна, които дали името
на заболяването: „sclerose en paque“,
т.е. на плаки или „закоравели места.»
Прието е да се разглежда заболяването като най-честото демиелинизиращо заболяване на централна нервна
система. При изследване с магнитен резонанс невролозите откриват
пръснати, ясно ограничени огнища
на демиелинизация (плаки) в бялото
мозъчно вещество, локализирани основно около мозъчните вентрикули,
corpus callosum, в мозъчния ствол,
малкия и грабначния мозък, в зрителните нерви и chiasma opticum.
В плаките, при аутопсия, се установява деструкция на миелина и оголване
на аксоните.
Приема се, че:
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патоморфологично множествената
склероза се характеризира с наличие
на зони на демиелинизация, които се
наричат демиелинизационни плаки.
Нарушенията са локализирани в бялото мозъчно вещество на главния и
гръбначния мозък, като има значително намаление на глиалните клетки и съхранение на невроналните аксони.
Миелиновите обвивки на аксоните
служат за повишаване на скоростта
на предаване на импулсите по нервните влакна. При настъпващата при
МС демиелинизация, предаването на
импулсите се забавя значително, до
пълно блокиране, което води до съответната неврологична симптоматика.
Международен екип учени от Единбург (Великобритания), Кливлънд
(САЩ) и Виена (Австрия) под ръководството на Ханс Ласман, декан от
факултета по невроимунология към
Медицинския университет на Виена, подробно изучиват развитието на
множествената склероза.
Ласман и колегите му стриктно анализират развитието на МС, като започнали с най-първите ѝ стадии, чак
до последните. Това позволило на
учените да разрешат стария спор кой
процес играе главна роля в развитието на това заболяване – възпалителният или невродегенеративният
(вторият се заключава в разрушаване на нервните клетки).
Оказало се, че двата процеса като
цяло имат еднакъв принос. Възпалителният процес се явява движеща
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сила по време на цялата болест, докато невродегенеративният придобива
ключово значение на нейните късни
стадии, усилвайки сам себе си.
Това самоусилване протича в резултат на действието на три механизма.
Първо, активира се микроглия – особени клетки от нервната система,
които при необходимост могат да
убиват други клетки от същата нервна система. В късните стадии на множествената склероза, те започват да
правят това неконтролируемо.
Второ, в нервните клетки се появяват
повече свободни радикали, които увреждат белтъците и липидите (мазнините), от които се състоят. Накрая,
в третия стадий, под удар се оказват
митохондриите – „енергийните станции“ на клетките. Всичко това, заедно с възрастовото стареене на мозъка
и натрупването на желязо в организма, допринася за злокачествно развитие на множествена склероза.
„Възпалителният процес, който
може ефективно да се лекува на ранните стадии, с възрастта става помалко изразен, докато влиянието
на невродегенеративния се усилва –
казва Ласман. – Това обяснява защо
лекарствата, които отначало помагат
на пациента, след това губят своята
ефективност.“

Това, което поставя хората
в инвалидни колички при
заболяване от МС не е възпалителната атака върху
миелина на централната
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нервна система, а постоянното увреждане на аксоните (нервните влакна)”,
казва Мishel Forte – доктор
по медицина, старши научен сътрудник във Vollum
Institute на Oregon Health
& Science University.
Дори британският National Institute
for Health and Care Excellence NICE
признава провала на всички проучвания за лечение на множествена
склероза – проучвания, използващи
като основни отправни точки радиологични и други изследвания, а не
качеството на живот на пациентите.
В разработването на лекарства, които да са в състояние да забавят прогресията на МС, учените винаги са
се базирали върху сканиране на мозъка, най-често с помощта на ядрено магнитен резонанс ( ЯМР). Някои
експерти смятат, че плаките, видими
на ЯМР са самата болест.
След много неуспешни опити вече е
очевидно, че:

Лекарства, насочени към огнищата на демиелинизация
(плаки), не лекуват заболяването множествена склероза
и не успяват да предотвратят достигане на физическа
и ментална инвалидизация.
В следващата редове ще разкажа оп-
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ита си натрупан като пациент с диагноза МС от 17 години, но и като
лекар-изследовател, който търси да
разбере как се блокира аксонална дегенерация.
Първо: Реших, че щом това, което
поставя хората в инвалидни колички при заболяване от МС не е възпалителната атака върху миелина на
централната нервна система, а постоянното увреждане на аксоните,
то логично е да се търси начин това
увреждане да бъде предотвратено. И
попаднах на нов терапевтичен подход, познат в целия свят, наречен невропротекция.
Невропротекцията е стратегия, не е
едно лекарство. Това са множество
дейности, които трябва да бъдат
свършени и то в етап на остра фаза,
за да може да се предпазят невроните от по-нататъшно загиване. Възпалението неизбежно отключва верига
от молекулярни промени, водещи до
прогресивно увреждане на нервните
влакна. Доказано е образуването на
свободни радикали като реактивен
кислород и азот, които намаляват
клетъчната регенерация, дейността
на митохондриите, редуцирайки нивото на АТФ.
Известно е също така, че мозъчната
исхемия предизвиква деполяризация на невроните и освобождаване
на ексцесивни количества глутамат и
калциий, предизвикващи увреждане
на засегнатите неврони.
Изследователи смятат, че мононатриевия глутамат играе основна
роля в развитието на невродегенера-
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тивни заболявания на мозъка, включително болестта на Алцхаймер,
Паркинсон и болестта на Хънтингтън. Доказателствата в подкрепа на
това твърдение са свързани с това, че
мононатриевия грутамат разрушава невроните, особено на мозъчните
клетки. Биохимикът Катрин Райд от
Сан Франциско, въз основа на невробиологични изследвания и собствен
опит счита, че някои от нарушенията
на развитието на нервната система,
като аутизма потенциално може да
бъдат свързани с дисбаланса на употребата на натриев глутамат. В книгата си „Бавното отравяне на Америка”
Джон Ърб посочва, че НАТРИЕВИЯТ
ГЛУТАМАТ – Е621 може да предизвика диабет, мигрена, затлъстяване,
аутизъм, Алцхаймер и още цял списък с болести.
Днес вече знаем, че независимо от
причината инициирала процеса на
увреждане, била тя автоимунна, токсична, инфекциозна или генетична
има САМО ДВА биологични механизъма за увреда на неврона:
ЕКСЦИТОТОКСИЧНОТО увреждане
(от excite = възбуждам)
ОКСИДАТИВНИЯТ (окислителният)
стрес
Да, мононатриевия глутамат играе
основна роля в развитието на невродегенеративни заболявания на мозъка, но ролята на молекулата глутамат
в сензорните, двигателните и висшите корови функции като медиатор
е огромна. Повече от 70% от невроните и всички ефекторни пътища от
мозъчната кора са глутаматергични.
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Т.е. глутаматът е жизнено необходим. Не можем да го унищожаваме.
А в големи количества е ТОКСИЧЕН!
Една от основните предпоставки за
оптималното функциониране на природните системи е състоянието им на
вътрешно равновесие. Естественият
стремеж на на живия организъм да
регулира вътрешната си среда така,
че да поддържа стабилно, постоянно състояние наричаме хомеостаза.
Поддържането на хомеостаза в мозъка се основава на сложен механизъм,
който има за цел да запази постоянен
баланс между двата основни процеса
във висшата нервна дейност – възбуда и подтискане.
Глутаматът е основният възбуждащ,
а GABA основният инхибиторен невротрансмитер. Балансът между
възбуждане и потискане е ключът
към оптималното функциониране
на мозъчната кора. Гама аминомаслена киселина (GABA) и глутамат са
важни невромодулатори в нашата
централна нервна система, изпълняващи две противоположни функции. Независимо от техните противоположни роли, GABA и глутамат
са тясно свързани междинни продукти на енергийния метаболизъм и са
включени в една и съща метаболитна верига. Глутаматът се превръща в
GABA от неврони, съдържащи ензима декарбоксилаза на глутаминовата
киселина. Глутамат (също посочена
като глутаминова киселина) всъщност е предшественик на гама-аминомаслена киселина, и всеки излишък би трябвало да се преобразува
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автоматично в GABA. Това е начинът
да се поддържа баланс. Необходим е
ензим, наречен глутаминова киселина декарбоксилаза (GAD) и съществуват няколко фактора, които могат да
възпрепятстват процеса на преобразуване. Открита е висока концентрация или титър на антитела спрямо
декарбоксилазата на глутаминовата
киселина...
За да се усложнят нещата допълнително, хроничният стрес е основен
фактор, допринасящ за изчерпване на GABA и други инхибиторни
невротрансмитери. А Wayne Walter
Dyer казваше, че „В света не съществува стрес, а само хора със стресиращи мисли.».
НАКРАТКО
Според Комисията за хроничните болести към СЗО хроничното заболяване се определя като „всяко смущение
или отклонение от нормата, което
има една или повече от следните характеристики: трайни са, ... изискват
рехабилитационно третиране или
според всички очаквания ще налагат
продължителен надзор, наблюдение
или грижи“.
Хроничното заболяване изисква
хронично лечение.
Хронична грижи обхваща дейностите по надзора и образование, извърш-

вани от медицински специалисти, да
помогне на пациентите с хронични
заболявания и здравословни условия,
като диабет, високо кръвно налягане,
лупус, множествена склероза и сънна
апнея се научат да разбират тяхното
състояние и да живее успешно с него.
Този термин е еквивалентно на управление на болестта (здравеопазване)
за хронични заболявания. Работата
включва мотивиране на пациентите
да се задържат в необходимите терапии и интервенции и им помага да се
постигне продължително, разумно
качество на живот.
Работата с невротрансмитери е сложен и труден процес. Правила и регламенти не са фиксирани, а трябва
да се променят, да се адаптират към
цикъла GABA – глутамат, така да се
избегне невротоксичност. Това найдобре е да прави лекар, който има
опит в тази област. А един пациент
ще служи по-добре на себе си, като е
много добре информиран преди началото на пътуването.
За контакти:
chrisvatev@gmаil.com
http://www.psicolab.net/author/
christian-vatev/

Купи: колие серотонин
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Всеки 33-ти българин носи дефектен ген за
муковисцидоза
Източник: НМ Дженомикс
Автор: Донка Захариева

уковисцидозата е малко
познато заболяване и голяма част от хората, които
могат да го предадат на децата си, не
са запознати с него. В България приблизително 1 на 33 човека (3%) е носител на дефектен ген за муковисцидоза без да знае за това, тъй като не е
засегнат от болестта. Тя се проявява,
ако генетичната мутация се унаследи
и от двамата родители.
Основните симптоми на заболяването са изоставане в растежа, чести и
тежки бронхопневмонии, хронична
кашлица, инфекции на синусите, назални полипи, солена на вкус кожа.
Нарушенията във функциите на белите дробове предизвикват най-теж-

135

ки усложнения от болестта и са основната причина за смъртност при
засегнатите. За поддържане на работата им, пациентите с муковисцидоза
ежедневно се борят със задушаващия
секрет, който се образува в белите им
дробове, и постоянните инфекции.
За тази цел те приемат специални
лекарства с помощта на инхалатори,
които разтварят дихателните пътища. Въпреки че тези терапии удължават живота на страдащите от муковисцидоза, те са скъпоструващи и
изискват дълго време за приложение. Всеки ден пациентите отделят
по минимум 2 часа за инхалации и
техники за прочистване на дихателните пътища. Броят на инхалациите
могат да достигнат до 4-6 пъти дневно. Това се отразява на режима и качеството на живот на пациентите. Съвременната наука все още е в търсене
на ефективни алтернативни терапии
за един по-пълноценен живот за болните от муковисцидоза.
По международни данни настоящата
прогнозна възраст на преживяемост
на засегнатите от муковисцидоза е
37.4 години. За съжаление в България средната продължителност на
живота на болните от муковисцидоза е ранна ученическа възраст - 12-13
години.
В повечето страни в Европа и Америка изследването за носителство
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на дефектен ген за муковисцидоза
се прилага рутинно на двойки, планиращи бременност и такива в ранна гестационна възраст. В България
за жалост скринингът не е възприет.
Препоръката на Американския конгрес на акушерите и гинеколозите
(ACOG) от 2011 г., потвърдена през
2014 г., е да се предлага генетичен
скрининг на всички пациенти.

Носителството на дефектен ген за
муковисцидоза може да се определи
чрез генетичен тест, който се препоръчва за всички двойки, решили да
имат дете. В България изследване за
носителство на дефектен ген, причиняващ муковисцидоза, се предлага
от ГПСМП НМ Дженомикс съвместно с Националната Генетична Лаборатория.

