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 Скулптурата никога не е била 
лесна задача, а когато става въ-

прос за миниатюра, работата съвсем 
се усложнява. За сметка на това вина-
ги е голямо предизвикателство и лич-
но за мен - огромно удоволствие. 

Ще се опитам в няколко изречения да 
опиша етапите, през които преминава 
една творба от ателието до този, кой-
то с гордост, ще я притежава. И така.
За да бъда максимално близко до 
обекта, който претворявам трябва да 
започна с много сериозно проучване. 
В случая с човешкото сърце отново 
се потопих в дебрите на човешката 

Скулптурата никога 

не е била лесна 

задача

Списание  “Българска наука”, брой 86 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031

Наука

>

Автор: Илия Бояров
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анатомия – занимание, което ме при-
влича още от ученик. След краткото, 
но напоително обучение относно ха-
рактеристиките, функциите и чисто 
пропорционалните съотношения на 
формите в сърцето, започнах с един 
бърз скулптурен ескиз. Това е малко 
парче восък, което наподобява външ-
ните контури на сърцето без да има 
никакви детайли и ако трябва да съм 

точен, все още не прилича на нищо. 
Щом първоначалното оформяне е го-
тово, много внимателно трябва да се 
проследят главните детайли, в случая 
това са камери, предсърдия, аорти и 
т.н. 
Следва да се даде ниво на най-висо-
ките точки на релефа. След което се 
„копаят” по-ниските части на релефа 
и формите придобиват почти завър-
шен вид. Не на последно място идва 
изпипването на всеки един елемент и 
обобщаването на всичко в една обща 
и хармонична форма. Полирам восъка 
със слаб пламък и съм готов с модела.
Удоволствието от моделирането се за-
меня със следващите етапи, в които 
креативността понякога е много опас-

Моделиране на восъчния модел.

Подреждане на леяците и 
всмукателните глави. 

Моделиране на восъчния модел.
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на! Техническата част трябва да се 
спазва изключително строго. Въоръ-
жен с търпение и качествен двуком-
понентен силикон правя матрицата, 
в която се наливат восъчните моде-
ли. Восъкът е бижутерски и се налива 
в калъпа посредством инжектиране 
със специална машина. Когато всички 
бройки са отлети се прави последен 
ретуш – обират се техническите мус-
таци и всяко едно сърчице се полира 
отделно.
Подготовката на формите за леене 
(муфи), зависи от това какъв метал 
ще се използва. В случая с медицин-
ската стомана се използват специал-
ни зъботехнически смеси за опакова-
не на восъците, специфична подредба 
в конусите, стабилна леякова система 
и вакуумна машина за издърпване на 
остатъчния въздух, който е останал 
във формата след наливането. Муфата 

Подреждане на формите в конусите. Наливане на муфата.

Зъботехническите смеси за муфите.
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е готова за печене след като материа-
лът стегне.
Идва ред и на същинското леене. Му-
фите (затворените форми) се вкарват 
в пещ и се пекат там на точно 1000 
градуса за час и половина. През това 
време се подготвя машината наречена 
„кастомат”. В нея се топи метал, който 
се вкарва във вече опечените муфи 
под налягане посредством центро-
бежно леене. След като отлеем метала, 
налятата форма се оставя да изстине 
известно време и се разтрошава, за да 
се извади отливката. Вече отлетите 
форми се почистват внимателно с пе-
съкоструй и когато са чисти се отряз-
ва леяковата система, така… остават 
само сърцата.
След като са готови, отливките се об-
работват внимателно с най-различ-
ни диамантени инструменти, карбо-
рундови накрайници, твърдосплавни 

Готова и стегнала муфа. Внимателно подгряване в пещта за да 
изтече восъка от муфите.

Печене на 1000 градуса.
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фрезери, както и фини кечета и пасти 
за полиране. След полирането малки-
те ни богатства се изчистват от пасти-
те с обезмаслители… и са готови!
В най-общи линии така изглежда съз-
даването на една малка скулптурна 
форма. 
  

Наливане на мета в кастомат 
посредством центробежно леене.

Сурова отливка.

Отливка изчистена с песъкоструй.

Налята муфа.
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Реплика на човешко сърце е изработено специално за БГ Наука от скулптора 
Илия Бояров по случай 14-ти февруари.
Този 3D модел е създаден ръчно от висококачествена кобалтова стомана 
(възможно най-добрата) за вас или да го подарите на някой, когото обичате.
Поръчката е уникална и са само 20 броя.

Останали са 2 броя! Ако побързате може да си вземете вашето уникално 

колие:    http://url.nauka.bg/heart
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 Пред прага сме на 5-тото из-
дание на Научния семинар по 

физикохимия за млади учени и док-
торанти, организиран от Институ-
та по физикохимия „Акад. Ростислав 
Каишев“. Във време, в което научни-
те изследвания стават все по-интер-
дисциплинарни, а границите между 
отделните клонове на знанието все 
по-размити, този форум събира мла-
ди български учени, химици, физици, 
биолози и инженери и се превръща в 
полезно средище за обмен на идеи и 
разнообразни гледни точки, за споде-
ляне на трудности и нерешени про-
блеми и за нови вдъхновения при 

научното търсене. Нашето съвремие 
изисква висока квалификация и спе-
циализирано знание за решаване на 
конкретни научни или научно-при-
ложни задачи исъщевременно общ 
поглед и разбиране за проблематика-
та и мястото й в контекста на днеш-
ното научно развитие и нуждите на 
практиката. Без съмнение срещата на 
младите учени в Научния семинар по 
физикохимия спомага за изграждане-
то на тази обща картина. Това се осъ-
ществява както чрез подготовката и 
представянето на доклади пред една 
интердисциплинарно образована 
публика, така и чрез възприемането 

5-ти 

Научен семинар по 

физикохимия

Списание  “Българска наука”, брой 86 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031

Наука

>

Автор: проф. Весела Цакова, директор на Институт по 
физикохимия, БАН
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на научни идеи и знание, които могат 
да бъдат пренесени при решаване на 
сходни научни задачи . Надявам се, че 
и петото, юбилейно издание на Науч-
ния семинар по физикохимия за мла-
ди учени и докторанти ще допринесе 
в тази посока и ще стане повод за нови 

взаимодействия, за интересни изсле-
дователски начинания и бъдещи на-
учни успехи. Вярвам, че и тази година 
семинарът ще събере на едно място 
впечатляващи научни постижения и 
отлични представяния, съчетани със 
свежестта и полета на младежкия дух. 
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 Третото издание на първия бъл-
гарски конкурс, насочен към 

развиване на предприемачеството 
сред младите момичета, Entrepregirl е 
вече факт. През 2014-та и 2015-та го-
дина над 100 момичета се осмелиха да 
разкажат на света за своите идеи и да 
покажат, че и те са носители на промя-
на!
Конкурсът се провежда под мото-
то „Мечтите нямат пол“, е вдъхновен 
от наградата Digital Woman of Europe 
2013, която Саша Безуханова, пред-
седател на Българския център на же-
ните в технологиите, получи от вице-
президента на Европейската комисия 
и еврокомисар по дигиталната поли-

тика Нели Круз по време на форумa 
ICT2013 - Digital Agenda for Europe през 
ноември 2013г. Наградата Entrepregirl 
е част от желанието и усилията на 
Саша да развива предприемаческата 
култура в България и да насърчава 
повече момичета да се насочват към 
света на бизнеса и технологиите.
За наградата Entrepregirl могат да се 
борят кандидатки на възраст от 16 
до 25 години. Всяко момиче, което 
има идея и не се страхува да я споде-
ли може да го направи до 13-ти март 

Entrepregirl v3.0 

конкурсът за 

момичета с идеи

Списание  “Българска наука”, брой 86 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031

Наука

>

http://bgwomeninict.org/
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2016г. чрез платформата на страни-
цата на конкурса: www.entrepregirlbg.
com
На официална церемония в края на ме-
сец март ще се връчи наградата. 10-те 
момичета с най-високи резултати ще 
представят идеите си на церемонията 
пред жури, което ще избере на място 
финалистката. Уъркшопи на тема „Ге-
нериране и валидиране на идеи: пър-
ви стъпки към предприемачеството“ и 
„Структура на добрия екип, комуника-
ционни и презентационни умения“ ще 
се проведат, за да помогнат на всички 
кандидатки да се представят отлично. 
Събитията ще се случат на 26-ти фев-
руари и на 1-ви март от 18:30 часа в 
офиса на BCWT на ул. „Сердика“ 20. Во-
деща е Диана Найденова, председател 
на Обединени Идеи за България.  Ре-
гистрацията е безплатна, повече но-
вини в събитието във facebook. Двете 
работни сесии ще бъдат предавани на 
живо през YouTube канала на BCWT.