Бижута от молекули в онлайн магазина
136 на БГ Наука - http://nauka.bg/products
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Приемната грижа в България и българската
култура до 50-те години на 20 век
Автор: Христинка Башева

рез последните години в
България в публичното говорене все по-често присъства темата за децата в риск, за правото
на всяко дете да расте в спокойна и
щастлива семейна среда. В унисон с
европейските движения и програми за обгрижване на деца, в първите
десетилетия на века и у нас започна
активно популяризиране на усилията за намаляване броя на социалните
домове, в които живеят сираци или
деца с увреждания. С развитието на

идеята за приемната грижа, тръгнала – според първоначалната й философия, като “социална услуга”, но
развила се постепенно до цялостна
социална система, тази грижа навлезе в нов етап и за българското общество.
В процеса на модернизация и обществото, и държавата с нейните органи и институции фокусира върху
младите поколения и децата някои
от най-важните си проекти за настоящето и бъдещето. Детската смърт-

Снимка 1 – Лекарски преглед в Здравно-съвещателната станция в
кв. „Коньовица”, София, 1938 ЦДА, ф. 3к, оп.15, а.е.241, л. 15.
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ност, заболеваемост, грижата за отделни групи деца, както и контролът
върху качественото израстване на
младите поколения се дискутират
от професионалисти, обществени и
държавни дейци. В хода на тези дискусии, проблемите на обществените
грижи за децата се превръщат в част
от проектите за бъдеще на хората на
България и държавата като част от
Eвропейското семейство на хармоничното общество.
Историята на настаняването на деца
в приемни семейства в България,
като част от историята на социалната
работа, дава примери за търсене на
работещи модели дълго преди приемната грижа да се превърне в основен вариант за социална работа с
деца, лишени от родителска грижа в
началото на XXI в. В българската народна култура такива работещи модели на грижа за деца без родители
или с родители, които не могат да се
грижат за тях, са храненичеството и
настойничеството. Днес децата, които някога бяха обект на тези институции, се обозначават като „деца в
риск”.
Историята на приемната грижа в
България има своите особености и
специфики, произтичащи от вложения в нея замисъл и свързани с
началния период на нейното зараждане. Във вида, в който днес я регистрираме, идеята за приемната грижа
е съвременна рожба: докато за Германия началото на приемната грижа
е поставено през XIII в., за България,
която през същия този период е на
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високо политическо, икономическо
и културно ниво, не можем да твърдим същото, просто сведения липсват. Започналото от края на XIV в.
сриване на вековната материална и
духовна култура на България засяга средновековните хроники и документи, както и свидетелства и архиви
от всякакъв вид – за кратко време са
изгорени всички държавни библиотеки и архиви, а до Освобождението непрекъснато се унищожават и
съхранените по места средновековни писмени паметници. Голямата
част от запазените сведения са на
византийски автори, които поради
известното съперничество са изключително необективни. От друга страна, пътеписите на известни турски
пътешественици, посетили нашите
земи, по обясними причини преиначават действителността. Единствено
европейските пътешественици единодушно отбелязват, че цветущите
градове от миналото са разорени,
че българите живеят в нищета и мизерни битови условия, без никакви
здравни грижи от държавата, в тежко „санитарно” състояние. Тази картина има връзка с разглежданата
тема, поради произтичащите от нея
социални последствия: в Резултат от
всичко това са висока заболеваемост,
висока обща и много висока детска
смърност, а това формира един контингент деца, които имат нужда от
обществено обгрижване дори на този
ранен етап.
Като най-уязвими и безпомощни, децата без родителска грижа са били
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обект на особено внимание в колективната селска задруга и т. нар. разширени семейства, в които участват
представители на няколко поколения. В техните рамки родството по
кръв и по брак /сватовство/ трайно
се съхраняват. Благодарение на това
се създава една роднинска мрежа,
която реализира „приемна грижа”
за „децата на другите” – нуждаещи
се деца на братя, сестри братовчеди,
кръщелници и други. В противовес
на „мащехата” – негативно понятие,
присъстващо в такъв смисъл не само
в нашата култура, в българската се е
запазило и топлото отношение към
„храненичето”, взето с любов и милосърдие от близки, роднини или като
изоставено.
Социално-културната институция/
практика на „храненичеството” е широко разпространена в традиционните култури и навсякъде общата й
характеристика е, че тя не е свързана с наследяване на имота и собствеността. В българската култура храненичето може да бъде малко или
отраснало дете (в повечето случаи е
последното) – момче или момиче,
задължението към което е да бъде отхранено, изгледано и задомено. Уподобяването на осиновяването засяга
външните и вътрешните прояви на
практиката: домашното положение
и третирането на детето, наричане на
детето (в повечето случаи) на името
на отхранителя, грижата да се ожени/омъжи по обичаите и със спазени
материални изисквания.
Отликите между осиновяване и хра-
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неничество започват от това, че независимо от неговата възраст, мотивите за вземането на детето имат
икономически елемент. Наред с благотворителната идея, ясно се осмисля
интересът на семейството (или индивида), взел детето и това понякога е
посочено в изворите. По информация
от Хасковско например, може „да си
вземат аргатче и да го осиновят”.
В Лясковско макар и рядко, се приемат за отхранване бедни деца, което
се възприема като благородна проява. Отношението към тях е „като с
осиновеното”. Но за Пазарджишко
например се прави уточнение, че сиромашките деца, „приети на отхрана”, са друг вид храненици, които не
наследяват, а получават само дар от
имота и собствеността на своя благодетел. Основната разновидност между осиновяването и храненичеството
се отнася именно до несъздаването
на родство и произтичащото ненаследяване на отхранителя от храненика – „храненикът не е роднина с
отхранителя си, нито пък има някои права над него и имота му”. Като
най-важна отговорност на осиновителя се възприема задължението му
да отгледа, евентуално да изучи/даде
професия и да доживее да ожени своя
храненик. В Лясковско това е обяснение на практиката по-възрастни хора
да осиновяват отраснали, дори възрастни храненици, както и женен човек с деца. Отношенията между осиновени и осиновители в тези случаи
са подобни на вземане на малко дете,
но „отхранителят може да скъса
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секакви отношения спрямо храненика си по произвол...”. Осиновявяания на възрастни са известни от цялата българска територия, но твърде
често с бележка, че са редки.
Необходимостта да се осигури наследник извиква и друга практика:
възрастен човек без деца да „вземе
чуждо, усвои го и още на живота
си му припише част или всичката
си стока” – контексът внушава, че
взетото дете – малко или отраснало,
не е осиновено, но със завещание е
направено наследник. От Старозагоско е съобщена форма на вземане на
дете-сираче от близки родственици,
отглеждането му като свое дете до
известно време и след това даването
му на занаят – това се представя като
„полуосиновяване”, а роднините се
наричат пастроци.
Едно сведение от Търновско прави
разграничение между хранениците (които не наследяват, а се възнаграждават приживе на отхранителя)
и осиновяемите с право на наследие.
За да бъдат пълноправни наследници последните, осиновяването се извършва в черква с религиозен обред
и четене на нарочни текстове, а самото осиновяване се записва в книгата
на митрополията или църквата.
Изрично разликата между храненичество и oсиновение се подчертава от някои автори. В Пирдопско
и околността съществува родство
между хранениците „по мляко” – ако
взетото дете е сукало от отхранителната си майка, то не може да се ожени за нейното кръвно дете; но ако не
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е, а е взето по-голямо, въпреки, че е
отгледано и отхранено в дома, тази
забрана не съществува. В коментара
на други автори храненичеството е
народен институт, в който църквата
не се намесва и който остава обичайно-правен през целия период на съществуването си. За разлика от него,
особено след приемането на Закона
от 1889 г. (ратифициран през 1890
г.), когато в процедурата се обособява отчетливо ролята на църковното
и гражданското осиновяване и съответните понятия се изпълват със законосъобразно съдържание, цялата
институция се откъсва от „народния”
си вариант и тръгва да се доближава
до модели с извънбългарски характер. В самата църковна церемония
са усвоени традиционно-културни
практики (поставяне стъпалото на
осиновителя върху главата на детето
и трикратно вербално обявяване на
осиновяването). Наред с това обаче
се издава писмен документ за него,
който „служи за удостоверение, че
е станало законно усиновение”. Във
Варненско, където за храненици се
вземат повече момичета, при церемонията изрично се казва, че целта
е момичето да се отхрани и ожени ,
т. е. отхранителят се задължава да му
направи чеиз, ако не – да му плати
„чиракъ-хакъ”, определен от съседите.
В Еленско се пристъпва към осиновяване на храненик, не за да бъде
собствен син на осиновителите си, а
за да се ожени по-късно за единствената дъщеря на семейството. Тези
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бракове са възможни единствено,
ако осиновяването не е свързано с
черковна литургия и молитва „чин
синотворения”; във втория случй,
когато молитвата става задължителна, подобна женитба е задължителна. Това започва да се спазва след
Първата световна война. Тогава свещеникът се нагърбва с обясняване на
тези тънкости и констатира, че след
обясненията желаещите да осиновят чреез молитва се разколебавали.
Различният тип вземане на дете – за
пълно осиновяване или за изхранване, се очертава именно от характера
на четените при процедурата молитви – ако едно дете на изхранване и
отглеждане не свиква лесно с новите
си стопани, води се при свещеника да
му чете „молитва за прилепване” –
подобно четене не е равностойно на
осиновителен акт, целта е само детето да е послушно и привързано, а не
да стане „като свое кръвно дете със
същите права”.
За целия традиционен и ранен посттрадиционен период храненичеството се явява в две институционни разновидности: 1) в същинския си вид,
когато не е свързано със създаване
на родство и с наследяване имота и
собствеността и 2) като синонимна
институция на осиновяването. В покъсни изследвания втората форма
показва доминиране – тогава „храненик“ е посевместно название на осиновеното дете. Това обаче е тенденция на явлението, а то фактически
се проявява – особено в ранния XIX
в., и в двете си форми. Институцията
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на настойничеството се интерпретира от изследователи като институцията, която създава връзката между
обичайното и писаното право в българската култура. В своите характеристики то е уникално българско явление, въпреки че обгрижването на
нуждаещите се деца в рамките на семейно-родствената група съществува
във всички култури и възхожда към
едни много ранни периоди на формиране на цивилизационни модели.
Именно настойничеството е практиката, която отбелязва и прехода в
грижата към децата отстрана на семейството и на държавно отговорните институции.
Настойничество се определя на невръстни деца при кръгло осиротяване. То е задължение на близките
роднини, а ако няма такива, на подалечни или съседи. Твърде често за
настойници общината посочва поавторитетни лица из своята среда.
Настойничеството се установява и
при жива само майка, ако тя е млада и има намерение да се омъжи или
се е омъжила вече. В настойническия
съвет при такъв случай влиза непременно и тя. Настойниците избират
помежду си лице (настойник, пестун,
опекун, някъде и пастрог), който непосредствено управлява имотите и се
грижи за редовните приходи от тях в
полза на сирака. Опекунският институт по всяка вероятност е бил добре
поставен и в първите векове на българския държавен живот, ако се съди
по запазен старобългарски термин.
Настойничество е познат институт
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на българското право доста отдавна.
Неговото възникване съвпада с установяването на българското обичайно
право. От запазени правни източници – писани правила, предания и
обичаи, се установяват някои характерни черти на настойничеството от
преди Освобождението на България.
Между писмените източници заслужава да се посочи забележката към
чл. 4 от Закона за настойничеството,
която е действала до 17. XII. 1907 г.,
когато този текст е бил отменен. Тя
гласи: „В семейната община (т. е. в
задругата – б.н.) настойничеството
върху непълнолетните принадлежи
на главата на семейството според
обичая.” За да възприеме тогашният
законодател тази редакция, явно е,
че настойничеството се е установило
в правосъзнанието на народа и обичайното право десетилетия, а може
би и столетия преди Освобождението.
Настойничеството е било познато
на българското обичайно право по
време на османското присъствие. По
време на османското иго настойникът се е назначавал от общинската
власт и се утвърждавал от кадията.
За настойник назначавали обикновено някой от близките роднини на
сирачетата – най-често брата на бащата. Настойникът управлявал имуществото на малолетните и се грижел
за тяхното отглеждане и възпитание. За съжаление злоупотребите
при настойничеството не били много
рядко явление и не е имало никакво
ефикасно средство те да бъдат предо-
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твратени. Както други институти на
семейното право, така и настойничеството преди социалистическата
революция у нас са се развивали в
сферата на гражданското право. За
настойничеството е имало специален
нормативен акт, носещ названието
Закон за настойничеството, обнародван в ДВ, бр. 67 от 24 III 1890 г. Той
възпроизвежда по принцип материята от Френския граждански кодекс.
В правосъзнанието на народа настойничеството винаги е било схващано като семейни, роднински отношения. На тях широките народни
маси гледат като на правоотношения
между субекти, тясно свързани в семейството с близко родство. Не случайно Законът за настойничеството
въпреки многобройните гражданско-правни норми, които уреждат
имуществото на поднастойния, поставят целия режим на тези отношения в ръцете на „роднински съвет”.
Съгласно чл. 14 от този закон „за
всяко настойничество се учредява и
роднински съвет при този околийски
съдия, в околията, на който са съсредоточени главните дела на непълнолетните”.
В много отношения
настойничеството наподобява осиновяването. И двата института намират своето обществено оправдание
в това, че обезпечават родителски
грижи по отношение на малолетни
и непълнолетни, които нямат родители. Безспорно има случаи, когато
осиновяване се извършва и при живи
родители на детето. Същата алтернатива се среща и при настойничество-
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то (например, когато родителите са
лишени от родителски права). Найсъществената разлика между осиновяването и настойничеството се изразява в характера и обема на двете
правоотношения. Докато при осиновителното правоотношение осиновеното става дете на осиновителите, при
настойническото правоотношение
малолетният, респ. непълнолетният,
не става дете на настойника. Друго
различие се отнася до обема на комплекса от права и задължения, които
Семейният кодекс отрежда на двете
правоотношения. Някои права и задължения, влизащи в съдържанието
на осиновителното правоотношение,
не са присъщи на настойничеството.
Така например настойникът не дължи издръжка на детето, няма право
да му дава име и т. н. Посочените
правомощия и задължения обаче са
задължителен компонент от съдържанието на осиновителното правоотношение. Друг институт, на който
много прилича настойничеството е
храненичеството. Близостта между
тях е особено силно подчертана във
фактическите семейни връзки между
субектите на двете отношения. Както
настойникът полага родителски грижи за поднастойния, така и поелият
храненичеството се грижи за храненика. Разликата между двете отношения, обаче се корени в характера
на нормативната им регламентация.
Настойничеството е правно отношение, регламентирано от правни норми, а храненичеството е нравствено
отношение, регламентирано от оби-