Наградата Entrepregirl включва сти-
пендия за алтернативна MBA (аMBA) 
програма на Бизнес института за 
предприемачи (The Business Institute), 
едногодишно менторство и членство 
в Български център на жените в тех-
нологиите (BCWT), място в Junior 
Achievement STartUp Hambar в София 
Тех Парк. 3 от момичетата с най-добри 
идеи ще бъдат представени в иници-
ативата на JA Bulgaria – Активизирай 
се! 
Благодарим на нашите партньори и 
членове на журито, което ще оценява 
проектите е в състав: Цветелина Те-
нева (Основател и старши фасилита-
тор в Бизнес Институт), Стоил Стоилов 
(член на Управителен съвет на ABLE), 
Белизар Маринов (фонд 11), Светос-
лава Стоянова (ПР и Маркетинг Ме-
ниджър, Junior Achievement Bulgaria), 
Стоян Ангелов (Start It Smart), Крис 
Георгиев (член на Управителен съвет 
на StartUp Foundation), Евелина Про-

данова (Програ-
мен Координатор 
Български център 
на жените в техно-
логиите) и Саша 
Безуханова (Пред-
седател на Бъл-
гарски център на 
жените в техноло-
гиите).

Bulgarian Centre of 
Women in Technol-
ogy
bcwt@bgwomenin-
ict.org
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 Гимназистите могат да подо-
брят оценките си по научните 

дисциплини, като изучават препят-
ствията и неуспешните експерименти, 
които велики учени като Айнщайн и 
Мария Кюри са преживели, сочи ново 
изследване, публикувано от Амери-
канската психологическа асоциация.
В изследването са взели участие 402 
ученици от девети и десети клас, от 
четири различни гимназии, от кварта-
ли с нисък социоикономически статус 
в Ню Йорк. Изследваните лица са били 
разделени в три групи. Контролната 
група е имала за задача да прочете от-
къс от учебник в рамките на 800 думи, 

в който се е разказвало за постижени-
ята на Айнщайн, Кюри и Майкъл Фа-
радей.
Задачата на другата група е била да 
прочете откъс за личните борби на 
същите тези учени. Като бягството 
на Айнщайн от нацистка Германия. 
Откъса на третата група е бил фоку-
сиран върху интелектуалните труд-
ности, които учените са претърпели. 
Като постоянството на Мария Кюри, 
въпреки поредицата от неуспешни 
експерименти. В разказите за неуспе-
хите са били включени стратегиите, 
които въпросните учени са предпри-
ели за да превъзмогнат трудностите.

Изучаването на провалите 
на известни учени може 
да е ползотворно за 
учениците

Списание  “Българска наука”, брой 86 (2016 г.)
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В края на шестседмичен период, гим-
назистите, които са учили за интелек-
туалните или личностните проблеми, 
пред които учените са се изправяли са 
показали повишение на оценките си. 
Като то е било най-видимо при най-
слабите ученици. Учениците в кон-
тролната група, които са учили за по-
стиженията и успехите на учените не 
само, че не са проявили повишаване 
на оценките, а точно обратното – ре-
зултатите им са се понижили.
“Когато децата си мислят, че Айнщайн 
е гений, отличаващ се от всички ос-
танали те приемат, че никога няма да 
могат да постигнат неговите успехи.” 
- твърди провелата изследването Кси-
аодонг Лин-Сиглър - “Много ученици 
не осъзнават, че успехът изисква дъ-
лъг преход с множество провали по 
пътя.”
Учениците, които са чели за личните 
проблеми на учените е много по-веро-
ятно да твърдят, че те са обикновени 

хора, точно като тях, които трябва да 
се справят с трудности и предизви-
кателства. Учениците в контролната 
група по-често изразяват становище-
то, че великите учени имат вроден та-
лант и специална дарба.
Проучването показва, че учебниците 
трябва да наблягат върху трудности-
те и премеждията, които учените са 
преодолявали и конкретните техники 
с помощта, на които са се справяли.
Изследването е било проведено сред 
разнообразна извадка от ученици. 
Като 37% са били от латиноамерикан-
ски произход, 31% от афроамерикан-
ски, 11% от две раси, 8% с азиатски ко-
рени, 7% бели и 5% други. Като един 
на всеки пет ученици е бил роден из-
вън САЩ и една трета говорят англий-
ски само през половината време, или 
по-малко, у дома. Около три четвърти 
от учениците са от семейства с нисък 
социоикономически статус.
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 Преди около 50,000 години, 
хомо сапиенс (Homo sapiens) се 

сблъскали с неандерталците, по пове-
че от един начин – и резултатите от 
това генетично смешение се проявя-
ват сред нас, днес.
Доказателства за това дава ново из-
следване публикувано в списание 
Science. В него се твърди, че вслед-
ствие от съмнителната кръстоска 
между видовете в нас е останало не-
андерталско ДНК-а, което се свързва 
с афективни разстройства, основно 
депресия, но и прекомерно тютюно-
пушене, кожни проблеми и хиперко-
агулация (прекомерно съсирване на 

кръвта). Откритието предоставя до-
казателства в подкрепа на теорията, 
че нашите отдавнашни похождения 
оказват ефект върху здравето на съ-

Задявки отпреди 50 
хиляди години са 
оставили дълготраен 
ефект върху здравето ни

Списание  “Българска наука”, брой 86 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031

Наука

>

Превод: Светослав Христов 
Източник: http://arstechnica.com



www.nauka.bg
admin@nauka.b g

С Т Р.

23

временния човек. Данните също поз-
воляват да се установят генетичните 
адаптации на предците ни и болести-
те причинени от тях, споделят авто-
рите.
Наличието на неандерталско ДНК-а не 
ни обрича на тези заболявания, твър-
ди Джон Капра, биоинформатик от 
университета Вандербилт и съавтор 
на изследването. Генетичните следи 
свързани с тези болести, в съвремен-
ния човек, не означават дори, че неан-
дерталците са страдали от тях. Някои 
от тях даже може да са били полезни.
Например прекомерното съсирване 
на кръвта може да доведе до инсулт 
или инфаркт при съвременния човек. 
Но бързото съсирване може и да е ес-
тествена защита срещу навлизащите 
в раната бактерии.
Капра издига хипотезата, че някои от 
неандерталските гени, които се сре-
щат в нашата ДНК може да са спомага-
ли приспособяването ни в определен 
момент. Това изглежда смислено като 
се има предвид факта, че неандер-
талците са били добре приспособени 
към средата си. “Може би да прекараш 
една или две нощи с неандерталец е 
ниска цена в сравнение с приспособе-
ният ген, с който ще се сдобиеш.”, до-
бавя той. 
Изследователите от години смятат, че 
запазеното в генома на съвременния 
човек, неандерталско ДНК-а оказва 
ефект върху здравето ни. Все пак ев-
разийският геном съдържа между 1,5 
– 4% неандерталско ДНК-а. Но доказ-
ването на тази теория не се е оказало 
толкова лесно.
За изследването си, Капра и колеги-
те му, събират генетичен материал и 
данни за честотата на заболяване на 

повече от 28,000 възрастни от евро-
пейско потекло. След това сравняват 
генетичните данни с тези от неан-
дерталския геном, като по този начин 
проверяват за отпечатъци от ДНК-то 
на другите хоминиди. След това про-
веряват за връзка между присъстви-
ето на неандерталско ДНК-а и по-го-
ляма честота на заболяване. По тази 
методика, Капра и колегите му, от-
криват редица проблеми свързани с 
престоя на слънце – актинна кератоза, 
предракови кожни лезии и други бо-
лестни състояния на кожата. Открива 
се връзка и между неандерталския ге-
ном и депресията – състояние, което 
в някой случаи е свързано с времето 
прекарано на слънце, посочва автора.
Не толкова ясна е връзката с преко-
мерното тютюнопушене. Неандертал-
ците едва ли са си правили почивки за 
цигара пред пещерата, преди 50,000 
години. Но генетичният материал в 
съвременните хора, в модерната зао-
бикаляща ги среда, може да обуславя 
сложна неврологична черта, която да 
води до предразположеност към ни-
котиново пристрастяване.  Обстойно-
то изучаване на връзката между гено-
мите може да спомогне разбирането и 
лечението на това пристрастяване у 
хората, посочва Капра.
Той очаква, че бъдещи изследвания 
с големи генетични и болестни бази 
данни ще спомогнат за откриването 
на следи от древно ДНК-а в генома ни 
и неговото влияние върху здравето. 
Все пак както Капра изтъква, семейно-
то ни дърво прилича повече на храст, 
отколкото на дърво.
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 Д-р Деница Теофанова е главен 
асистент към Катедра „Биохи-

мия“, Биологически факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски“. През 2011 г. 
тя получава образователната и научна 
степен „Доктор“, защитавайки дисер-
тационен труд на тема „ДНК полимор-
физми, определящи популационните 
групи на чернодробния метил Fasciola 
hepatica от Източна Европа“. До 2014 
г. заема последователно длъжностите 
асистент и главен асистент в ИБЕИ-
БАН, а от 2014 г. води практически 
занятия по „Биохимия“ и „Биокатали-
за“, както и лекции по „Метаболизъм 
и функционална биохимия“ в СУ „Св. 

Климент Охридски“. 

Научноизследователската дейност на 
д-р Теофанова е насочена към прила-
гането на различни молекулни мар-
кери, които имат за цел да изяснят 
генетичния произход, еволюция и 
филогенетични взаимоотношения 
на различни групи организми. Насто-
ящите ѝ изследвания са съсредоточе-
ни към интегрирането на геномиката 
и молекулярната биология към расти-
телната биохимия, поставяйки акцент 
върху идентифицирането на молекул-
ни маркери за стресова толерантност 
и използването им в маркер-асисти-

Победител в 
националните стипендии 
„за жените в науката” 
2015
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рана селекция на устойчиви сортове.

Проектът: Древните житни култу-
ри – генетичен ресурс за устойчиво 
земеделие и подобрено качество на 
живот
……………………………………………………………

Съвременните тенденции в диети-
ката и устойчивото земеделие нала-
гат на пазара продукти от екзотични 
или древни културни растения. Това 
се дължи на стремежа за екологично 
производство или т.н. органично зе-
меделие. Смята се, че тези древни кул-
тури притежават по-добри хранител-
ни характеристики и могат да доведат 
до значително намаляване на заболя-
вания като метаболитния синдром и 
хранителните алергии. Затова и все 
повече се предпочита култивиране и 
консумация на древни житни култу-
ри, такива като лимец, спелта и камут. 

Целта на проекта е да характеризира 
някои древни житни култури от глед-
на точка на качеството на зърното и 
стресовата устойчивост към абиотич-
ни фактори. Смята се, че тези култури 
имат относително по-ниско съдържа-
ние на глутен и други потенциални 
хранителни алергени. Древният им 
произход, съчетан с по-ниския ин-
тензитет на насочена селекция пред-
полагат по-висока толерантност към 
неблагоприятни условия на средата, 
което ги прави подходящи за култиви-
ране при субоптимални условия и ги 
превръща в потенциален генетичен 
пул за молекулни маркери за стресова 
устойчивост при житни. 
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 Древните житни култури, 
защо и дали да изберем тях?

Около 17 вида растения осигуряват 
90% от световната консумация на 
храни, от които на зърнените храни 
се пада висок процент. Житните кул-
тури заемат централно място в съ-
временното земеделие и осигуряват 
по-голяма част от производството 
на храна и фуражи. В световен ма-
щаб царевицата, оризът, пшеницата 
и ечемикът са водещи в селскосто-
панското производство, следвани от 
сравнително по-малко застъпените 
ръж, овес и тритикале. Понастоящем 
двете основни разновидности на про-

мишлено произвежданата пшеница 
са зимна (Triticum aestivum) и твърда 
пшеница (Triticum durum).  По-спе-
циално зимната пшеница е на първо 
място от топ 30 на хранителните кул-
тури. Три зърнени култури: пшеница, 
царевица и ориз заедно съставляват 
най-малко 75% от производството на 
зърно в света. Еднозърнестият ли-
мец (Triticum monococcum), спелтата 
(Triticum spelta) и камута (Triticum 
turanicum) са от първите форми пше-
ница култивирани преди около 11 000 
години от древните селскостопански 
общности в региона на Плодородния 
полумесец. Те са три от така наречени-

Древните житни култури 
– генетичен ресурс за 
устойчиво земеделие и 
подобрено качество на 

живот
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те неолитни основополагащи култури 
в развитието на селското стопанство. 
Били са използвани като основна рас-
тителна храна още от неолита, но по-
късно биват изместени от културната 
пшеница. Тези древни житни култури 
първоначално генетично възникват 
в област от югоизточна Турция, като 
се смята, че успоредна селекция се е 
извършвала и на Балканския полуос-
тров. 
Лимецът е открит в два археологиче-
ски обекта в южната част на Турция. 
Останки от него са били открити със 
замръзналата мумия Йоци. Еднозър-
нестият лимец е с ниска про-
дуктивност, но може да оцелее 
на бедни и сухи почви, където 
други сортове пшеница не мо-
гат. Ядял се е предимно под 
формата на сварено зърно или 
в каша. На брашното му липс-
ват повечето характеристики, 
необходими за производ-
ство на хляб. Счита се за пи-
тателен защото има по-ви-
соки количества мазнини, 
фосфор, калий и бета-каро-
тен. В контраст с културна-
та пшеница, доказателства 
сочат,че белтъка глиадин от 
лимец не може да бъде тол-
кова токсичен за страдащи-
те от целиакия (глутенова 
непоносимост). Той често се 
препоръчва при безглутенова диета.
Въпреки, че спелтата първоначално е 
била отглеждана в Иран преди около 
5000-6000 г., тя се отглежда в Европа 
от около 300 години, а в Северна Аме-
рика само от около 100 години. Този 
далечен братовчед на пшеницата е 
по-лесен за храносмилане и се смята 

по-подходящ за хора с чувствител-
ност към пшеница. Спелтата съдържа 
по-голямо разнообразие от хранител-
ни вещества, отколкото пшеницата, 
включително фолиева киселина, маг-
незий и селен. Източник е на фибри и 
е с орехов вкус. Подходяща е за печене 
и може да се открие в най-различни 
продукти, включително хляб, макаро-
нени изделия и бисквити.  
Смята се, че камута произхожда още от 
времето на Тутанкамон. Това е нехи-
бридизирана зърнена култура, която 
съдържа до 65% повече аминокисели-
ни. Той притежава също и по-високо 

съдържание на липиди и протеини. 
Има и голямо количество селен, при-
давайки силни антиоксидантни свой-
ства, които подпомагат имунната 
защита. Камутът има естествена сла-
дост, което го прави чудесен за печене. 
Съвременните тенденции за подобре-
но качество на живот и здравословно 
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хранене се основават на повторното 
въвеждане на тези древни зърнени 
храни в диетата, поради тяхното ви-
соко съдържание на витамини, проте-
ини, минерали, мазнини и масла, по-
голяма част от които се запазват при 
хранене, в контраст с ниско съдържа-
ние на глутен и високо съотношение 
на протеин към скорбяла. Новите на-
правления в диетиката са: слоу фууд, 
органик и палео диетата, или преве-
дено, балансирано хранене с качест-
вени продукти, с екологично отноше-
ние (без употреба на пестициди) към 
собствения организъм и околната 
среда, което в някои крайни варианти 
се фокусира върху храни, присъства-
ли в менюто на първите цивилизова-
ни хора, или постигане на съвършено 
здравословен живот чрез хранене. За 
съжаление тази тенденция, прераст-
ваща в мания се базира на недоказа-
ни и научно слабо обосновани твър-
дения, както и редица заблуждения. 
Твърди се, че древния човек не е бо-
ледувал от съвременни бичове като 
рак, което далеч не е вярно. В страни 
от вниманието остава и открития въ-
прос как отглеждането на древни, ни-
ско-продуктивни сортове и видове би 
могло да задоволи нуждите на посто-
янно увеличаващото се население и 
дали органик-земеделието всъщност 
не нанася по-големи екологични щети 
поради необходимостта от по-големи 
площи, по-големите загуби и по-ин-
тензивното използване на дефицитни 
ресурси като поливна вода.
Макар пшеницата да е предпочитана 
култура в умерените географски ши-
рини, масовото производство и кон-
сумация на тази култура се сблъсква с 
редица проблеми. От една страна ви-

сокото съдържание на глутен и срав-
нително ниското отношение на съ-
държанието на белтък към скорбяла 
се смятат за основна причина за над-
норменото тегло в развитите дър-
жави и появата на все по-остри фор-
ми на хранителни алергии. От друга 
страна въпреки сравнително добра-
та си студоустойчивост, пшеницата е 
чувствителна към други типове аби-
отичен стрес като например засоля-
ване на почвите и засушаване, което 
води до значителни загуби в добиви-
те при неблагоприятни условия. Ос-
вен очевидните положителни ефек-
ти върху качеството на храната, тези 
предшественици на пшеницата веро-
ятно крият и по-богат генетичен пул, 
свързан с по-висока устойчивост към 
абиотичен стрес и по-малки загуби за 
икономиката и селското стопанство, и 
следователно по-устойчиво земедел-
ско призводство и оползотворяване 
на обработваеми земи с променен по-
чвен баланс. 