143

чайно-нравствени норми. Правата и
задълженията при храненичеството
нямат юридически, задължителен
характер, както тези при настойничеството. Политическа обстановка и
грижа за деца в риск. След Освобождението натрупването на капитали
и масовото разоряване на дребните собственици в младата държава
довежда до бързото нарастване на
класата на наемните работници, поголямата част от тях се налага да
отиде в града, като по този начин се
ускорява разпадането на старите родствени връзки и взаимоотношения.
Бедността е основната причина за
масово разпространение на детския
труд, като за селата това се счита за
нормално и е посевместно явление
от най-ранна възраст. Увеличаването на интелигенцията довежда до
нарастването на нейното влияние
и роля в обществения живот. Усилията на лекари и благотворителни
дружества, с участието на юристи и
педагози, още в края на 19 в. са насочени към масовото разпространение
на новите правни, медицински и възпитателни норми на децата – „Това
изостря публичния дебат за детската
смърност, както и за промяната в отношението към най-зле поставените
групи деца: сираци, деца родени извън брака, безпризорни и подхвърлени деца, деца с увреждания и т. н.”
България, наскоро създадена, няма
богати възможности да полага системни грижи за своите деца, затова
те остават повече в рамките на благотворителните и женски дружества.
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Английската, руската и американската благотворителност въздействат силно за развитието на детската
благотворителност у нас. Нейните
прояви започват преди Освобождението, засилват се по време на Руско-турската война и продължават
след това. През XIX в. в България
има редица отделни благотворителни прояви за деца/главно за сираци
и бедни деца, които са изпращани да
учат/. Дружествените прояви, които
са базирани на проучване на живота
на децата, започват в края на XIX в.
Появяват се и първите публикации
и проучвания на детската смъртност
в България. Подпомагат се децата
на бежанците след Илинденското
въстание; създава се сиропиталище,
което по-късно се издържа от Македонския женски съюз. Още от възникването си през Възраждането до
1945 г., женските дружества играят
важна роля в обществения живот.
Тяхната дейност, започнала от 1857
г. се развива по образец на женското движение в Европа. Бързият им
растеж спомага за постигането на
техните основни цели – просветна
сред българските жени и девойки и
благотворителна чрез организиране
на безплатни трапезарии, приюти
за сираци и др. С благотворителни инициативи за деца се открояват Варна, Пловдив, В. Търново, като
навсякъде участват и женските дружества. През 1900 г. по инициатива
на женското дружество „Евдокия” са
открити първите детски ясли за изоставени деца в София. До войните
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се създават няколко сиропиталища,
поддържани от женските дружества.
Известна слабост е, че дейността им
остава ограничена главно в рамките
на градовете. По-късно те се обединяват в Български женски съюз, за
да разширят и кординират действията си. Потокът от бежанци след Балканските воини и особено от Първата
световна война създават нови групи
бедстващи деца: сираци, безпризорни, бездомни, ранени и осакатени
бежански деца. Допълнително утежняващо обстоятелство е изплащането на тежките репарации, наложени
на България от Ньойския договор.
Проблемите на България са проблеми и на почти цяла Европа, която
през 1922-1924 г. създава първата
международна декларация за правата на детето, приета официално от
Обществото на народите през 1924 г.
в Женева, когато започва да се нарича „Женевска декларация”. Мeждународният съюз за закрила на децата проявява интерес към България,
като победена страна, чрез организацията на Червения кръст. В България
се установяват контакти през 1924 г.,
в резултат на които през юни 1925 г.
е учреден „Съюз за закрила на децата в България”, който се ръководи от
принципите на Женевската декларация. Особен приоритет на Съюза
са сираци, деца на беди родители,
деца-работници, подхвърлени деца,
незаконородени, бездомни с „порочни наклонности”, с телесни увреждания. В устава е отразен стремежът да
се обединят съществуващите 22 дру-
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жества и организации (на първо място БЧК, женски и учителски съюзи),
и различни държавни институции.
Така се обединява един елит с крайна цел създаване на организационна
мрежа, която да обхване достатъчно хора в страната, за да достигне до
всички деца. Още през юли 1927 г. с
помощта на Международния съюз за
закрила на децата в София се създава дом за настаняване на скитници,
безпризорни и просещи деца. Създаването на организационна мрежа
е свързано с големи трудности, тъй
като подходящи хора има само в градовете, а основното население е в

селата. За да се създадат образци за
грижи, в София се изграждат няколко детски заведения на издръжка от
централното ръководство, като например „Спасете децата” (разпределителен дом за бедни деца).
Първи опит на „приемна грижа” в
България е една съвместна инициатива на американската Близкоизточна фондация, Съюза за закрила на
децата в България, Главна дирекция
на народното здраве при МВРНЗ и
Отделението за социални грижи при
Столична община за „настаняване на
изоставени деца по семейства” между 1936-1938 г. Контактите на Близ-

Снимка 2- Майки водят децата си за преглед и консултация в Здравно- съвещателната станция в кв. „Коньовица”, София, 1938 ЦДА,
ф. 3к, оп.15, а.е.241, л. 14.
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коизточната фондация с българските
правителствени институции и неправителствени организации започват
през първата половина на 20-те години на XX в. Програмата на тази филантропична организация е насочена преди всичко към поощряване на
обществените науки, здравеопазване и селското стопанство. Съветът за
образование към фондацията сформира през 1926 г. група от експерти
по селско стопанство, икономика и
здравеопазване, които заминават
на обиколка в района на Източното
Средиземноморие и България, за да
проучат на място проблемите на отделните страни и да помогнат за съставянето на единна филантропична
политика в тази част на света.
Центърът на Близкоизточната фондация се намира в работническобежанския столичен квартал „Коньовица” със здравно-съвещателна
станция. Тя е открита през 1931 г. Началничка на здравно-съвещателна
станция е д-р Невена КантарджиеваКожухарова. Освен, че здравно-съвещателна станция е организирана
и финансирана от Американската
близкоизточна фондация, а тя получава финансова помощ и от Столич-

на община и Български женски съюз.
От 1935 г. лекарката и сестрите-посетителки от здравно-съвещателната
станция провеждат ежегодни анкети
за санитарно-икономическите условия в района на станцията – квартала „Коньовица” (София).
Проучени са около 1000 семейства,
като се събират данни за вида на постройките, броя на живеещите в тях,
водоснабдяването, доходите, хигиенните условия, грижите за новородените и др. През същата година
Главна дирекция за народното здраве предлага на ръководството на съвещателната станция да организира
провеждането на стажанска практика на младите лекари, акушерки, и
сестри-посетителки, тъй ката станцията разполага с най-клалифицирания персонал в столицата (2 лекари педиатри, 2 сестри-посетителки и
санитари) и с най-добре оборудвани
кабинети. През последните довоенни години здравно-съвещателна
станция продължава да бъде главно
звено, чрез което фондацията реализира своите проекти в областта на
социалната работа и общественото
здравеопазване. Сред инициативите на фондацията, кординирани от

Купи: колие серотонин
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станцията, е тази която Л. Фелдман и
Луис Арчър отчитат като „най-голям
успех” – кампанията по настаняване
на деца – сираци в приемни семейства.
В последните дни на 1939 г. (29. 12.
1936) в сградата на Главната дирекция за народното здраве се провежда
заседание. Целта на заседанието е да
се обсъди въпросът за възможностите за настаняване на деца в приемни
семейства вместо в приюти.
Малко след това съвещание – още
в самото начало на 1937 г. – от Министерството на вътрешните работи
и народното здраве излиза „Наредба за настаняване на кръгли сираци
(между 3 и 8 години) в бездетни или
заможни семейства до навършване
на пълнолетие”. Според наредбата част от издръжката се поема и от
държавата, чрез фонда за обществено подпомагане, а Близкоизточната
фондация се ангажира с издръжката
на 16 такива деца и възлага на персонала на станцията да следи здравното им състояние, да контролира
изразходването на отпуснатите за
тях средства и да съдейства за популяризиране на експеримента в цялата страна. Липсват архивни данни
за конкретното протичане на кампанията в центъра на Близкоизточната
кампания в „Коньовица”. Сред децата, настанени в приемни семейства
има сирачета, извънбрачни деца,
едно дете на болни родители (и двамата с тежка форма на сънна болест),
както и изоставени деца с родители.
В доклада на Фелдман, както и в до-
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пълващите го доклади на лекарката
на здравно-съвещателната станция и
на сестрите посетителки, се посочват
обстойно и трудностите, и недостатъците, съпътстващи едногодишния
опит за настаняване на деца в приемни семейства. Заради кампанийния
характер на инициативата една част
от децата не са „предварително проучени”, а често за децата няма никакви
документи. В няколко от случаите детето е преместено в друго семейство в
рамките на една година. Посочва се
и „групово преместване на част от
децата в семейства в Калофер за
ужас на приемните семейства” – по
това време се подготвя разширяване
на приемната грижа и извън София
и очевидно част от децата механично са включени в следващата кампания. В докладите се представят и
ситуации на агресивно отношение на
собствените деца в семействата, приели „бездомните” – ситуации, с които родителите не могат да се справят.
Представени са обаче и други примери, когато посещенията „истинската
майка” се представят като „крайно
вредни”.
Въпреки оптимистичните оценки, още в края на 1939
г. експериментът по настаняване на
деца в приемни семейства приключва. В документите, представящи работата на всички, включени в проекта институции, повече не се появява
информация за това. Като цяло по
това време прекъсват и почти всички
общи активности на Близкоизточната фондация с българските институции. Така и не става ясно, какви биха
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били резултатите от една по-дългосрочна и по-мащабна кампания.
Макар и кратковременна тази
инициатива е еблематичен за времето си пример на сработване на
няколко институции. Той показа, че
обществената чувствителност към
групите от хора, които се нуждаят от
грижи не може да бъде изчерпана
само от социалната политика на държавата, нито пък предствена само от
отделни прояви на милосърдие или
частна благотворителност. Макар и
с времето този проект да е останал
почти неизвестен и да не получава
подобаваща публичност, той е сред
примерите на адекватно търсене и
изграждане на обществения консенсус в отношението към децата в нужда и на възможностите за ефективно
изграждане на такава мрежа, чрез
която да се популяризират и „нормалните” стандарти в грижата за
деца в другите страни.
Българските държавни институции за обгрижване на деца в нужда
се създават през първите десетилетия XX в., оформят изискванията си,
регламентират ги в кодификациите
и започват да ги прилагат. Същевременно „остатъците” от традиционната практика, след тях на особено
място храненичеството и настойничеството, също се включват във вече
модерната такава и участват в нейното утвърждаване. Описаните усилия
и опит на полето на едно ранно въвеждане и прилагане на приемната
грижа в условията на междувоенната
обстановка в България показва, че
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съвременните усилия и широкомащабни програми в това отношение
не идват на празно място, а стъпват
върху модел, роден на българска почва и плод на процесите в българската
обществена история.
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радът-домакин на Българския
географски
фестивал за 2016 г. е с
визитна картичка, която е
пълна с културно-исторически институти, съхранили
духа и традициите на старите българи.

и първото със собствена читалищна
сграда. То е най-големият културен
институт на територията на община Казанлък. През своята близо 150
годишна история е с огромни заслуги за развитието на редица творчески личности, които са продължили
своя професионален път в изкуство-

Едно от онези съкровищници на духа
то, като Емануил Манолов, акад. Пее Народно читалище „Искра - 1860” тко Стайнов, Йоско Йосифов, проф.
едно от първите читалища в страната
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Илия Йосифов, Стефан Гецов, Видин
Даскалов, Любомир Кабакчиев, Борис Луканов и др. Казанлък е родното място на художниците Иван Милев, Дечко Узунов, Ненко Балкански,
Петко Клисуров и др.
Първата Българска опера „Сиромахиня” е написана и изпълнена за
първи път на сцената на читалището
под диригентството на нейния автор
Емануил Манолов. Читалищният оркестър е първият, който изпълнява
„Тракийски танци”, под диригентството на акад. Петко Стайнов. От
НЧ „Искра - 1860” водят началото си
редица действащи и до днес културни институти: Библиотека „Искра”,
Исторически музей „Искра”, вестник
„Казанлъшка искра”, Школа по изкуствата „Емануил Манолов”, Театър
„Любомир Кабакчиев”.
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Сградата на театъра в Казанлък.
Снимка: Уикипедия
Голяма част от богатото древно минало на Казанлък съхранява и Исторически музей „Искра“. Основан
през 1901 г. от родолюбивия казанлъчанин Петър Топузов, той е сред
най-старите, най-богатите и най-известните регионални музеи в България. В него се съхраняват над 50 000
оригинални експоната, отразяващи
богатата материална и духовна култура на Казанлъшкия край.
В музея могат да бъдат разгледани
постоянните експозиции на отделите
„Археология”` „Възраждане”, „Нова
история”, „Етнография” и „Най нова
история”. Интерес за туристите представляват колекциите от костни сърпове (най-голямата в Югоизточна
Европа), средновековна керамика,
хладно и огнестрелно оръжие, накити и носии от бита на казанлъчани в
миналото.
В трезорната зала са изложени найновите златни, сребърни и бронзови находки от тракийските храмовегробници в региона.
Музеят опазва изследва и популяризира цялото историческо наследство
на Казанлъшкия регион, в това число и всички тракийски гробници от
Долината на тракийските владетели.
Името на Казанлък безспорно се
свързва с ненадминатия хуморист
Чудомир, чиито истории са актуални
и до днес. Къщата на изтъкнатия български писател, художник и обществен деец Димитър Чорбаджийски в
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Казанлък, е обявена за музей още на
следващата година след смъртта му
– през 1968 г. Тя е архитектурен паметник на културата от национално
значение. В сегашния си вид музейният комплекс е открит през 1979 г.
и включва скромния Чудомиров дом
с неговата неповторима атмосфера.
Общинският културен институт се
грижи за опазването, проучването и
популяризирането на изключително богатото творческо наследство на
Чудомир. В него се съхраняват повече от 15 000 оригинални ръкописи, рисунки, скици, писма, книги и
лични вещи на Чудомир и неговата
съпруга – художничката Мара Чорбаджийска. Това е единственият ли-

тературно-художествен музей в България. Включен е в движението „Сто
национални туристически обекти”.
Седалище е на престижната културна фондация „Чудомир”.
В двора на Хуманитарна гимназия
„Св. св. Кирил и Методий“ в Казанлък
се намира и първият в България паметник на славянските първоучители
Кирил и Методий. Той представлява
бронзови фигури на създателите на
славянската писменост, изработени
по проект на Иван Топалов, учител
по рисуване в Казанлъшкато педагогическо училище и възпитаник на
същото. Идеята за паметника се ражда по повод предстоящото честване
на 50-годишнината от създаването

Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“. Снимка: Уикипедия
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на Казанлъшкото педагогическо училище. Първоначално той е направен
от гипс и напръскан с боя, за да имитира гранит. Открит и осветен е на
22 май 1933 г. По-късно са събрани
средства и фигурите на Кирил и Методий са отлети от бронз в леярната
на Техникума в Казанлък.
Музейни обекти в Казанлък са Дом
„Петко Стайнов“, Палата на физиката (клон на Политехнически музей),
Къща-музей „Чудомир“, Къща-музей „Ненко Балкански“, Къща-музей
„Дечко Узунов“, Исторически музей
Искра, Казанлък, Музей на розата,
Етнографски комплекс „Кулата“, Долината на тракийските владетели,
Голямата Косматка, Лъвова чешма.