Проектът финансиран от стипенди-
ята „За жените в науката“, подкрепе-
на от L’Oreal, UNESCО и СУ „св. Кли-
мент Охридски”. 

Всичко посочено до тук дава основа-
та на едно научно-изследователско 
хрумване, което не само ще е в унисон 
със съвременните тенденции в здра-
вословното хранене за обогатяване 
на диетите с пълнозърнести храни, 
но и ще предостави възможност да 
се изследва генетичното разнообра-
зие, еволюция и абиотичната устой-
чивост на набиращите популярност в 
световен мащаб древни житни култу-
ри, което са и неговите основни цели. 
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Настоящият проект и произтичащото 
от него научно направление цели да 
постави основите на едно системно, 
целенасочено и научно-обосновано 
изследване на тези древни култури, 
което от една страна да утвърди пре-
димствата им пред съвременните сор-
тове културна пшеница, да осъществи 
мониторинг върху пазарното им при-
съствие в България (какво купуваме 
и какво претендират, че ни продават), 
дали култивирането на тези растения 
в определен тип абиотична среда е по-
ефективно и каква е археологичната 
история на култивирането им по на-
шите земи.“
Благодарение на стипендията „За же-
ните в науката“, подкрепена от L’Oreal, 
UNESCО и СУ „св. Климент Охридски”, 
то ще има възможността да бъде ре-
ализирано.  Стипендията ще подпо-
могне не само експерименталното 
осъществяване на целите на проекта, 
но и представянето и разпространя-
ването на резултатите под формата 
на публикационна дейност, участия в 
различни научни форуми, както и за 
подготовката на дипломни разработ-
ки на студентите.
За изпълнението на поставената цел 
проекта условно е разделен на три 
части, конкуриращи се помежду си по 
значение и интерес за хората, научна 
стойност и ползи за обществото, земе-
делието и икономиката. 
Първата е свързана с установяване на 
хранителните качества на зърното от 
древните житни култури, белтъчно 
съдържание и съдържанието на глу-
тен, както и процентното съдържание 
на незаменими аминокиселини. От 
огромно важност също е и да се опре-
дели повлияват ли се тези качества, 

как и до колко при производсвото на 
хляб и хлебни изделия, както и дали 
се усвояват полезните им вещества 
от организма и има ли допълнителни 
предпоставки за алергични реакции 
при тяхната консумация. Използват 
се наличните в българската пазарна 
мрежа зърно и брашна от културна 
пшеница и нейните древни прароди-
тели. Това ще даде възможност на хо-
рата да направят своя избор на житни, 
участващи в диетата им, обосновано и 
със сигурност по-лесно, преценявайки 
своите нужди. 
Втората част е с по-голямо значение 
за икономиката и селскостопанската 
продукция. Тя включва анализ на аби-
отичната толерантност и антиокси-
дантната активност на лимец, спелта 
и камут в сравнение с културните раз-
новидности пшеница, с оглед оценка 
на трите древни култури като гене-
тичен пул за стресова устойчивост и 
възможност да бъдат използвани в 
маркер асистирана селекция на нови, 
толерантни разновидности за директ-
но засяване върху почви с видоизме-
нени характеристики, за устойчиво 
земеделие и биоремедиация. В тази 
част ще бъдат установени молекул-
ни маркери за стресова устойчивост с 
цел използването им в селекцията на 
житните култури, оползотворяване и 
биоремедиация на засолени и засуше-
ни обработваеми площи. Иначе казано 
– какво да си посадим, за да се справи 
по-добре то, ако се окаже, че тази годи-
на е суха или ще успее ли да преодолее 
завишените количества соли в почва-
та и да подържа растежа и развитието 
си в неблагоприятна среда. Не по-ма-
лък е и проблема с огромните темпове 
на увеличаване на човешката попула-
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ция и дали ако засеем древни житни 
култури, добива който ще дадат те, ще 
е достатъчен, за да балансира и задо-
воли тези нарастващи нужди. 
Третата част е по-скоро с чисто фун-
даментално научно значение и е пред-
назначена за онези изследователи, 
които имат интерес към еволюцията, 
произхода и биоразнообразието на 
видовете. В нея ще бъде извършен 
сравнителен генетичен анализ на раз-
новидностите, които се произвеждат в 
България, ще се разкрият биоразноо-
бразието и филогенетичните им връз-
ки със съвременната културна пше-
ница. Ще бъдат натрупани данни за 
установяване на еволюционния про-
изход, развитието и взаимоотношени-
ята на изследваните житни култури. 
С помощта на археоботаниката ще се 
валидира метод за изолиране на ДНК 
от зърно от археологически находки с 
оглед провеждане на задълбочен ана-
лиз на възникването и еволюционно-
то развитие на лимеца, спелтата и ка-
мута от неолита до съвремието.

Дейностите до момента и какво ус-
тановихме

Изследванията до момента предста-
вляват пилотен сравнителен анализ 
на белтъците на пшеница и нейните 
предци в търговски достъпни брашна 
в България. Беше интегриран и вали-
диран метод за изолиране и разтваря-
не на белтъци от брашно от зърнени 
култури. Резултатите (на четирите 
снимки долу) разкриха съществено 
разнообразие в белтъчните профили. 
Специално внимание беше обърна-
то на белтъците, съставящи глутена 
(глиадините и глутенините), които 

именно са онези, които биха могли да 
доведат до алергии и глутен-свърза-
ни заболявания. Данните от изследва-
нията показаха най-високо белтъчно 
съдържание в културната пшеница и 
камута, а най-ниско – при лимеца. И 
четирите изследвани житни култури 
притежават богат състав на глиадини 
и глутенини, като пшеницата и спел-
тата показват най-голяма близост 
на протеиновите профили, а камута 
– доста различаващ се такъв (с най-
ниска ω-глиадинова честота и специ-
фичност на фракциите на нискомоле-
кулните глутенини).   
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Освен експерименталното изпъл-
нение, с подкрепата на спечелената 
стипендия към програмата „За жени-
те в науката“, тези данни бяха и пред-
ставени на един национален научен 
форум (постерът е показан в ляво), 
което е от огромно значение, не само 
за популяризирането на тематиката, 
но и за разпространението на полу-
чените данни, както сред научната 
общност, така и сред обществото. 
В лабораторни условия бяха пригот-
вени и хлябове от съответните житни 
култури. Както и беше очаквано, се 
наблодаваше намалено (около чети-
ри пъти) белтъчно съдържание след 
изпичането.  
Беше проведено и in vitro смилане 
чрез наподобяване на условията в 
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човешкия организъм след хранене. 
Целта беше да се установи, кои от 
тези култури се усвояват по-добре 
и при кои се наблюдават прекалено 
много и несмлени белтъци, които са 
предпоставка за евентуални алергич-
ни реакции. 

Какво предстои и какви са предиз-
викателствата.

Последният етап на първата част от 
проекта включва анализа на про-
центното съдържание на незаменими 
аминокиселини в зърното чрез масс-
пектрално определяне на аминокисе-
линен състав чрез газ хроматография 
(GC-MS). След приключването на тази 
част ще бъде подготвена научна пуб-
ликация и ще има изработена една ди-
пломна работа на студент по темата. 
Финансирането на последния посочен 
анализ и разходите при публикува-
нето отново са за сметка спечелена-
та стипендия с подкрепата на L’Oreal, 
UNESCО и СУ „св. Климент Охридски” 
Стартирала е вече и работата по вто-
рата част на проекта, макар и да е в 
още начален етап. Смелите очаквания 
в тази част включват установяването 
на стресовата толератност на трите 
древни житни култури в сравнение 
с културна пшеница при високи кон-
центрации на сол. Също ще бъдат 
разработени маркери характерни за 
съответните култури и отразяващи 
тяхната устойчивост на стрес с оглед 
използването им в маркер асистирана 
селекция при житните култури, които 
да покажат капацитета им на издръж-
ливост при засяването им на засолени 
и засушени обработваеми площи. Ще 
бъде проверена и продуктивността на 

тези житни, поставени в неблагопри-
ятни условия, което да бъде в помощ 
за по-устойчива и по-голяма земедел-
ска продукция. 
Реализирането на настоящия проект 
изцяло с помощта на стипендията 
от програмата „За жените в науката“, 
подкрепена от L’Oreal, UNESCО и СУ 
„св. Климент Охридски” ще постави 
основите на редица колаборации с 
множество интердисциплинарни еки-
пи, включващи молекулярни биолози, 
биохимици, палеоботаници и др. Ос-
вен това ще провокира интереса и ще 
способства включването и активното 
участие на студентите в изпълнение-
то му, с надеждата да предизвика и 
разпали в тях страстта на бъдещите 
млади учени. На получените в него 
данни ще бъде дадена гласност, дори 
в международните научни среди, бла-
годарение на представянето им в ре-
дица научни форуми и публикуването 
им в научни трудове. Резултатите от 
проекта е възможно да залегнат в ос-
новата на по-мащабен и мултидисци-
плинарен проект с участието на мно-
жество специалисти, млади учени и 
жени в науката. 
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 1. Какво представлява ДНК 
- пространство за съвременен 

танц и пърформанс?