Казанлък е домакин на културните
събития Празник на розата, Международен фолклорен танцов фестивал,
Чудомирови празници, Празници в
долината на тракийските владетели,
Музикален празник „Академик Пет-
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В градината на Музея на розите.
Снимка: Уикипедия

Етнографски комплекс „Кулата“.
Снимка: Община Казанлък

ко Стайнов“.
През 2016 г. градът е домакин
на Българския географски фестивал.

ТЕХНОЛОГИИ
Ролята на 3D моделирането
при дигитализация на културноисторическото наследство
Автор: асистент Йоана Иванова

омпютърната графика е дял
от компютърните науки, но
за създателите на графични
изображения тя е дори нещо много
повече, защото предоставя неограничени възможности за реализирането на идеите, като се преминава
през етапите на планирането, проектирането и изграждането на виртуална реалност. По своята същност това
дигитално изкуство за създаване на
графични изображения и 3D модели
е един изключително сложен и динамичен процес, който се базира на математически уравнения и алгоритми.
С навлизането в необятния свят на 3D
моделирането се разкриват все повече възможности за практическото му
прилагане в различни сфери на науката и изкуството. Усъвършенстването на софтуерните продукти за 3D
моделиране способства зараждането
на нови идеи и реализацията им. Все
по-трудно е да си представим света
без новите технологии, а и не е необходимо, защото тяхното развитие е
доказателство за прогреса на науката
и изкуството. Ако направим една разходка през вековете, ще се уверим, че
този прогрес е започнал още в епохата на Ренесанса, когато великият
художник, архитект, конструктор и
инженер Леонардо да Винчи скици-
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ра брилянтните си идеи за военни
машини – хеликоптер, танк, автомат, крепост, бомба и т.нар. „терминатор“ - изобретения дори надскочили времето си, защото практическата
им реализация преди повече от 500
години е била невъзможна. В днешно време тези изобретения са реализирани по един или друг начин чрез
средствата на Роботиката за създаване на роботи с различна функционалност, включително хуманоиди,
на Инженерните науки във всичките
им проявления за конструиране на
автоматизирани машини с различно предназначение и не на последно място на Компютърните науки,
без които съвременните технически
средства не биха могли да съществуват във вида, в който ги познаваме.
Създаването на 3D модел е процес,
който се състои от няколко етапа и
изисква задълбочено познаване на
използвания софтуер, както и високо ниво на художествени умения,
тъй като първоначалното изграждане започва от чертеж, но крайният
продукт трябва да бъде реалистичен
обект с изящен дизайн и меки форми.
От голямо значение е какви текстури
или средства за оцветяване са избрани и как са позиционирани камерата и светлините. Определено ниво на
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абстракция е допустимо в случаите,
когато предназначението на модела
позволява. Например, в инженерната сфера и архитектурата се ценят
детайлни 3D модели с високо ниво
на реализъм, докато във филмовата индустрия съществува по-голяма
свобода. При 3D принтиране се прави предварителна оценка на модела,
за да се прецени дали е желателно
определени детайли от него да бъдат
преработени или отстранени. Това се
налага поради определени специфики на технологичния процес.
Високата историческа стойност на
активите превръща културното-историческото наследство в сектор на
критичната инфраструктура. Дигитализацията на културно-историческото наследство е необходима за
неговото съхранение в историческата памет независимо от рисковете,
които съществуват във физическата
среда (естествени процеси на стареене, природни бедствия, терористични атаки и др.). Друго предимство на
дигитализацията е възможността 3D
обектите да бъдат използвани с образователна цел, както и за провеждане

Купи: колие Атом
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на задълбочени научни изследвания.
За 3D обектно моделиране на активи
от културно-историческото наследство изборът на софтуер e от първостепенно значение. Представените в
разработката примерни 3D модели
са създадени от автора със софтуера
3DS Max, който е предназначен за
художествено моделиране от висок
клас. Освен това дава възможност готовият модел да бъде експортиран в
подходящ файлов формат (STL, OBJ)
за последващо конвертиране в работния формат на 3D принтерa (x3g). Но
това е в случаите, когато се предвижда да бъдат създадени геометрично
подобни модели на реалните обекти
с цел да бъдат принтирани и представени на изложение. Ако са налични
точните размери на реалните обекти от критичната инфраструктура, се
препоръчва моделът да бъде създаден в AutoCad, който се използва за
инженерно и архитектурно проектиране. Съществува и вариант с използване на 3D скенер, когато обектите
не са с големи размери (скулптури,
статуи, бижута, предмети от бита и
др.) и е възможно да бъде обхванат
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от всички страни, за да се създаде
максимално точен 3D модел, който
задължително се подлага на допълнителна обработка в софтуер за моделиране. Ако обектите на изследване са статични и с големи размери
(сгради, църкви, мостове), тогава е
за предпочитане да бъдат създадени техни 3D модели с използване на
подходящ софтуер. В случай, че някои елементи липсват, те биха могли
да бъдат дигитално възстановени и
моделът да бъде напълно завършен.
В много от случаите се работи с приблизителни размери на обектите и
снимки от всички страни, като първоначално създаденият модел е геометрично подобен с възможност да
бъде преобразуван в геометрично
еднакъв на реалния чрез умножаване със съответен коефициент на подобност k (коефициент на разтягане,
коефициент на сходство, коефициент на пропорционалност), който е
подходящ не само за 2D, но също за
3D обекти.

дени от автора 3D модели на музейни експонати, изложени съответно в
Националния археологически музей
в гр. София и в Регионалния исторически музей – Пазарджик.* В случая
фигурите са моделирани в 3DS Max,
но са много подходящи и за 3D сканиране, защото не са с големи размери.

Фигура 1. 3D модел на експ онат,
представляващ женска фигура, изработена от кост.

k > 0; ако k = 1, тогава обектите са еднакви
Пример за дигитализация на културно-историческото наследство е разработването на приключенска компютърна игра с образователна цел,
която включва 3D модели на музейни експонати. Компютърни игри от
този вид могат да бъдат разработени за всеки музей или сграда, която
представлява културна забележителност. На фиг. 1 и 2 са показани създа-
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Фиг. 2. 3D модел на експонат, представляващ зооморфна фигура на
птица и използван за магически ритуали от праисторическите хора.
На Фиг. 4 е показан геометрично
подобен 3D модел на Руската църк-
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ва „Св. Н. Чудотворец“, създаден от
автора със софтуер 3DS Max на база
на снимки от всички гледни точки.
Един от изгледите се вижда на Фиг.
3.*** Обектът е моделиран съобразно
изискванията за 3D принтиране. Той
е един от моделите на ценни исторически обекти, избрани за дигитализация от автора, при изпълнение на
подпроект на тема „3D обектно моделиране на активи от критичната инфраструктура“, който е част от международен проект AComIn**.

дел е само един от етапите на дигитализация на културно-историческото
наследство. На следващ етап визуализацията може да се усъвършенства като се анимират камерите и се
вдъхне „живот“ на сцената чрез добавяне на звукови ефекти, течаща вода
и др. Следва създаването на видео,
което впоследствие може да се конвертира в стереоскопичен 3D формат
за постигане ефект на триизмерна
дълбочина на сцените и по-голям
реализъм. Съществуват програмни

Фигура 3. Руска църква „Св. Н. Чудо- продукти, които дават възможност
творец“.
за конвертиране на видео файлове
или изображения в анаглифен форСъздаването на реалистичен 3D мо- мат (Аxara 2D to 3D Video Converter,
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Xilisoft 3D Video Convertеr). Например, видео файл, записан в обикновен AVI формат, може да се преобразува в стереоскопичен AVI формат
с помощта на софтуера Xilisoft 3D
Video Convertеr. Видео, заснето с
обикновен фотоапарат, също може
да бъде конвертирано с такъв софтуер и да се превърне в 3D. 2D графич-

ни изображения и снимки могат да
бъдат преобразувани в анаглифни с
програми като Onuprova 3D Camera,
CMSoft Stereoscopic Editor, Anaglyph
Maker и други. Е2t3d3(J) Stereo3D и
Xilisoft 3D Video Converter дават възможност за конвертиране както на
снимки, така и на видео файлове. С
помощта на 3D очилата се създава

Фиг. 4. 3D модел на Руската църква „Св. Николай Чудотворец“ с добавени текстури, осветление, светлосенки и поставен във виртуална среда.
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илюзията, че екранът изобщо не съществува като преграда, която разделя действителния свят от виртуалната реалност.
Интерес представляват и продукти,
даващи възможност за движение в
създадената 3D сцена. С тяхна помощ всеки би могъл да си достави
едно вълнуващо виртуално пътуване
през вековете. Все повече навлизат
в употреба иновативни аксесоари за
виртуална реалност като 3D стереоскопични дисплеи, които се поставят
на главата, ръкавици, 3D контролери, специални столове, VR симулатори и др. Например, Virtual Viewer 3D
е лек и удобен, поставя се на главата
и е предназначен за 3D PC и 3D видео
приложения. Осигурява пълноцветно изображение с високо качество.
Може да се свърже към всеки компютър чрез видеокарта SVGA (Super
Video Graphics Array) 800x600 или
DVI (Digital Visual Interface) връзка.
DVI е цифров видео кабел, който се
използва при настолните компютри
и LCD мониторите. Те са най-близки до VGA конекторите, с до 24 игли
и подкрепа за аналогово и цифрово
видео. DVI не поддържат аудио, излъчват до 1920x1200 HD видео, или
с dual-link DVI конектори могат да се
поддържат до 2560x1600 пиксела.1
Изводът е, че компютърните 3D визуализации изключително допринасят за по-ефективното, качествено и
цялостно възприемане на информацията. За постигане на високи резултати при дигитализацията на културно-историческото наследство е
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необходимо да се съчетаят иновативни технологии, ефективни методи на
работа и професионализъм.
*3D моделите на музейните експонати от Регионалния исторически
музей в гр. Пазарджик са създадени от автора по проектСтудентски
практики на МОН, финансиран по
ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския
социален фонд. Студентската практика е проведена в Институт по математика и информатика при БАН.
http://praktiki.mon.bg/sp/?m=13
*** Снимката на Руската църква
„Св. Н. Чудотворец“ е направена от
автора.
**
AComIn (Advanced Computing
for Innovation): Съвременни пресмятания в полза на иновацията. Проектът е финансиран от “Капацитети”
в 7-ма Рамкова програма на Европейската комисия (ЕК), “Научно-изследователски потенциал в конвергентните райони”; конкурс, договор:
FP7-REGPOT-2012-2013-1, договор
316087
http://iict.bas.bg/acomin/bg/index.
html
1 http://www.vrealities.com/products/
head-mounted-displays/virtualviewer-3d-bundle
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Саундпейнтинг (Soundpainting) и
невербалните езикови системи
Автор: Детелина Георгиева

[6]

Докторант катедра Специална педагогика

1. Същност
аундпейнтинг (Soundpainting) е невербален, жесто-мимичен език за творчество в
реално време.
Със сигурност повече от „рисуване на
звуци”, както подвежда буквалният
превод от английски. И със сигурност – адекватен към тълкуванието,
което българският синонимен речник предлага за понятието „жест”, а
именно: „движение, маниер, широта,
сила, смелост, инициатива, предприемчивост”.
Като вид език, той е динамична знакова система, която изпълнява няколко функции, присъщи на езика
въобще:
номинативна – да назовава обектите;
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когнитивна – да съхранява познания за обозначаваните обекти;
репрезантативна – да дава информация за обектите;
емотивна – да изразява определен
вид чувство;
апелативна – да оказва въздействие
върху адресата.
Като вид невербална езикова система, Саундпейнтинг(Soundpainting)
се позовава на безмълвните знаци
– в случая жестове, а не – на говоримата реч.
Специфичните разлики, обаче, между СП (SP) [1] и останалите известни езикови системи – от вербални, до
невербални: жесто-мимични, визуални, картинни, електронни, – произлизат най-вече от специфичната
цел на СП (SP), а именно: творчеството – творчество в реално време.

ХУМАНИСТАРИСТИКА

С тази своя характеристика Саундпейнтинг категорично се различава от останалите езикови системи,
предназначени или да заместят липсата на реч (както са невербалните
картинно-знакови езици Makaton
(Макатон ), P.E.C.S (Пекс), или да
служат единствено за комуникация,
себеизразяване, или управление (дирижиране).
От друга страна, СП (SP) не е предназначен за ограничен брой ползватели на езика, както са например
жесто-мимичните езици, или другите невербални езици.В СП (SP) групата равнопоставено си партнират
професионални артисти с аматьори;
здрави хора – с лица с увреждания
(нарушение в слуха, говора, зрението, с интелектуален дефицит, с физическо увреждане); възрастни и деца;
мултикултурни среди, които не говорят никакъв общ език. В СП (SP) групата те са напълно равнопоставени.
Дори няма нужда в еднаква степен
да владеят езика СП (SP). Важно е
да разпознават знаците, с които (ще)
работи водещият (композитор-диригент). И още по-важно е да не се страхуват от грешките си, а да продължат
да участват – с/и въпреки тях.Защото, единствена по рода си, философията на СП (SP) е: „Греши смело,
твори с грешката” [2].

композиторът на творчеството в реално време. Прилича на жестикулиращ
диригент, но всъщност той е композитор, който конструира със спонтанността на участниците(групата)
– и собствената си креативност ,
като подава жесто-мимични знациситуации. Има случаи, когато водещият е и участник в групата (което
зависи от личния творчески и личностен ресурс на самия водещ).
Саундпейнтинг групата адмирира разнородността, тъй като всеки
участник е ценен със своята индивидуалност, а подготовката му в езика
СП (SP) няма отношение към автентичността на композицията. Работата с грешката и с предизвикателството е базисна за Саундпейнтинг. 		
		