ДНК е мултидисциплинарно прос-
транствo с фокус съвременен танц и 
пърформанс, което ще представя раз-
лични съвременни форми на изпъл-
нителските и визуални изкуства, дис-
кусионни модули, уъркшопи, четения, 
концерти. ДНК ще изследва идеите за 
свобода, движение, експеримент, от-
вореност и споделяне през различни 
медии и концепции в съвременното 
изкуство. Идеята на ДНК е да съдейст-
ва за развитието на съвременните 

форми на изпълнителски изкуства у 
нас в национален и европейски кон-
текст, като инвестира в творческия 
капацитет на активните артисти на 
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полето, осигурява им пространство за 
работа и представяне на авторските 
им проекти. 

2. Как ДНК ще свързва изкуството 
и науката?
Съвременното изкуство е изключи-
телно теоретично информирано. В 
това число и съвременния танц и пър-
форманс, така че вече не може да се 
говори за стриктно разделение меж-
ду изкуство и наука, те взаимно се 
проникват, обогатяват и влияят. Ар-
тистичните практики дават една раз-
лична и изненадваща перспектива на 
научния дискурс, а науката предоста-
вя на изкуствата своите вдъхновява-
щи открития, които задават съвсем 
нови посоки за мислене и правене на 
артистите. Емблематичен пример за 
това e артистистичната резидентска 
програма на CERN. ДНК освен, че ще 
представя практиките на съвремен-
ния танц и пърформанс, така и ще 
изследва и развива критическия дис-
курс и ще допринася за развитието и 
популяризирането на теоретико-ака-
демичния апарат на това изкуство.

3. Какво да очакваме в програмата 
на ДНК за предстоящите месеци?
През февруари стартира програмата 

„Мигриращото тяло“, която предста-
влява кураторска платформа, включ-
ваща спектакли - международни 
продукции, съпроводени с лекции, 
дискусии, уъркшопи. Програмата ще 
продължи до края на годината, като 
всеки месец ще имаме по едно госту-
ващо представление, придружено от 
уъркшоп и дискусия. Продължаваме 
с премиерини ко-продукции между 
различни аристи и ДНК, следващата 
е „Тотална щета” с участието на но-
минирания за ИКАР Леонид Йовчев. 
Филмовата програма се разгръща, 
като освен ежемесечното представяне 
на български късометражни филми в 
платформата Късо кино в ДНК, пред-
стоят четири прожекции от програ-
мата на международния София Филм 
Фест.  През април ще се случи и девето-
то издание на фестивала за съвреме-
нен танц и пърформанс „Антистатик“, 
с който също си партнираме и заедно 
ще представим българи, които са по-
скоро чужди артисти поради факта, че 
отдавна живеят и работят в чужбина 
(Войн де Войн, Мария Кефирова), през 
май предстои гостуване на японски 
буто артист, който освен, че ще пока-
же свой спектакъл, ще направи уърк-
шоп и ще изнесе лекция за авангард-
ното изкуство в Япония след Втората 
световна война. Tова е само част от 
програмата, която предстои в ДНК. За 
повече детайли, следете нашата фейс-
бук страница и сайта ни ndk.bg/dnk.

****************************************
Здравейте Ирина и Огнян,
Запознахме се с вас в радио ФМ+ и с 
най-голямо удоволствие гледах спек-
такъла ви преди 2 седмици. Бих се 
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радвала, ако успеем да включим ин-
тервю за него в новия брой на списа-
ние „Българска наука“ , където съм 
редактор. Изпращам ви няколко въ-
проса и ще бъде наистина чудесно, ако 
може да ми изпратите отговорите си 
до вторник-сряда, за да успеем да ги 
включим в новия брой.  
Разкажете повече за Сдружение - По 
действителен случай и реализирани-
те ви проекти до момента?

Ирина: Сдружението го създадохме 
успешно през 2008 година, като пре-
ди това имаме два проекта като не-
формална група. Работим предимно с 
метода на дивайзинг театъра (кола-
боративен творчески процес), съчета-
ващ в себе си драматургия, съвремен-
ни танцови техники, работа с музика 
на живо и импровизация. През 2009 го-
дина „Пеперудите са всъщност изтре-

бители“ си беше голямо откритие, 
експеримент и получи награда ИКАР 
за дебют и номинация за музика. От 
там следват „Ноктюрно - от прахта 
до сиянието“ с награда ИКАР за музика 
през 2011 и „Тълковен речник“ с награ-
да ИКАР за съвременен танц и пърфор-
манс. Други представления през годи-
ните бяха „Емоционани“, „Осталгия“, 
„За жената отсреща“, „Диско анима-
ционен фънк”, „Опит #03“ и „Идентич-
ност“.
Огнян: Сдружение за съвременно 
алтернативно изкуство и култура 
– По действителен случай сме аз и 
Ирина, актьори и семейни партньори. 
Интернет страницата ни е: pds-org.
blogspot.com

Как се роди идеята за „Математика на 
сърцето“?
Ирина: Роди се от необходимост да 

http://pds-org.blogspot.com/
http://pds-org.blogspot.com/
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проверим дали може да говорим за 
взаимовръзката  и защо е толкова ва-
жно да взаимодействаме помежду си. 
А това да изградим и цяло предста-
вление върху тази тема си е предизви-
кателство.
Огнян: Ирина я роди, тя ражда, аз я 
подкрепям. 

Кои факти за сърцето научихте, под-
готвяйки се за спектакъла?
Ирина: Един от най- интересните фа-
кти е, че електромагнитното поле на 
сърцето се разпростира на 2 до 4 ме-
тра извън границите на човешкото 
тяло. Само си представете, ако хора-
та са по-осъзнати за това, как да вза-
имодействат чрез това поле, какви 
чудеса могат да сътворят едни с дру-
ги и какъв обмен. Тоест ние сега ги на-
ричаме чудеса, а те не са, те са реално 
постижими факти. Друго, че сърцето 

изпраща повече импулси към мозъка 
отколкото получава от него.  Друго, 
че нервната система вътре в сърцето 
му дава възможност да се учи, помни и 
взима функционални решения незави-
сими от кората на главния мозък.
Огнян: За мен най- интересният факт 
е, че инервацията на сърцето или „мо-
зъка на сърцето“ му дава възможност 
да се учи, да помни и да взима функцио-
нални решения, независими от кората 
на главния мозък. Сърцето притежа-
ва свой разум и съзнание.  

Не ви ли беше страх да смесите наука-
та и изкуството?
Ирина: Огромно удоволствие за нас е 
да видим как си партнират и голямо-
то предизвикателство да пробваме 
тези открития през нас и да ги прежи-
веем заедно с публиката. Велик обмен 
се получава.  Наука и изкуство – то са 
все части от едно цяло.
Огнян: Затова и отделихме почти 
цяла година за работа по проекта.

Каква е връзката между „наука-сърце-
любов“?
Ирина: Това е някаква висша схема на 
живота.
Огнян: Енергия и струни.

Skiller няма реплики в този спектакъл, 
каква е ролята му?
Ирина: Той сътворява и споделя исто-
рията си през музика, а ние говорим 
думите вместо него.  Тримата дейст-
ваме заедно подкрепяйки се във всяка 
една част на представлението.
Огнян: Да бъде автор, редом с нас, все-
ки път. Да балансира себе си, екипа ни 
и случването на представлението ни 
пред публика. 
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Какво е „сърцето“ за вас след този 
спектакъл?
Ирина: Специално място с което мно-
го внимателно трябва да се работи.
Огнян: Сърцето е двигател, много мо-
щен и единствен. Мозъкът просто съх-
ранява данните за всичко останало. 

Какво е посланието на проекта?
Ирина: Всеки има възможност да 
променя  гледната точка, за да взаи-
модейства по-правилно със света. Да 
променя своята реалност. Има и мно-
го други послания спрямо това какво 
докосва хората.
Огнян: Какво правим, за да променяме 
себе си към по- добро и съответно све-
та около нас. Къде се крие силата ни 
да го направим. Колко време е нужно. 
И още много други.

Знаем ли достатъчно за себе си?
Ирина: Ако знаехме май нямаше да 
дойдем на тази земя и да живеем точ-

но този живот. Винаги обаче можем 
да сменяме гледната точка.
Огнян: само когато сме в задълбочен 
процес на търсене 

От какво се нужда всяко сърце?
Ирина: Да се научи да взаимодейства 
и това да носи щастие за него и окол-
ните сърца.
Огнян: От осъзната и ежедневна ра-
бота, иначе моментално се изгубваме 
в дебрите на фронталния лоб на мо-
зъка и не можем да комуникираме по-
между си.

Открихте ли формулата на любовта?
Ирина: По-скоро се учим как да  прак-
тикуваме ежедневно добра взаимо-
връзка, доста сложна задача, може би 
там някъде се крие усещането- любов?
Огнян: Открихме, че любовта от сър-
цето не е емоция, тя е състояние на 
интелигентното самосъзнание. 
  

http://edu-fair.eu/index.php?m=969&lang=1 
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Не е далеч времето когато 
роботите могат да се превър-

нат в наши домашни любимци, из-
мествайки кучетата и котките. Като 
симпатичното роботче Бади, което 
изглежда като герой от някой фан-
тастичен филм.
Въпреки че, в момента се разработ-
ва на ниво прототип, първите хиляда 
бройки от него вече са поръчани, a до 
края на годината трябва да стигнат 
до клиентите си. „При разработване-
то на Бади преследвахме две основ-
ни цели – да създадем един достъпен 
робот, който да отговаря на чувства-
та и усещанията на хората”, казва за 

Роботът – 
най-добрият 
приятел на 
човека
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„Дойче Веле” един от разработчиците 
на Бади Рудолфе Хаселвендер. Бади 
е създаден като робот, който да ста-
не член на семейството ви. Той може 
да ви напомня за различни неща каз-
вайки например: „Ставай Матилда, и 
не забравяй че мама днес има рожден 
ден”. Бади може да помага в ежедневи-
ето, както на деца, така и на възраст-
ни хора. Може да се движи независимо 
в отделните помещения и да разказва 
различни истории. Чрез вградената 
камера може да запаметява различни 
снимки и по-късно да ви напомня за 
тях. Контактът на Бади с хората е все 
още на много ниско ниво, но роботите 
на бъдещето ще трябва да могат мно-
го повече. Друг робот наречен Нао, на-
пример ще трябва да може да разпоз-
нава и реагира на човешките емоции. 
„Роботът избира за всяка ситуация 
нова стратегия на убеждение. Ако ня-
кой не харесва хумора му, той може да 
смени вицовете или въобще да спре да 
ги разказва”, казва Лоранс Девие про-
фесор по информатика и ръководител 
на екипа от разработчици на проекта. 
Подобни асистенти според нея са под-
ходящи преди всичко за възрастни 
хора и за деца с аутизъм. Любопитен 
е фактът че понякога за тези деца е 
по-просто да разговарят с машини, от-
колкото с хора. 
От близо век насам, мечтата за един 
роботизиран свят, в който господства 
човекът-машина присъства в произ-
веденията на десетки творци. Така 
например още във филмовата класи-
ка „Метрополис” от далечната 1927 
година един откривател пресъздава 
починалата си съпруга като робот. 
В „Бог от машината” (Ex Machina) от 
2013 година програмист създава иде-

алната жена-робот. И в двата филма в 
края машините се обръщат срещу съз-
дателите си, което води до смъртта 
им. „Потребителите трябва по-добре 
да разберат какво означава да имаш 
робот. Оставам без думи, когато някой 
ми каже че роботите имат чувства. Не, 
те просто симулират емоции”, смя-
та Девие.  На хората трябва да им се 
обясни, че роботите нямат усещания, 
чувства или собствена идентичност. 
Според нея симпатията, която хората 
могат да изпитват към роботите, е из-
куствено създадена. Като всеки уред с 
електроника и Бади не е застрахован 
от това да стане „жертва” на недобро-
желателни хакери, още повече че ще 
знае много неща за собственика си- от 
това какво има в жилището до програ-
мата му за деня. „Всички компютърни 
системи могат да бъдат хакнати, но 
при роботите се развива нещо друго. 
Те са ученолюбиви машини, които се 
учат от човека който ги използва. За-
това е важно да можем да ги контро-
лираме”, убедена е Девие. 
Който желае може сам да допринесе за 
подобряването  на функционалността 
на Бади. Потребителите могат да до-
бавят свои приложения в менюто на 
робота. С цената си от около 650 до-
лара Бади е дори по-евтин от някой 
IPhone. Дали обаче Бади наистина ще 
се превърне в полезен помощник на 
хората или ще си остане просто една 
играчка ще покаже бъдещето. 

Снимка: „Дойче Веле”
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П о  п ът я  к ъ м  Б е р л и н
И тъй, 1905 година отминава. Го-

лемите открития са направени и сла-
вата на Айнщайн започва да растие.  
Първо по света, а после и в Швейца-
рия. И в Цюрихския университет ре-
шили да направят Айнщайн професор. 
Но не било тъй лесно – по тогавашни-
те швейцарски закони нямало как да 
направиш някого професор, ако той 
преди това не е бил доцент. Но изход 
се намерил – поканили го за извънре-
ден доцент (приват-доцент), като му 
позволили да съвместява новите си 
задължения с работата си в патентно-
то бюро в Берн – фиг. 1. Фиг. 1.  В патентното бюро в Берн.

Белите хроники на 
Витанов, Хроника №6: 
Алберт Айнщайн
Част 2: След 1905 г.
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Айнщайн не бил много ентусиазиран 
от тая работа, но приел. Не бил енту-
сиазиран, защото му се струвало, че 
преподавателските задължения ще го 
извадят от състоянието на необреме-
нителна служба и възможност за сво-
бодна изследователска дейност, в кое-
то се намирал в Берн. И бил частично 
прав. 
В 1909 г. в Цюрихския университет 
се  появила ваканция за професор  по 
теоретична физика. Мислите си, че 
веднага го предложили на Айнщайн? 
Ами, ами. Фаворитът бил друг. 

Фиг. 2. Айнщайн и Милева Марич – 
цюрихски период на Айнщайн (пре-
ди да тръгне за Прага).

А именно Фридрих Адлер, състудент 
на Айнщайн от Цюрихската полите-
хника.  Адлер бил също приват-до-
цент, но бил и страшно влиятелен. 
Е, че как тъй, ще попитате. Ами така 

– Адлер бил влиятелен член на цю-
рихската организация на швейцар-
ската социалдемократическа партия, 
а пък  кантоналният департамент на 
просвещението в Цюрих бил точно в 
ръцете на тая партия. С други думи, 
не Айнщайн, ами Адлер бил желаният 
кандидат за професорската длъжност 
(позната картинка, нали). Обаче къс-
метът на Айнщайн сработил – Адлер 
се оказал истински социалист, а не 
фалшив такъв. Той заявил, че Цюрих-
ският университет не бива да пропу-
ска да привлече учен, чиято научна 
дейност ще допринесе за издигане на 
престижа на университета и се отка-
зал от мястото. И тъй Айнщайн станал 
извънреден професор в Цюрихския 
университет.  Разбира се, заплатата 
била по-ниска, отколкото заплатата 
на редовния професор и заплатата 
на Айнщайн в Цюрих била горе-долу 
толкова, колкото била и заплатата му 
в Берн. Да, ама Цюрих бил по-голям и 
по-скъп град. Тоест, финансовото със-
тояние на Айнщайн не се подобрило 
и скоро се наложило и Милева да се 
вклюди във финансирането на семей-
ството, приготвяйки обяди за студен-
ти! Е, Айнщайн (както и баща му) не 
били много успешни в бизнеса и фи-
нансите.  А семейството растяло – през 
1910 г. се родил вторият син на Айн-
щайн. Трябвало да се търси по-добре 
платена работа. И Милева, по женски, 
започнала да ръчка неитересуващия 
се от финансите съпруг. И тъй, от Цю-
рих Айнщайн за някое време се озовал 
в Прага.
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Фиг. 3. Паметната плоча на къщата в 
Прага, където живял Айнщайн през 
1911 и 1912 г.