В известните досега и вербални, и
невербални езикови системи, няма
подобна концепция за работа с грешката, грешката като ресурс за създаване, като провокация за творчество.
Именно това превръща СП (SP) групата много бързо в жива, активна неформална група, където другостта
не е нито пречка, която „дърпа назад”, нито конкуренция, която обезсърчава. Другостта и неуспехът „в
мен и извън мен” се явяват като част
от възможностите за преодоляване
и творчество.Неминуемо отражението върху динамиката на групата
2 . К о м п о н е н т и н а С а у н - е благодатно и предразполага към
дпейнтинг системата
автентично общуване и естествена
добронамереност, а освен това – към
Архитектурата на Саундпейнтинг съ- създаване на нови форми.
държа водещ – и група. Водещият е Синтаксисът на СП (SP) е организи-
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ран в четири последователни зони:
„Кой-Какво-Как-Кога”.Синтаксис,
универсален за всички държави. В
този смисъл, Саундпейнтинг се доближава до калкиращите жестови
езици, каквато е българската жестомимична реч. В настоящия момент
СП (SP) включва повече от 1200 знака, които са по-малко от 1500 знака в
JESTUNO (LGI), но и са повече от 900
знака в Axelia, в същото време са незначително количество спрямо 3000
символа на P.E.C.S., 1600 на C.A.P,
над 7000 схеми в Makaton, около
1900 в GRACH-Bailly, 2000 в Sclera.
При СП (SP) пърформънс личното и
колективно творчество в знаците е
в реално време. В този смисъл, творческия заряд на всяка репетиция е не
по-малък от този на концерта. Всяка
репетиция е не по-малък „концерт” –
от „концерта”. Показателят за творчество е в креативното приложение
дори на 10 знака, във взаимодействие с актуалните обстоятелства.
Саундпейнтинг е жесто-мимичен
език за творчество в група, където
обаче индивидуалността е от изключително важно значение, тъй
като всеки участник е ценен такъв,
какъвто е. Многообразието, личният почерк, е желан ресурс и очаквана
причина за провокацията и изненадата, с която саундпейнтинг водещият работи.
Прекалената фиксираност в индивидулната изява и/или очакване за
репетитивност са пречки в приемането и усвояването на СП (SP).Силното желание за непременна солова
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изява, или за повторяемост на дадена естетика, са несъвместими със СП
(SP). Дори повторението на едни и
същи елементи всеки следващ път е
различно, във вариативни конфигурации, защото включва живото творчество в реално време.
В този смисъл, СП (SP) е труден за
понасяне и усвояване респ. от хора с
изразени „нарцистични” нагласи, но
– и още по-полезен за тях...
3. Генезис
Създаден от Уолтър Томпсън (Walter
Thompson) [3] в края на 70-години на 20 век, първоначално езикът
е предназначен за джаз музиканти,
с цел (повече или по-малко) – организация на импровизацията във
времето, и в групата. Постепенно
се превръща в универсален език за
творчество в различни жанрове и
аспекти не само на изкуството, но и
извън изкуството; език, който непрекъснато се развива.
До първите 10 години след създаването си, езикът е използван преди
всичко за дирижиране (управление),
отколкото за творчество в реално
време.
По това време самият Уолтър
Томпсън работи с Антъни Бракстън
(Anthony Braxton)[4], също автор на
жестови език в областта на музиката.
Бракстън използва около 20 знака, с
които добавя елементи на импровизация в подготвени вече композиции, както и за организация на импровизациите.

ХУМАНИСТАРИСТИКА

Обрат в историята на Саундпейнтинг
е 1987 година, концерт на „Саундпейнтинг оркестър Уолтър Томпсън” в Ню
Йорк, бар Китчен (Kitchen).
Внезано един от музикантите, Франк
Лондън (Frank London) скрива партитурите на Уолтър Томпсън и казва:
„ Добре, Уолтър, отсега нататък – без
партитури, без „palette”. Ще твориш
в момента”.
От този момент, в продължение на
три години Уолтър Томпсън решава да композира без никакви партитури, единствено – в реално време (
“dans le temps reel”).
Това е и началото на саундейнтинг
философията „ Греши смело, твори
с грешката”.
Едновременно джаз музикант, композитор, саксофонист, актьор и педагог Уолтър Томпсън работи в продължение на 10 години в Дом за
възрастни хора с увреждания, където
провежда ежеседмично саундпейнтинг ателиета с хора с нарушено зрение, както и с хора с интелектуална
недостатъчност. В случая незрящите
са в ролята си на композитори, а музиката се изпълнява от саундпейнтинг групата на Уолтър Томпсън.
При хората с интелектуална недостатъчност самият той е композиторводещ, а знаците са редуцирани, но
непроменени, съобразени с възможностите за ефективно прилагане. Използват се знаци, при които натоварването на паметта и вниманието, на
самостоятелното творчество и отговорност, е по-малко[5].
Уолтър Томпсън изследва възмож-
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ностите за приложение на езика при
деца с поведенчески и/или ментални
увреждания. Открива, че Саундпейнтинг провокира „участието”, желанието да се включваш, да се пробваш
без да те е страх от провал. Открива и
развиващата му страна – за психични функции като внимание, памет,
мислене, въображение, за развитие
на двигателната култура, за речта.
Започват търсенията му в езика като
мултидисциплинарен, ориентиран
към всички жанрове в изкуството; за
включване и съ-творчество на участници с различно ниво и опитност и
в изкуствата, и в себеизявата.
Вече автор на Саундпейнтинг, Уолтър Томпсън решава да изследва
и другите жесто-мимични езици,
включително езика на глухите.
Изследванията му потвърждават
уникалното отношение на Саундпейнтинг към грешката, липсата
на аналог сред невербалните езици в
„използването” на грешката като ресурс за креативност, за креативност в
група.
Личен ученик на Уолтър Томпсън, за
първи път се осмелих да приложа и
изследвам Саундпейнтинг и в извънмузикална среда през 2011г.
Оттогава продължава да се натрупва опитът ми в приложение на Саундпейнтинг в обучението в начален
етап на образование, в интегрираните паралелки от 1 до 4 кл. – Саундпейнтинг с четене, Саундпейнтинг
математика, Саундпейнтинг и учене
на чужд език, Саундпейнтинг и таб-
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личното умножение и деление, Саундпейнтинг История, Саундпейнтинг
взаимоотношения, Саундпейнтинг
музициране, Саундпейнтинг рисуване, Саундпейнтинг пеене и работа с
гласа.
С всички свои компоненти Саундпейнтинг (Soundpainting) е въплъщение на една изключителна, рядко
човешка система за богато творческо общуване и личностно развитие.
Случайно, или не, самият Уолтър
Томпсън посвещава първия учебник
по СП (SP) на своя брат с думите:
„ ..на един голям хуманист”.

---------------------------------------------[1] Саундпейнтинг(Soundpainting)
[2] Уолтър Томпсън(Thompson Walter), Soundpainting –the art of live
composition- worbook 2;
[3] www.soundpainting.com
[4]
Антъни
Бракстън(Anthony
Braxton),известен джаз музикант,
новатор, саксофонист, композитор,
изследовател;
[5] Уолтър Томпсън (Thompson Walter), Soundpainting ThinkTank, Paris
2014.
[6] http://soundpaintingbg.blogspot.
bg/
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Бележки към немско-българските
културни взаимоотношения през
30-те години на ХХ век: институтът
за стъклопис и мозайка „Майерше
Хофкунстанщалт“ в Мюнхен
Автор: Розалия Гигова

1.Увод
тъклописната
и
мозаечна фирма „Майерше Хофкунстанщалт“
(Mayer‘sche
Hofkunstanstalt
GmbH-Mayer
Munich)1, в която се изработват цветните стъкла за витражите, украсяващи интериорното пространство на
такива емблематични сгради в София като Софийски университет „Св.
Климент Охридски“ и Българска Народна Банка, все още съществува, а
нейното седалище и до днес се намира в Мюнхен, където е било и преди
повече от 80 години. По време на над
150-годишната й история във фирмата се изработват цветните стъкла и мозайките, украсяващи хиляди религиозни и светски постройки
по цял свят – Ню Йорк, Рио, Токио,
Бомбай и Лима. Фирмата разполага с
над 3 000 кв.м. площ, която включва
цехове, ателиета, изложбени зали и
студия за художниците, и се намира
в самия център на Мюнхен, в квартала на музеите. Двамата съдружници, Майер и Цетлер стават известни
с техния „Мюнхенски стил“, който е
„приложен в над 100 храма по цял
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свят, включително и „Св.Петър“ в
Рим“2. Днес в ателиетата на фирмата се изработват витражите и мозайките за безброй сгради и обществени
пространства, между които дългата
100 м. декоративна стена в едно от
метрата в Ню Йорк (New South Ferry
Subway Station, New York).
Целта на тази статия е да проучи историята на стъклописната и мозаечна
фирма, тъй като тя е тясно свързана
с развитието на монументално-декоративните изкуства в България, в
частност с витража – в нейните ателиета в Мюнхен се изработват цветните стъкла за витражните прозорци,
украсяващи Софийски университет
„Св. Климент Охридски“ и Българска
Народна Банка. Тъй като публикации
по въпроса почти липсват, именно на
базата на този исторически контекст,
очертан в първата част на статията,
тя анализира и творчеството на двама от най-известните български художници - Иван Пенков (1897-1957)
и Дечко Узунов (1899-1986) в областта на стъклописта.
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1. Седалище на фирмата „Майерше
Хофкунстанщалт“, Мюнхен

2. Работа в ателиетата на фирмата „Майерше Хофкунстанщалт“,
Мюнхен
2. Кратка
лописната

история
и

на

мозаечна

стъкфир-

„Майерше Хофкунстанщалт“ в Мюнхен (Mayer‘sche
H o f k u ns t a ns t a l t , M ü n c h e n )
ма

Майерше Хофкунстанщалт Ф.Цетлер
(Mayer‘sche Hofkunstanstalt F. X.
Zettler)3 се основава през 1848г.
като „Художествен институт за църковни поръчки“ от Йозеф Габриел
Майер (1808 – 1883), чиято основна
цел е „обединяването на изящните изкуства архитектура, живопис
и скулптура“ и трябва да „съживи“
традицията на „гилдиите“ на средновековните строители. Франс Хавиер
Цетлер завършва Мюнхенската художествена академия и около 1863г.
започва да работи за Майер като художник на стъклописи, а по-късно се
жени за неговата дъщеря, основавайки своя стъклописна фирма, носеща неговото име - „Ф.Х.Цетлер“ (F.X
Zettler). От 1860г. стъклописта вече е
съставна част от фирмената програма на Майер: през 1865г. се основава първият клон на фирмата извън
пределите на Германия – Лондон, а
през 1882г. фирмата получава названието „Царски Баварски дворцов
художествен институт“ („Kgl. Bayer.
Hofkunstanstalt“). Апогей в своето
развитие фирмата достига по време
на управлението ѝ от Франц Майер
(1848 – 1926), син на основателя на
стъклописния институт, когато се
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наемат до 500 работници и фирмата развива значителни международни търговски отношения. През
1888г. се основава офис в Ню Йорк,
а през 1892г. фирмата получава званието „Институт на светия апостолски престол“ („Institut des Heiligen
Apostolischen Stuhles“), удостоено от
папа Лъв XIII. След края на Първата световна война, управлението на
института поемат синовете на Франц
Майер - Антон (1886 - 1967), Карл
(1889 - 1970) и Адалберт (1894 - 1987).
През 1925г. към отдела по скулптура
се присъединява новият отдел по мозайка, а компанията се развива като
художествен институт за мозайка и
стъклопис. Все повече възможности
се предлагат на свободно практикуващи художници да се присъединят
към института. Днес компанията се
управлява вече от 5-то поколение
предприемачи, това са д-р Габриел
Maйeр (* 1938) и синът му Михаел
Maйeр (* 1967).

Bayerischen
Hofglasmalerei
F.
X. Zettler zum Gedaechtnis ihres
vierzigjjahrigen Bestehens. Muenchen,
Georg Mueller, 1910)

Още от създаването на фирмата, голяма роля играе реставрацията на
мозайки и витражи, които фирмата
извършва в редица средновековни и
съвременни катедрали. Тя е първата
фирма, която прилага изотермично външно защитно остъкляване на
средновековните прозорци, което е
включено като част от големите реставраторски проекти в Германия
(катедралата в Мюнхен през 1952г.).
В началото на 80-те години фирмата
започва да работи посредством техниката „Floatglasmalerei“.4
Относно стъклописната фирма „Ф. К.
Цетлер“5 е важно да споменем, че тя е
основана през 1870 г. като „Институт
за витражи за църковни постройки“
(„Institut für kirchliche Glasmalerei“)
и че тя се специализира за работа в
храмова украса. След женитбата на
Цетлер за дъщерята на Майер продажбите, реализирани от неговата
фирма, остават за известно време
под опеката на Майер, докато Цетлер
създаде своя клиентела, което довежда до разединение и конфронтация между двете организации. През
1873г. Майер развива свое собствено
обединение за производство на цветни прозорци, което се конкурира с
цеховете на Цетлер до 1939г., кога3. Франц Цетлер със синове- то те отново обединяват сили. Поте си Оскар и Франц. (От изда- възрастният син на Цетлер - Франц
нието: Fischer J. L. Vierzig Jahre Цетлер-младши продължава делото
Glasmalkunst. Festschrift der Kgl.
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на своя баща. През 1891г. той взема
под своя опека художественото ръководство на цеховете и открива дъщерни фирми в Ню Йорк и Рим. От
1902 г. представителство на ателието
на Цетлер се намира и в Петербург.
Витражи, които са изработени в тези
работилници, украсяват множество
постройки в цяла Европа, а също и в
Америка. Така например, витражи,
изработени във фирмата на Цетлер,
са част от декоративно-монументалната украса на постройки в Германия, Гърция, Швейцария, Швеция,
Англия, Ирландия, САЩ, Румъния
и Русия. Цеховете на Цетлер успяват
да преживеят Втората световна война, след което се сливат с ателието на
Майер, съществуващо и до днес.
И двата цеха – на Цетлер и на Майер,
са посетени от крал Людвиг Баварски,
радвайки се на неговата изключителна поддръжка. Людвиг Баварски
подкрепя съживяването на катедралната литургическа стъклопис през
ХIХв. Също така, без съмнение, и
двете фирми се ръководят от изключително ловки бизнесмени, които
разработват маркетингови стратегии, ориентирани преди всичко към
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англоговорящия свят. Отпечатват
се редица каталози, предназначени
за клиенти от Северна Америка, Австралия и Нова Зеландия, а през годините и двете фирми получават безброй награди и отличия. Папа Лъв
XIII удостоява фирмата на Майер със
званието „Институт на светия апостолски престол“, а папа Пий IX награждава със златен медал фирмата
на Ф.Х. Цетлер.6

4. Иван Пенков (в средата) в Мюнхен: в една от залите, помещаващи
се в сградата на фирмата „Майерше
Хофкунстанщалт“, Мюнхен. Отзад
се виждат проектите за стъклописи за Софийски университет.
Хиляди стъклописни прозорци са
експортирани по кораби до Северна
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Америка, тъй като фигуративните
прозорци на Майер стават изключително популярни в Канада и САЩ. Затова Майер не чака дълго, за да реши,
че е необходимо да основе свой офис
в Ню Йорк в средата на 70-те години на XIXв., а Цетлер скоро решава
да последва идеята му. Така всички
поръчки в Северна Америка, реализирани до започването на Втората
световна война, се координират посредством офиса в Ню Йорк. Майер
продължава да продава стъклописни
прозорци и по времето на Голямата депресия. По времето на Втората
световна война фирмата на Майер
загубва своите имоти в Мюнхен в резултат на бомбардировките над града
от страна на противниковите сили, а
правителствата, както на САЩ, така
и на Великобритания, конфискуват
всички притежания на Майер в Лондон и Ню Йорк. След края на войната,
през 1950г., Майер получава поръчка
за 200 прозорци, предназначени за
украсата на Катедрала в Ню Джърси (Sacred Heart Cathedral in Newark,
New Jersey), но като цяло в следвоенния период фирмата се концентрира
върху реставраторска работа в границите на Германия.
3.Стъклопис, предназначена за декоративната украса на представителни
обществени сгради в София, реализирана в ателиетата на „Майерше
Хофкунстанщалт“ в Мюнхен
Мюнхенските ателиета на тази световноизвестна немска фирма за стъклопис и мозайка са свързани не само
с изкуството на стъклописта в свето-
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вен мащаб, но и с културната история на България – именно в тях се
изработват цветните стъкла за едни
от най-представителните обществени сгради в София, това са Софийски
университет „Св. Климент Охридски“
и Българска народна банка. Автори
на проектите са художниците Иван
Пенков и Дечко Узунов.