В Прага бил един от най-старите уни-
верситети в Европа. По онова време 
Чехия била в състава на Австроун-
гарската империя и университетът 
бил разделен на две части – немски 
университет и чешки университет.  
Правителството покровителствало 
(разбира се) немския университет 
и го използвало като инструмент за 
германизация на славянското населе-
ние.  Немският университет имал мо-
гъщ ректор – самият Ернст Мах – фиг. 
4 (оня, дето изчислил скоростта на 
звука и направил доста други неща). 
А пък един от главните двигатели на 
германизацията бил  Антон Лампа. Та, 
на Лампа му дошла идеята да издигне 
още повече реномето на германския 

университет, като покани Айнщайн за 
редовен професор в него. И Лампа по-
канил Айнщайн да участва в конкурса 
за редовен професор и поискал отзи-
ви за него от видните учени по онова 
време. Интересен е отзивът на Планк. 
Планк написал, че ако теорията на 
Айнщайн се окаже вярна (за специал-
ната теория на относителността става 
дума) то Айнщайн следва да се счита 
за Коперник на XX век. 

 
Фиг. 4.  Ернст Мах.

Да, ама Айнщайн пак не бил желани-
ят кандидат, ами първата резерва. 
Желаният кандидат бил Густав Яу-
ман,  професор по физика в Техноло-
гичния институт в Бърно. Яуман бил 
върл последовател на идеите на Макс 
и виенските чиновници откровено  го 
предпочитали като кореняк австриец. 
Яуман бил обаче с големи претенции. 
Когато получил поканата, да учавства 
в конкурса, към нея имало списък с по-
канените кандидати (по азбучен ред). 
И Айнщайн бил преди него в списъка. 
Яуман се ядосал толкова, че изпра-
тил гневен отказ да участва в конкур-
са, тъй като в Пражкия университет 
май предпочитали случайната попу-



www.nauka.bg
admin@nauka.b g

 

С Т Р.

44

лярност (на Айнщайн) пред дейст-
вителните заслуги (на Яуман). Какво 
да се прави, длъжността била дадена 
на Айнщайн, който не бил, както се 
казва днес, много навит да се мести 
от Швейцария в Чехия. Но заплатата 
била голяма и Айнщайн се преместил 
в Прага, като оставил старите прияте-
ли в Цюрих. 

Но пък се появили нови приятели – на 
солвеевсия конгрес през 1911 г. – фиг. 
5  Солвей – крупен инженер (и не тол-
кова крупен учен) под влиянието на 
Валтер Нернст (заместникът на Планк 
в обществото от институти „Кайзер 
Вилхелм” в Германия) решил да събе-
ре на конгрес известните физици от 
Европа и да им представи своите идеи. 

Айнщайн също бил поканен, заедно 
с Ръдърфорд, Мария Кюри, Планк и 
Нернст, Лоренц и още някои други. 

Солвей бързо се убедил, че собствени-
те му научни теории не струват мно-
го, но пък решил и занапред да събира 
изтъкнати учени на дискусии – тъй се 
появили солвеевските конгреси – ва-
жни регулярни срещи за обсъждане 
на новите идеи във физиката по онова 
време. 

На конгреса през 1911 г. доста се об-
съждала специалната теория на отно-
сителността. Не я разбрали много (с 
изключение на Лоренц – тоя същия, 
на когото са кръстени Лоренцовите 
трансформации) и Айнщайн не бил 

Фиг. 5. Солвеевският конгрес през 1911 г. Младежът 
Айнщайн все още не е в центъра на кадъра.
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особено доволен от тая работа. Върнал 
се в Прага, където престоял до 1912 г., 
след което отново поел към Швейца-
рия. Тъй ли?-ще кажете – че къде оти-
шъл. Е, как къде – редовен  професор в 
най-реномираното швейцарско висше 
училище – ETH (Цюрихската полите-
хника).  Там му предложили да стане 
ръководител на катедрата по теоре-
тична физика. Политехниката, като 
федерално висше училище, предла-
гала несравнимо по-добри условия от 
кантоналния Цюрихски университет. 
Федералното правителство полагало 
големи усилия да направи политехни-
ката равна на водещите университети 
в Европа и особено да постигне висо-
ко ниво на обучението по математи-
ка и физика. Та заплатата била много 
висока. За Айнщайн това не било тъй 
важно, но да не забравяме прекарва-

щата 8 часа на ден на 40 сантиметра 
от ушите му Милева. И тъй Айнщайн 
се върнал в Швейцария.  Но като си 
тръгвал от Прага, Айнщайн пропуснал 
да си напише оставката, което силно 
затормозило австрийските просветни 
чиновници във Виена. Почнала се една 
кореспонденция, която траела някоя 
и друга година, докато Айнщайн най-
накрая си депозирал оставката като 
професор в университета в Прага. На 
Милева обаче ускорено започнало да 
и писва от този завеян мъж.  

Б е р л и н с к и я т  п е р и од
В разказа ни за Планк вече ви споме-
нахме, защо за една държава е добре 
да има система от институти, занима-
ващи се само с научни изследвания 
– така много по-бързо тя се развива 
и в научно и в технологично отноше-

http://edu-fair.eu/index.php?m=969&lang=1 
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ние. За разлика от нашенските софий-
ски дребни интелектуални „гиганти”, 
които не виждат проблем да мачкат 
българската наука, в Германия в нача-
лото на 20-ти век нещата били други. 
Германия била изостанала в научно и 
технологично отношение от Велико-
британия и трябвало да навакса. Как 
– със система от научни институти, 
разбира се. Аз ще намеря пари, рекъл 
кайзерът, вие ми кажете кой може да 
управлява както трябва тази система 
от институти. Планк, ваше величест-
во, Планк – казали съветниците – той 
е крупен учен и разбира от органи-
зация на науката. И тъй в Германия 
се появило обществото от институти 
„Кайзер Вилхелм” (днес Макс-Планк 
общество за развитие на науката в 
Германия), където учените се зани-
мавали само с научни изследвания и 
начело на което бил поставен Макс 
Планк, който заедно със заместника 
си Валтер Нернст определяли и кад-
ровата политика, привличайки сил-
ни учени, около които се създавали 
мощни и прекрасно финансирани ин-
ститути. Последствията от пускането 
на германската научно-технологична 
машина скоро се усетили. А пък един 
от привлечените учени бил Айнщайн. 
Е, по онези времена и Цюрихската по-
литехника не могла да се мери с фи-
нансовата мощ на германската им-
перия, която използвала научната си 
мощ за да създаде железен юмрук, с 
който да промени отношенията на па-
зари и източници на суровини, както 
и да промени съотношението  на си-
лите във военната област. Държавна 

политика значи, а не весело кудку-
дякане от телевизионните екрани за 
феодални старци и  изравняване на 
заплатите на учените със заплатите 
на чистачките (да не се чудите защо 
германците тъй, пък ние иначе). Та в 
обществото на кайзер Вилхелм освен 
кайзера влизали и крупни промишле-
ници и банкери, които имали статус 
на сенатори и тоз статус бил тъй по-
голям, колкото те повече финансира-
ли научните институти на общество-
то. Така, че Планк и Нернст можели да 
отправят неустоими предложения на 
всеки учен, за когото смятали, че може 
да допринесе за издигане на репута-
цията и на мощта на германския райх. 
Планк бил стратегът, произхождащ от 
германската аристокрация (всъщност 
фамилията му била фон Планк, макар 
и той никога да не настоявал на това 
фон), а енергичният Нернст бил чове-
кът на германската буржоазия – един 
от най-големите химици на 20-ти век, 
енергичен и способен да създаде так-
тическите планове за претворява-
не в дело на всяка стратегия.  И тъй 
Планк и Нернст си набелязали Айн-
щайн и един ден се появили в Цюрих 
с неустоимо предложение – от 20-те 
човека, които разбирали теорията на 
относителността, казал Планк, 18 са 
в Германия, освен което на Айнщайн 
била предложена катедрата по тео-
ретична физика на Берлинския уни-
верситет плюс директорското място 
в института по теоретична физика 
на обществото „Кайзер Вилхелм”. Кой 
можел да откаже такова нещо? Е, как 
кой – Айнщайн, разбира се. На него 



www.nauka.bg
admin@nauka.b g

С Т Р.

47

не му се напускал спокойния Цюрих 
и не му се занимавало с пруската бю-
рократична машина в многолюдния 
Берлин. От дрега страна Айнщайн раз-
бирал, че Планк бил прав – средата за 
работа в Германия била много по-до-

бра от тази в Швейцария. Заплатата в 
Германия също била доста по-голяма. 
Но Айнщайн поискал да си помисли и 
насрочил втора среща, досущ конспи-
ративно. Та Планк и Нернст трябвало 
да посетят пак Цюрих и ако на гарата 
Айнщайн ги посрещнел с букет от чер-
вени цветя – значи бил съгласен да се 
премести в Берлин. Ако букетът бил 
от бели цветя – това означавало отказ. 
Е, букетът бил червен. Айнщайн тръг-
нал към Берлин, а разочарованата 

Милева останала в Цюрих. Бракът им 
вече не можел да бъде спасен.   Но за 
Айнщайн това нямало толкова голямо 
значение.  
Фиг. 6. Берлин, 20-те години на 20-
ти век.