5. Стъклописи в Ректората на Софийски университет „Св. Климент
Охридски“. Проекти: Иван Пенков и
Дечко Узунов. Изпълнител: Майерше Хофкунстанщалт, Мюнхен
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6. Стъклописи в Ректората на Софийски университет „Св. Климент
Охридски“ (детайл). Проекти: Иван
Пенков и Дечко Узунов. Изпълнител: Майерше Хофкунстанщалт,
Мюнхен

7. Стъклописи в Ректората на Софийски университет „Св. Климент
Охридски“ (детайл). Проекти: Иван
Пенков и Дечко Узунов. Изпълнител: Майерше Хофкунстанщалт,
Мюнхен
Известно е, че през 30-те години на
ХХв. в България се разгръща едно
много мащабно обществено строителство, което има нужда от съответна
монументално-декоративна
украса. В хода на стопанската стабилизация на страната към средата на
30-те години, както и с разрастването на търговските, финансовите и
други делови дейности в столицата,
строителството на административни сгради и хотели придобива все
по-съществено значение. В контекста на цялостното икономическо
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развитие на страната между двете
световни войни столицата се разширява и утвърждава бързо като важен
икономически център на България:
в началото на 20-те години възникват голям брой нови индустриални,
търговски, строителни, кредитни и
застрахователни предприятия, разширява се вътрешният пазар, бързо
нараства столичното население, в София се съсредоточава все по-голяма
част от средната и едрата буржоазия.
Така през 30-те години нарасналите
икономически, административни и
образователни нужди на столицата
се удовлетворяват чрез строежа на
редица обществени сгради, между
които Софийски университет, Българска народна банка, Съдебната палата и др.
През 1906 г. се провежда международен конкурс за построяването
на сграда на Софийски университет, спечелен от френския архитект
Анри Бреасон, но, за съжаление, по
ред причини строежът не е осъществен. След почти двадесет години, на
30 юни 1924 г., основният камък на
Ректората е положен западно от мястото на стария Моллов хан, а тържественото освещаване се извършва
след още десет години - на 16 декември 1934 г. През 1932г. Иван Пенков
проектира пъстроцветните витражи,
украсяващи сградата на Ректората,
а изпълнението се възлага отново
на немската фирма „Майерше Хофкунстанщалт“ в Мюнхен. В процеса
на работата Иван Пенков пътува до
Мюнхен, където посещава цеховете и
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се среща с Майер. За това свидетелстват както запазени архивни снимки,
така и статията „След 10 години пак в
Мюнхен“, която художникът публикува след завръщането си.7 Основните фигурални елементи, съставящи
всяка една от композициите, са образите на Св. Св. Кирил и Методий, Св.
Климент Охридски, Отец Паисий,
Княз Борис I и Цар Симеон, както и
изображения на български манастири. Разрушените от бомбардировките през 1943–1944 г. стъклописи са
възстановени от Дечко Узунов през
1983г.
Цялостното психологично и визуално въздействие, характерно за витражите в Ректората на Софийски университет, е близко до катедралната
стъклопис, както средновековна,
така и от ХIХ – ХХв. В семантично
отношение, а и като тематика, тук бихме могли да забележим някои особености, характерни за движението
„Родно изкуство“ в България, което
към края на 20-те и началото на 30те години започва да загубва своето
значение като водещо художествено
течение. От друга страна, не трябва
да забравяме, че фирмата, изработваща цветните стъклени плоскости
в Германия, се специализира главно в изработката на витражи за катедрали и дори е удостоена от папа
Лъв XIII със званието „Институт на
светия апостолски престол“ („Institut
des Heiligen Apostolischen Stuhles“).
Може би, от там идва и това прекомерно разделение на витража на изключително малки плоскости, забе-
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лязано от Иван Пенков и неговите
съвременници:
1939
София, 12 юни
По-късно ходих при професор Гошев
в Духовната академия. (…) Говорихме
за стъклописите в Ректората на Университета. Той намира, че фигурите
са много загубили от прекомерното
разделяне на плоскостите. Смущава
го, че самите лица са пресечени тук
таме от шпросени. Аз не съм съгласен тъкмо с това, но виждам недостатъци, които не виждах в тях, когато ги работих. Днес бих ги направил
съвсем други, но пред мен са нови
работи, дано сега успея да избегна
старите си грешки8 (из дневника на
Иван Пенков).
Още една обществена постройка,
проектирана през 30-те години, притежава внушителна монументалнодекоративна украса, реализирана в
цеховете на Майер в Мюнхен – това е
сградата на централното управление
на БНБ в София. Тя е построена през
1935-1939 г., като изпълнението на
представителната монументално-декоративна украса е предоставено отново на двамата художници – Иван
Пенков и Дечко Узунов: стъклопис
в заседателната зала на Управителния съвет, посветен на труда и стопанския живот на Третата българска
държава (Дечко Узунов) и стъклопис
на северното стълбище, посветен на
владетелите от Второто българско
царство и сечени от тях монети (Иван
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Пенков). Фирмата „Майерше Хофкунстанщалт“ в Мюнхен е привлечена за изпълнението на стъклописните прозорци. Иван Пенков споменава
реализацията на витражите н БНБ в
своя дневник, който започва да пише
през 1939г.:

ресва и действа солидно със своята
монументалност. Темата ми беше
българските царе, които са секли
монети, заедно с типични архитектурни постройки и декоративни
елементи от съответната епоха
10 (из дневника на Иван Пенков).

1940
3 септември
Днес и вчера бях в София. Предадох
проекта за мозайката, който се
хареса много. Стъклописите в народната банка са пристигнали и
вече ги монтират. Видях монтирани само десетте малки прозорци на
Видин с Бабините Видини кули, Търново с Балдуиновата кула, Паметника Шипка9 (из дневника на Иван
Пенков).
1940

Идеята за стабилност, финансова
мощ и просперитет на държавата
Иван Пенков постига, позовавайки се на определени исторически
моменти, свързани с монетосеченето в България. Четирите фигури на
български царе, изображенията на
монетите, както и присъствието на
познати от традиционното българско изкуство образи като грифон,
лъв, птица, внушават идеята за национално самочувствие и държавен
стабилитет. Внушението за историческа достоверност тук е съзнателно
търсено и е подчертано посредством
детайлното пресъздаване на монетите, сечени от българските царе,
както и чрез наличието на имена и
дати, изписани на старобългарски и
вплетени в декоративната тъкан на
витражите. Умелото използване на
златисто-зелената гама, както и на
сивото от фона (гризайл), са причина да се внуши на наблюдателя визуалната илюзия за патина и древност.
Фонът (гризайл) е използван за усилване на контраста между тоналните
вариации и за дорисуване на пукнатините в стъклата, които в действителност не съществуват, а са изцяло
илюзорни, създавайки у зрителя впечатлението, че работата, всъщност, е

6 септември
Вчера бях пак в София. Прозорците
на БНБ още не са окончателно монтирани. Струва ми се, че войната се е
отразила и на изпълнението им. Сигурно много от работниците на ателиетата са мобилизирани и прозорците не са изпълнение от най-вещите
им изпълнители.
11 септември
Пак в София. Последните няколко
дни съм почти всеки ден там. Моят
стъклопис за дясното стълбище на
народната банка е вече монтиран.
От него съм повече доволен. Изпълнен е, с малки изключения, точно
според проекта. Прозорецът се ха-
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по-стара от датата на създаването си. банка. Проект: Дечко Узунов. Изпълнител: Майерше ХофкунстанСтъклописите в БНБ са реализирани щалт, Мюнхен
посредством традиционна стъклописна техника – цветно, ръчно изработено стъкло, оловна шпросна и
нанесено допълнително печено черно – гризайл. Стъклописите са били
частично повредени по време на Втората световна война от взривните
вълни: около 1/5 от стъклата е била
силно повредена, а около 1/5 от тях
изцяло са липсвали. През 60-те години се извършва реставрация от художника Димитър Ангелов.11

8. Стъклописи в Българска народна

Купи: колие Атом
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9. Стъклописи в Българска народна
банка (детайл). Проект: Дечко Узу-
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нов. Изпълнител: Майерше Хофкун- изява на желание за себеутвърждавастанщалт, Мюнхен
не от страна на властта. Затова символът, хералдиката и дидактичните
композиции намират широко приложение в областта на монументалнодекоративните изкуства, в частност в
стъклописта.12 Както архитектурата,
така и монументално-декоративните
изкуства през това десетилетие изпитват влияние на немското изкуство, тъй като почти всички мозайки
и витражи технически са изпълнени
в Германия, немалко художници по
време на предходното десетилетие
са учили в Германия (между тях са и
Иван Пенков и Дечко Узунов), много
обществени сгради, построени през
първата половина на ХХ в. в София
cа дело на архитекти, учили в Германия или Австрия или на австрийски
архитекти. Мирогледът и идеологията на авторитарната власт в Герма10. Стъклописи в Българска народ- ния предопределят представителния
на банка. Проект: Иван Пенков. Из- и монументален облик на архитектупълнител: Майерше Хофкунстан- рата, същевременно тя става суровощалт, Мюнхен
студена, а монументалните изкуства
имат задачата да внушат идеите за
4. Заключение
могъщество и величие.
Известно е, че в България не можем
да говорим за стъклописни тради- Б е л е ж к и
ции, но въпреки това стъклописи,
изпълнени в немски ателиета, ук- 1. Тази статия е резултат от моята нарасяват редица обществени сгради: учна работа в Германия, благодареБългарска народна банка, Софийски ние на стипендия за пост-докторски
университет, Съдебната палата в Со- изследвания, която отпуска немскафия и Русе, Министерството на пра- та фондация DAAD и под научното
восъдието - факт, който ни дава едни ръководство на проф. Адам Лабуда,
интересни измерения на немско- чиито професионални съвети бяха
българските културни взаимоотно- от изключително важно значение за
шения през 30-те години. Строител- реализацията на това изкуствоведско
ството на репрезентативни сгради е и
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изследване.
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Три първи срещи с Енил Енчев
Автор: Яна Ненчева

Синът човешки IV
акто познатата от училище
средностатистическа зубрачка и аз реших да се подготвя
за интервюто като изуча личността
Енил Енчев из основи. Написах името му в Google и след натискането на
клавиша Enter се озовах сред огромна база данни – изложби, архитектура, фотография, съоснователство
на групата „Атлас”... и т.н. Не ги отворих. Добре, де. Само Уикипедия.
Просто не изпитвах нужда да „чета
предварително мислите и усещанията на други хора” спрямо него (принцип, който си позволявам да цитирам
от интервюто с Ралица Зидарова по
повод първото и пътуване до Антарктика). Първото лично впечатление
е най-истинско. А аз си дадох сметка,
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че вече имах три първи срещи с Енил
Енчев.
Първата ми първа среща с него беше
преди две години. Косвена.
Заведоха ме на негова изложба.
Мушнахме се в една спретната софийска галерия на улица „Кракра”.
Дали нямаше и от онези едри капки
дъжд, които отминават бързо... Това
би придало известна драматичност.
Доколко разбирам от изкуство не
знам, тъй като не вярвам, че могат да
се определят правилно критерии, но
за мен творбите бяха вдъхновяващи.
НЕ използвам думата „вдъхновяващи”, защото звучи ласкателно. Буквално ме вдъхновиха да си набавя
цветни пастели и да рисувам.
Втората ми първа среща с него беше
това лято. Виртуална.
Свързах се посредством сайт. Имах
намерение да подаря картина на
едно младо семейство. Разбрахме се,
когато ми е удобно да му звънна, за
да ми покаже творби в ателието си.
Минаха три седмици и този подарък
отпадна като вариант. Писах му и получих любопитен отговор: „Благодаря за коректността Ви. На есен, може
би в средата на октомври ще отворя
собствена галерия... Ще Ви поканя на
откриването.”
Третата ми първа среща с него беше
онзи ден. Лична.
На откриването. Отидох с приятелка, която за първи път се сблъска с
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картините му. След няколко минути
прекарани в галерията, тя потвърди
първото ми първо впечатление. Без
да съм казала и дума сподели: „Яна,
искам да си извадя темперните бои...
твърде дълго ги държах прибрани.”
Малко подранихме и струва ми се бяхме първите посетители. Художника
изглеждаше изключително напрегнат. Това не му попречи още от вратата да ни посрещне усмихнат до уши.
Здрависахме се. Направи ми впечатление, че притежава интелигентно
здрав захват. Поднесе ни по чаша
червено вино и ни осигури пространство, за да разгледаме спокойно. След
малко започнаха да прииждат приятели, познати, съседи, а едно малко
момиченце с розово кожухче щъкаше напред-назад. Тази среда видимо
го успокои и напрежението отстъпи
място на вълнението. За самите картини мога да кажа, че бяха различни
от тези, които видях преди две години. Този път, освен силна емоция и
плътност, ми направиха впечатление
и по-отявлените послания, но за това
би могъл да каже повече самия художник. Ще го питам по ред.

това учих при Джовани Поповски и
т.н. това го има в Уикипедия. Всъщност не съм спирал никога – рисуването, музиката, архитектурата, снимането – за мен са едно и също нещо,
изразното средство е различно.
Знам, че сте и архитект. Къде се намира архитектурата в живота Ви?
Изначално като клон на творческия
порив ли се зароди интереса Ви към
нея или преценихте, че ще е нещо попрактично като професия?
Не ме приеха в Художествената академия и аз, като големият Емил
Стойчев не почуках повторно на тази
врата, завърших архитектура, там
срещнах Пепи Писарски и той ме
покани в „Атлас“, страхотно беше да
свирим заедно и да имаме фенове, а
архитектурата в България е трудна

Кажете ми първо, как решихте да се
занимавате с изкуство? Какво ви накара да се впуснете в това занимание
така сериозно? Въобще кога беше
момента, в който разбрахте, че околните оценяват нещата Ви положително и това може да е нещо повече
от хоби?
професия. Дълъг разговор е това.
От малък се занимавам с изкуство, Преди две години в галерия „Сезопокрай палитрата на дядо ми, след ни”, освен самите картини, бяха из-
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ложени снимки, бележници и други
лични предмети. Всеки вид творчество носи нещо изживяно и се изисква
смелост, за да се разголиш до такава степен пред непознати. Ясно е, че
няма друг начин, ако това ти е професия. Само че това са снимки – не е
ли твърде голямо нахлуването в личното пространство вече? Не изпитвате ли дискомфорт? Или виждайки и
тази Ви страна, по-лесно ще разберат
изкуството Ви?
О, не, снимките бяха публични, от годините с „Атлас“ пълно е в мрежата
с такива. Само текстовете, които бях
писал тогава бяха „лични“ един бележник пълен с драсканици, малко
добра поезия и такива работи.

Вас. Защо коректността е започнала
да Ви впечатлява? Тя учудва ли Ви?
Да, много често се сблъсквам с некоректност, затова реагирах така.
Картините в галерията Ви онзи ден
бяха много по-различни от тези преди две години. Плавен ли беше преходът? Какво го предизвика и колко
често се случва?
Да, изглеждат различни, но още тогава имаше анонс за това, което излагам сега, не е преход, само един
пласт е от това, което правя, просто
„четката“ е различна. Аз съм много
стар „компютърджия“ или по-модерно – дигитален артист и за мен „компа“ е четка, много мощна разбира се,
особено ако знаеш какво правиш.

Направиха ми впечатление посланията и провокациите в новата Ви изложба. Колкото и пъти да поглеждах
към една и съща картина, все виждах нещо ново. На една от картините
първоначално забелязах пеперудите,
след това че пеперудите образуват
силует, след малко като минах видях
интимната прическа „сърп и чук“,
а накрая и номерата на ябълките.
Моля Ви, кажете ми, защо едни ябълки бяха номерирани, а други не? Това
ме гложди всеки път, когато се сетя.
Като ребус! Но с разказана история в
картина. Какъв е процесът на работа?
Мислите си „какво искам да кажа” и
го изразявате или изразявате нещо и
след това осъзнавате „какво казах”?
Енил Енчев, 1985г.
И как реагирате, ако накрая решите,
По повод втората ми първа среща с че не се е получила добре една кар-
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Картини от откриването на галерията

тина?
Обратно на реда на въпросите, ако не
е добра една картина, никой няма да
я види. Защо са номерирани някои
ябълки, а други не – не знам, сърпът
и чука са директен цитат от филма
„Голямата красота“ на Сорентино,
нищо случайно няма в картините,
привидно са сюрреалистични, но носят много метафори, умишлени, а не
Картини от откриването на галерията
Направи ми впечатление домашния
уют в галерията. Имах усещане, че
съм попаднала на гости у съседите,
които са ми и роднини. Целяхте ли
този ефект? Как се зароди идеята Ви
за собствена галерия? И от къде дойде името и: [a] cube contemporary?
подсъзнателни.
Работата ми като архитект е да правя
Картини от откриването на гале- пространството по-добро, отколкото
рията
е било преди да го обработя. Ако чув-
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ството Ви е вярно, съм си свършил
добре работата. За собствена галерия
мечтаехме от няколко години, имахме късмет да намерим това място с
Валя и да направим галерията. Има
някаква карма да се върна на „Каравелов“, където съм живял най-бурните си години като студент и рок
музикант, а името [a] cube, дойде
само, когато влязохме за пръв път си
помислих, че в това малко простран- Откриване на галерията
ство мога да впиша 3/3/3м. и да остане място за десетина човека, а [a] е
изписано като дименсия – а от гръцкото Αισθητική – Естетика или арт,
или „а“ начало на азбуката – първата

Откриване на галерията
Едно от интересните неща в самата
галерията бяха стените й. Графит.
Хем не е мрачно, хем върху него още
по-ефектно изпъкват произведенията. И понеже Ви подслушвах разбрах, че сам сте си ги боядисал. Само
не разбрах как така бюрото се беше
сдобило с огромни тонколони вместо
крачета?
Да, финалните работи извърших
сам, боядисване, осветление и т.н., а
тонколоните са подпори на бюрото
понеже моят колега, който изработва
металната му конструкция, не успя
да го достави навреме, а и на тези
тонколони е било писано още веднъж да дойдат на Каравелов. Те са ми

буква.
Галерията [a] cube contemporary
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от студентските години.
Бюрото с тонколоните в [a] cube

няма да сме с истинските си имена,
той визира факта, че някои неща не
е прилично да се пишат, но ако един
Не мога да не ви попитам и за група ден напиша историята, тя ще е моята
Атлас. Как се зароди идеята тогава? гледна точка, останалите ще допиРазбрах, че сте се занимавал и с писане на текстове. Освен това пишете
ли разкази, стихове, може би книги,
автобиография?
С Пепи Писарски бяхме в една група
във факултета и близки приятели,
той беше направил групата „Следа“
с Бойко и когато станаха „Атлас“ ме
покани, аз свирех на хармоника и
повечето текстове пишех тогава. Да,
има няколко разказа от онези години, подарявал съм ги на приятели,
никога не са публикувани, една книга
съм започнал и стига до 128 страница. Някой ден може и да я довърша,
хареса ми след като я прочетох след
25 години, а автобиография споменах, че ще започна да пиша на Петър
Даскалов, един от членовете на „Атлас“ по мое време и той ми каза, нали шат петокнижието.
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Група „Атлас”, 1986г., Сълза и смях
Къде виждате българското изкуство
в световен мащаб? Познават ли ни?
Търсят ли ни? Организират ли се срещи, на които да се запознавате и да
обменяте идеи с други художници?
Има много българи, които са известни по света и са големи артисти, но
ние сме далеч от големия пазар. В самата България е трудно, защото пазарът е малък, залят е от популярен
кич, каквато е чалгата, затова гледам навън. След 22 изложби, 12 от
които самостоятелни, не съм прочел
нито един текст, касаещ моята работа, като изключим добрите думи на
Филип Зидаров за мен, когато беше
куратор на първите ми изложби и на
Райна Йотова, която беше куратор на
други две изложби с мое участие. В
www.saatchiart.com най-влиятелният
онлайн ресурс в света, мои неща са
избрани от куратор от ранга на Ребека Уилсън в тематични колекции.
Какво повече да кажа за нашия пазар, а имаме страхотни художници,
не мога да изброя всичките, за да не
се обиди някой, но най-любимите
ще кажа: Георги Божилов „Слона“,
Йони Левиев, Джовани Поповски,
Емил Стойчев, Наско Хранов, Свилен Блажев, Стоян Цанев… Да продължавам ли? Някои много известни
пропуснах, но те не са от категорията
на изброените.

науката в България?
Нямам поглед върху материята, от
време на време научавам за успех, за
наш пробив в някоя област, но е случайно, знам, че е недофинансирана,
че има сблъсък на поколенията.
Какви са бъдещите Ви творчески
планове?
Не знам, не мога да сегментирам
плановете си на творчески и нетворчески.
А кажете ми, как си почива един художник?
Не знам, не съм художник, аз съм артист в пълния смисъл на думата, не
си почивам, любопитството ме гло-

жди, за нещо ново и напред.
Бидейки, човек който се занимава с Синът човешки I
далечно от научната среда поприще,
ми е интересно да ви попитам и какви са общите Ви впечатленията за
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Любомир Бобевски – маршовият патос
на посредствеността
Автор: Румен Шивачев

юбомир Бобевски е сред найпродуктивните и активни писатели от началото на ХХ в.
до средата на 40-те години. Той става
особено популярен през военно-временния период 1912-1919 г. Възприеман до Балканската война повече
като детски поет – автор на стихосбирките „Детски рози” (1901), „Снежинки” (1902), „Горски поточета”
(1911) – и не толкова като белетрист,
въпреки книгите с разкази „След
войната – война” (1900), „Силуети
в мрака” в две книги (1908 и 1910),
повестта „Призори” (1911), Бобевски, подобно на войнстващия Кирил
Христов, се превръща в предизвикателство за критиката. Подготовката на желаната от всички Балканска
война, въодушевеният характер на
мобилизацията от 1912 г. и заредилите се по-късно войни провокират
целенасочено повдигане и поддържане на националното самочувствие,
ударно възпитаване на висок патриотичен дух и агресивност срещу всеки
другоезичен признак на враждебност
към българското. Бобевски активно
участва в този масов патос, като стихотворните му книги добиват изцяло военно-патриотичен облик, а сам
той става постоянен сътрудник на
известната „Войнишка библиотека”,
на редица младежки издания като
сп. „Младежки другар”, „Учениче-
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ски вестник”, участва и в много други инициативи, свързани с войните.
Наред със стиховете с патриотично
възпитателна насоченост, в сътрудничество с Георги Атанасов и други
музиканти, той публикува нотирани
песни и маршове като „Напред, юнаци!”, „Песента на капитан Андреев”,
„Героите на Дойран”, „О, добруджански край!”. Освен че пише либретото
на операта „Гергана” от маестро Атанасов (1917), Бобевски създава още
десетки стихове, които се превръщат
във войнишки маршови песни.
„Кървави разкази за освободителните войни на Балканите” (1913), „Родни звуци. Музикални картини из освободителната война” (1913), „Цветя
от бранните поля” (1916), „Под сянката на меча” (1916), която през 1917
г. е преиздадена, поради изчерпаност на тиража, „Песни за Добруджа”
(1919) са книгите с няколкостотин
стихотворения на Бобевски, предизвикали критически реакции както
от страна на литературната критика,
така и на журналистическите среди.
Докато сп. „Седмична илюстрация
„Принос” квалифицира поезията му
като „песни, композирани от найдобрите наши музиканти върху неговите тъй много четени, приятни и
пропити с национален дух стихове”,
а сп. „Всеобщ преглед” го сравнява с
Вазов, заради стихосбирката „Песни
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за Добруджа”, издания като „Наша
мисъл”, „К΄во да е”, „Бодил” язвително се смеят на качеството му на
поет. Самият Александър Балабанов
в отделна статия – „Епохата на Любомир Бобевски” – се колебае между
ирония и снизходителност, отбелязвайки “България победи две държави с неговите две песни. Никой поет
и никой българин не е имал такъв
успех и такава слава не е добил като
Любомир Бобевски... В тая наша епоха край Любомир Бобевски се подвизават господата Стилиян Чилингиров, Христо Цанев Борина и много
други плодивити поети”1. Имайки
предвид маршовите песни „Съюзници-разбойници” и „О, добруджански
край!”, маститият критик противопоставя искреността у Бобевски на
тази у Чилингиров и Борина с техните „по-гладки и сладки” стихове. Дали Балабанов, отсичайки „ако
преди бе Ботев, то сега е Бобевски”,
целенасочено се заиграва с поезия,
която за него е с твърде съмнително
качество; дали се колебае, респектиран от популярността на песно-писеца, или просто отчита един „куриозитет” в нашата литература е въпрос, по
който са изказвани различни виждания. Съществуват мнения, че Любомир Бобевски създава всички тези
стихове, не за да бъдат признати те
за поезия, а за да бъдат превърнати в
песни. Вероятно това са и основанията да поддържа той връзки с почти
всички композитори от тази епоха.

Така или иначе, стиховете му
продължават да се пеят и да се множат. Според вниманието в печата
през военния период, като централна негова стихосбирка се оформя
„Под сянката на меча” (1916). Това
вероятно се дължи на обстоятелството, че в нея е публикуван текстът на
най-популярната му песен – „Съюзници-разбойници”. Забележително
е, че той първо е печатан нотирано
(муз. Ив. Скордев) в излизалото само
три месеца списание „Панорама из
целия свят” (1915), редом с текста и
историята не на друг марш, а на световно известната френска “Марсилеза”.
Формално погледнато, „Под сянката на меча” представлява поетична
хронология на военните години (до
1916 г.). Нейните три раздела обхващат „1912-1913” (Балканската война),
„1913-1915”
(Междусъюзническата
война) и „1915-1916” (включването на
България в Световната война), като
между тях се осъществява известно
проблемно-тематично застъпване.
Самата стихосбирка започва с едно
прощално стихотворение („Сбогом!”), в което синът се прощава с
майка си, тръгвайки „в бой ужасен”,
„сред куршуми град”, за да „спася
от робство, мамо, своя кървен брат”.
Същинската прелюдия към цялата
патетично-сантиментална
епопея,
обаче, е в ръкописния и калиграфски
триптих, в който всяко стихотворение е профилирано в духа на съответната война. И трите стихотворения
1
Александър Балабанов – Епохата на
Любомир Бобевски, в. Пряпорец, 223/14.Х.1916 са снабдени с винетки и орнаменти,
г.
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близки до викторианския стил. Стихотворението „Иди!” изразява патоса,
с който започва Балканската война,
докато „Великодушната” дискретно
надниква в онази горда жал, породена от първия крах на националните
идеали през Междусъюзническата
война. Третото стихотворение е персонално посветено „На героя Станьо
П. Дилов”, чийто подвиг се превръща в „символ” на „свещен борец”. Генералният лайтмотив на целия триптих е, че без смърт няма победа, че
смъртта е единственото условие за
победата – нейният първи и единствен атрибут.
Доколкото работи в стойностно
отношение, опозицията „песен-стихотворение” е видимо подчертана в
„Под сянката на меча” и сигурно на
нея се дължи различното отношение
към стиховете на Бобевски. Много
текстове действително се поддават
на музикална обработка, тъй като
сричките в отделните стихове са съобразени с цезурата и ритмиката, като
на някои места ударението на думата е преместено („пребрóени”) или
пък е „изядена” някоя гласна (напр.,
„желание” е станало „желане”, „смирение” – „смирене”). Рецитаторската
напевност понякога е подчертавана
чрез рефренни повторения, а и в словореда някои служебни думи са премествани като пълнеж на благозвучието. Всичко изглежда подчинено
на песенното звучене на текста – лее
се ударна реч, която компенсира отсъствието на художествени образи и
обособени поетически фигури, при-

186

даващи й индивидуална автентичност и снабдяващи мотивите с оригинална творческа гледна точка и
позиция. Тези особености придават
на цялата поетика нагласеност и връщат ценителите на мерена реч във
възрожденските
стихово-песенни
времена. Изобщо, поетиката на „Под
сянката на меча”, както и на други
стихосбирки на Бобевски („Свещени сенки”, „Завети”, „Към победа”), е
просмукана от възрожденски наивизъм и сантиментализъм, преосмислени и изместени още в края на ХІХ
в. от по-модерните поети, а дори и от
автори, пишещи ударни стихотворения за войната (напр., К. Христов).
Наивистичната сантименталност се
отнася както за емоционалния, така
и за интелектуалния пласт на художествения израз и пряко засяга
образността, стилистиката и идейността. Точно това противопоставя
стихотворението на песента, в която
по принцип могат да се пеят и съвсем непоетични и банални неща,
дори тя да се превърне в шлагер. Към
възрожденската литературност на
Бобевски следва да се добави и онзи
борческо-героически патос, характерен за песните на Възраждането. В
контекста на новото време и новата
стилистика обаче те звучат архаично
и ретроградно, компроментирайки
вече не само тоновете на искреността
и чувствеността в цялата стихо-песнопойка, но и внушенията и техните
послания. Очевидно е, че в художествено-творческо отношение Бобевски
стои още във Възраждането, а в идей-
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но-смислово следва противоречивите повели на времето 1912-1919 г.
Тази раздвоеност обуславя разминаването на неговата поезия с популярността му на текстописец. Не бива
все пак да забравяме, че той учи в
Историко-филологическия факултет
на Софийския университет (1899), но
е сякаш символично роден в годината на Освобождението и е родово
свързан с Възраждането – потомък
е на голям и изтъкнат възрожденски
род, а самото му възпитание е силно
повлияно от традициите и борческия
дух на Възраждането2. Ето защо „Под
сянката на меча” се оказва патетична
стихосбирка, още съдържаща в себе
си противоречията на прехода от
една литературност към друга. Макар да не предизвиква интерес като
художествено изпълнение, движението на чувствата по цялата скáла
на емоционалния регистър е ясно и
проследимо – истинска хронология
на емоционалността на автора, опитващ се да пресъздаде през призмата
на военно-политическата конюнктура националните настроения на
военните години. Както споменахме
обаче, образно-стиловият му инвентар остава архаичен, което банализира и дори опошлява поетиката на
целия патос. Дори при обрат на температурите в отношението към съби2
2. Любомир Бобевски е син
на поборника и опълченец Никола
Хаджистоянов, който е един от делегатите
при подписването на Санстефанския мирен
договор, а след това е просвещенски деец,
спомоществовател на читалището в Тетевен и
общински съветник в София.
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тията и действащите лица, напрежението остава изкуствено поддържано
и високо, приповдигнатият тон сгъстява емоцията и същевременно разжарва чувството, като езикът остава херметизиран и несъзнателно се
връща към бунтовническите си етноцентрични начала. Предателството
ще получи отплата, при това грозна;
провалът ще бъде последван от реванш, при това кървав, а над всичко
ще стои „българският лев”. Градусите се променят динамично между
крайните стойности на емоцията и
още преди да бъдат заклеймени като
разбойници, съюзниците показно
демонстрират интимните си чувства
– „хвърлиха се в прегръдки мили,
от тамо – към победи” („На съюзените”). Но и след тяхното коварство
съюзничеството въобще се превръща
в патетично преклонение, независимо с кого е, а самите съюзници – в
служители на националната кауза,
независимо откъде идват. Кодът „съюзници” може да се дешифрира само
на метатекстово ниво – според военно-политическата ситуация. Така последните съюзници се оказват Централните сили и най-вече Германия,
„велика по вяра, дух и мощ” („Германио, поклон!”). Вероятно затова третият раздел бележи известен подем
в общия си тон, в сравнение със срива в “1913-1915”, макар да не постига
въодушевлението от „1912-1913”, мажорно доминирано от възторженото
„Ура! Войната обявена...” („Войната
обявена!”). А и все пак развръзката
на Световната война е още далече.
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В „Под сянката на меча” възрожденският борчески мотив “Бийте, братя
българи!” е разгърнат в най-широка
степен и може да се определи като
водещ. Още от самото му начало в
„Бойна песен”, където

де – изверг адски” в “Народ подлец”:
				
Народ си ти коварен,
И “юда”, и подлец,
От блуднишка порода,
Разбойник и крадец!

Без пощада и без трепет
Ний душманска кръв ще леем.
Де кракът ни стъпи, тамо
Смърт ужасна ще посеем.

Омразата в различните си превъплъщения сполита и сърби, и румънци, и гърци. Те са особено характерни за третия раздел „1915-1916”,
но техни образци поддържат градуса
на общия патос и в другите два раздела. Духът на този патос не подминава и децата, загубили родителите
си във войните. И то сред стихотворения, които напомнят за по-добрите времена на Любомир Бобевски от
„Детски рози” и “Горски поточета”.
Образът на злия-друг, на врага-съсед
е внушаван на почти всяко невръстно „детенце мое, мило, сладко” със
същия пропаганден език и от същия
образен инвентар, но е подслаждан
с милозливост, компроментираща и
социалното чувство на автора:
				
“Нам сърбинът е враг заклет:
От Бога да е той проклет...
За таткова си край злочест
Готвú отплата ти от днес!”
							
(„Готвú се!”)

той е вариантизиран в няколко подмотива: на въодушевлението („Война”, „Нашата задача”, „Напред и все
напред!”, „Войната обявена!”, „На
нож!”), на разплатата („Готвú се!”,
„Към края”, „На грабителите”, „Народ-подлец”, „Боже възмездие”,
„Първите влашки пленници”, „На
букурещките гладници!”), на заканата („Вихър герой”, „Новия гробар”,
„Към Букурещ”, „Към нови победи”),
на омерзението („Там”, „Проклятие”). Всички тези стихотворения
са заредени с най-натуралистична
експресия и обагрят целия патос на
стихосбирката с острите сладникавокървави тонове на лозунга и омразата. В хода на нейните метаморфози
българинът се превръща в „Новия
гробар”:
На Сърбия копае гроба
Днес българския смел юнак!
Гробар-герой е той на всеки
Съсед коварен, подъл враг!

Може би връх в подсладеното барабанно насилие над детската душевност е стихотворението „Сираче”
от „1912-1913”, където след гибелта
В замяна на това пък противникът на бащата „в ужасен бой” на детето
приема чудовищния образ на „наро- предстои нещо като пиянство:
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На Криволак почива в мъка
С гърди прободени от нож...
О, как ще се опивам сладко
От неговия дух и мощ!...
Въпреки очевидното и натрапчиво
творческо безсилие, Любомир Бобевски остава като признат автор на
патриотични песни, някои от които се пеят понякога и години след
Ньойския договор. Връх на такова
признание е песента му „О, добруджански край!”, която се пее по цялата страна при връщането на Южна
Добруджа на България през септември 1940 г. Признанието, но в обратния му смисъл, се поддържа, сякаш
и от официалните власти, които през
1919 г. го обвиняват в морално подбудителство към война, изправят го
пред съда и го изпращат в затвора.
Обективният поглед към историческата обусловеност на неговото присъствие в литературата през това време изисква да се даде дължимото и на
обстоятелствата, които го формират
такъв, какъвто е. Изглежда, че той е
един от много малкото интелектуалци, които попадат зад решетките във
връзка с националните катастрофи,
заради песните си. В общ план може
да се даде следната формулировка:
Любомир Бобевски е пряк изразител
на непосредствените националистически страсти, които бушуват в цяла
Европа в периода 1914-1919 г., а и в
близките около този срок години.
Следва да се отбележи, че те съвсем
не са само български, а определят
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поведенията и отношенията на почти всички европейски народи, при
това на всяко равнище. Един общ
поглед към европейската литература, занимаваща се с І-та световна
война, а и към друг тип текстове от
десетилетието около нея, ще ни даде
възможност по-точно да определим
естеството и характера на културния
рефлекс „Бобевски”.
Образец в това отношение е Хашек
с романа си “Приключенията на добрия войник Швейк”, който не слиза от “Топ 20” на романите на ХХ в.
Макар и с безукорно художествено
майсторство (за разлика от Бобевски), той прекрасно илюстрира, и то
в няколко плана, отношенията между чехи и унгарци, в които могат да
се провидят и усетят националистическите страсти, бушуващи изобщо
както между противниците, така и
между съюзените етноси в Европа.
Още повече, че безсмъртният Хашек
просто и ясно допълва картините на
отделните националистически посегателства върху Бога, към който всяка армия се обръща, за да помогне за
окончателното смазване на противника. “Gott, strafe England!”3 е само
обикновен етикет върху бутилка ликьор, илюстриращ новото разпване
на Бога, призоваван с молитвен иначе
глас от почти всяка европейска нация
срещу противната. Достатъчно крас3
Gott, strafe England! – Господи, накажи
Англия! (нем.)
4. Цитатът е по Пол Джонсън –
Съвременността. Светът от 20-те до 90-те, С.,
1993, с.20-21.
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норечива в този смисъл е и паметката на военния министър в кабинета
на Л. Джордж – У. Чърчил – “Всички
ужаси на всички векове бяха събрани
наедно и не само армии, а цели народи бяха хвърлени сред тях. Нито народите, нито управниците поставиха
граница пред някое деяние, което
мислеха, че може да помогне за победата им. Германия, която пусна
Ада на свобода, се държеше здраво
начело на терора; но тя бе следвана
стъпка по стъпка от отчаяните и жадни за отмъщение страни, нападнати
от нея... Търговски кораби, неутрални кораби, болнични кораби се потопяваха в моретата и хората на борда
бяха изоставяни на произвола на съдбата или ги убиваха, докато плуваха
във водата. Правеха се всячески усилия цели народи да се подчинят чрез
глад, без оглед на възраст и пол...
Когато всичко свърши, мъченията
и канибализмът бяха единствените
средства, от които цивилизованите,
учени, християнски държави можаха
да се откажат – пък и от тях ползата
би била съмнителна.”4 Този съкратен
цитат изразява само перифериите на
националистическите страсти, които Любомир Бобевски така неудачно
отразява, но и които получават мелодия и се разпространяват на глас из
царство България.
Разбира се, от гледна точка на
художествеността произведенията
му са несравняеми с тези на Хашек
или други европейски писатели. Но
4
Цитатът е по Пол Джонсън –
Съвременността. Светът от 20-те до 90-те, С.,
1993, с.20-21. г.
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каквото и да е равнището й, тя безусловно разкрива едно и също – общите националистични и шовинистични настроения на европейските
нации през първите военни години
на ХХ в., които бавно се редуцират
след Ньойския и Версайския договори. Художническата анемия, от която страда творчеството на Бобевски,
е само прост индикатор на отсъствието на творчески опит и зрялост (на
закъснялост) при отделни български
творци. Поетическата интерпретация на чисто политически и патриотично обагрени събития е първосигнален рефлекс, свидетелстващ
за гореказаното. У Бобевски (но и у
други писатели) той е твърде натрапчив и едностранчив и безуспешно
компенсира неспособността за художествено внушение и оригинално образно мислене. Обременени от
радикалността на старото, отминало
времето си възрожденско отношение
към творчеството, те дискредитират
ангажимента на писателя към събития, имащи съдбовен характер за нацията. Не само годините, маркиращи
отделните раздели в “Под сянката
на меча”, но и множеството топоси,
лични имена и сюжети, пряко указващи политически събития, доминират по такъв начин, че компроментират дори съпричастността на автора
и неговото желание да подчертае историческата автентичност на своите
творби. Дори цитатът от изказване
на Фердинанд „Да свием своите славни знамена за по-добри дни.”Царят”,
с който на цяла страница завърш-
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ва „1912-1913”, натрапва липсата на
мярка в изобразяването на военнополитическите събития. Разглеждайки “Български балади” от Теодор
Траянов, Гео Милев изброява редица
писатели, чиито творби добиват спекулативен характер, именно поради
използването на политическата конюнктура като идейно-художествена основа на творенията им: „Но тук
няма никакви политически и патриотарски багри – както в цялата оная
маса от патриотарски стихоплетства,
с които задръстиха таваните на разните министерства разни самозвани жреци на Аполона като Стилиян
Чилингиров, Л. Бобевски (автор на
варварския марш „Съюзници-разбойници!”), Хр. Ц. Борина, Цв. Теофилов, комуниста Хр. Дюгмеджиев,
Иван Вазов, К. Христов – тарторът
на този бесен хор от озверени изсту-

пленници, който пишеше биографии
на генерали...”5. Тази вярна оценка
на Г. Милев, включваща творенията
на Любомир Бобевски, потвърждава историческия и културно-психологическия им генезис, към който
отправихме поглед. Ако завършим
метафорично, то трябва да кажем, че
Бобевски създава своите песни-стихове от „окото на бурята”, вилняла
сред европейските нации през второто десетилетие на ХХ в. От най-долната сфера на духа, където езикът
пребивава в своето примитивно, първично състояние, за да се разпростре
върху целия си ареал, предизвиквайки също противоречиви реакции.
5
Гео Милев – “Български балади”
от Теодор Траянов, в: Гео Милев, Избрани
произведения, Т. 2. Статии и писма, С., 1971, с.
65-66.
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