О б щ ата  т е о р и я  н а  от н о с и -
т е л н о с т та
Противно на очакванията на Айн-
щайн, животът в Берлин му понесъл 
добре. На семинара му по теоретична 
физика често идвали Планк, Нернст, 
Макс фон Лауе, Шрьодингер и други. 
Единственото, което тормозело Айн-
щайн, е че го тормозели да се облича 
подобаващо на професор. Но нещата 
скоро щели да се променят. Това скоро 
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било лятото на 1914 г., когато започна-
ла Първата световна война. Айнщайн 
бил дълбоко обезпокоен от шовинис-
тичните паради в Германия, а и в дру-
гите европейски страни.  Той пише на 
приятеля си Пол Еренфест, че в тази 
обезумяла Европа се твори нещо не-
вероятно, което показва към каква 
жалка порода животни принадлежим 
ние хората. И в акадечините среди се 
усещала войнствеността. Айнщайн с 
почуда наблюдавал, как кротки довче-
ра хора днес крещели за унищожава-
не на Англия, Русия или Франция.  Той 
често се криел от полуделия свят при 
своя далечен роднина Рудолф Айн-
щайн, който живеел в Берлин с дъще-
ря се Елза. По-късно, през 1919 г., ко-
гато Айнщайн се развежда с Милева 
Марич, той се жени за Елза – фиг. 7  И 
освен Елза Айнщайн си намира и дру-
го занимание, което да го отдалечи от 
кошмарното всекидневие – общата 
теория на относителноста.

Фиг. 7. Алберт и Елза Айнщайн.

Айнщайн считал, че е изкуствено да 
се отделят равномерно праволений-
но движещети се системи от други-

те отправни координатни системи. В 
равномерно и праволинейно движе-
щите се системи механичните проце-
си протичат еднообразно и не зависят 
от скоростта на движение на отправ-
ната система. В системите, движещи 
с ускорение, механичните процеси 
протичат нееднообразно и зависят от 
ускорението на системата. Това уско-
рение предизвиква инерционни сили, 
които не могат да се обяснят със вза-
имодействие на телата. Тези сили сви-
детелстват за движение на отправ-
ната система и затова принципът на 
относителността на Галилей и Нютон, 
валиден за равномерно и праволиней-
но движещите се системи, не може да 
бъде пренесен към отправните сис-
теми, движещи се с ускорение. Да се 
припомним едно основно положение 
от специалната теория на относител-
ността, за която говорихме в първа-
та част на нашия разказ за Айнщайн. 
Специалната теория на относител-
ността ни казва, че в инерциалните 
системи (т.е. в тези, които се движат 
равномерно праволинейно една спря-
мо друга) не само механичните, ами и 
оптичните, че и всички физични про-
цеси протичат еднообразно. А може 
ли този принцип на относителността, 
да се обобщи и за оптравни системи, 
движещи се с ускорение? Е, Айнщайн 
успял да обобщи принципа на относи-
телност към системите, движещи се с 
ускорение. За целта обаче, трябвало 
да постави на пиедестал една от сили-
те – гравитацията. 
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Фиг. 8.  Малко следствия от общата 
теория на относителността.

Та като поставите някакво тяло в ня-
какво поле, тялото повече или по-мал-
ко възприема полето (или пък не го 
възприема). Възприемчивостта на тя-
лото към полето можем да наречем за-
ряд на тялото. Зарядът по отношение 
на гравитационното поле има особено 
име – гравитационна маса.  Гравита-
ционната маса е пропорционална на 
инертната маса, която мери съпроти-
влението на тялото, когато се опитате 
да го задвижите.  Колкото е по-трудно 
да измените скоростта на тялото, тол-
кова е по-голяма инертната му маса. А 
колкото едно тяло е по-тежко, толкова 
повече то се притегля към други тела.  
Та всички тела, независимо от инерт-
ната им маса, изпитват едно и също 
ускорение в гравитационно поле и па-
дат в близост до земята с една и съща 
скорост (ако не се отчита съпротивле-
нието на въздуха). А пък когато систе-
ма от няколко тела се ускорява, телата 
се съпротивляват на това ускоряване 
пропорционално на техните инертни 
маси и това съпротивление се усеща 
като тласък в посока, обратна на по-
соката на ускоряването. Този тласък 
се свързва със силата на инерцията, 

пропорционална на инертната маса 
(изпитвали сте го този тласък ако сте 
били прав във влак, който тръгва вне-
запно).  Ускорението, предизвикано от 
гравитационното поле е пропорцио-
нално на гравитационната маса на тя-
лото. Та имаме гравитационна маса и 
инертна маса. Е, нека да предположим, 
че гравитационната маса и инертната 
маса са пропорционални една на дру-
га. Тогава няма да можем да познаем, 
дали наблюдаемите от нас ускорения 
на телата са предизвикани от грави-
тационно поле или пък от ускорено-
то движение на отправната система. 
И тъй, полека стигаме до основния 
принцип, който Айнщайн полага в ос-
новите на общата теория на относи-
телността. И който лесно се обяснява 
с асансьорите, които си е представял 
Айнщайн. Имаме значи един асансьор 
и вие сте в него. Ако асансьорът не 
се движи и има гравитационно поле, 
вие ще усетите, че оказвате налягате 
върху пода на кабината (ако тежите 
някой и друг килограм). Ако няма гра-
витационно поле, пък асансьорът се 
движи с ускорение нагоре вие пак ще 
усетите, че оказвате налягане върху 
пода на асансьорната кабина. Добре, 
сега сте вътре в кабината и усещате, 
че оказвате намягане върху пода на 
кабината. Но дали това е защото сте 
в гравитационно поле и асансьорът е 
неподвижен, или пък е защото не сте 
в гравитационно поле, а асансьорът се 
движи в подходяща посока – няма да 
можете да кажете – това предполага 
Айнщайн и го постулира като принцип 
на еквивалентността – динамичните 
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ефекти, предизвиквани от ускориние-
то и от гравитационното поле, са не-
различими. Тоест, вътрешните ефекти 
за наблюдаваната система, които со 
следствие от ускорение, могат да се 
припишат на гравитационно поле и 
като така ускореното движение няма 
абсолютен критерий. 

Добре, сега освен върху динамичните 
ефекти този принцип трябва да бъде 
разпрострян и върху оптичните явле-
ния (както Айнщайн направил през 
1905 г. при създаването на специална-
та теория на относителността).  Това 
нещо не е много тривиално. Предста-
вете си нашия асансьор в гравита-
ционно поле и ваша милост вътре и че 
асансьорът е неподвижен и че освен 
ваша милост има още и негова милост 
един светлинен лъч, който влиза през 
една дупчица от едната стена на ка-
бината и илиза през една друга дуп-
чица от срещуположната стена на ка-
бината. Добре, сега същата картинка, 
само дето няма гравитационно поле, а 
асансьорът се движи с ускорение наго-
ре. Ами то тогава негова милост лъча 
може и да не улучи изходната дупка и 
ще се види слънчево зайче на стена-
та и вие ще кажете – аха-а-а-а-а, аз се 
движа с ускорение, а не съм в гравита-
ционно поле. За да не може да кажете 
това, гравитационното поле трябва да 
действа върху светлината! Значи свет-
лината има гравитационна маса! Упс, 
упс, у-у-упс, чакайте, бе, ще кажете, ма 
щом има маса, светлината тлябва да 
може и да се ускорява!!!
Ба-а-а-а! Че какво стана с постоянство-

то на скоростта на светлината от спе-
циалната теория на относителността? 
Е, казва Айщайн, специалната теория 
на относителността е валидна стрикт-
но където няма гравитационни поле-
та. Където има гравитационни полета 
е валидна една друга теория на отно-
сителността – общата теория на отно-
сителността (ние се надяваме да ни 
прости Господ и колегите теоретични 
физици, но мислим, че горе-долу обяс-
нихме същината на нещата на чита-
телска аудитория, която не е стъпила 
нито на раменете на гиганти, нито 
на томовете на Ландау и Лифшиц). 
Туй, че гравитацията действа върху 
светлината и криви траекториите на 
светлинните лъчи, можело да бъде 
проверено на практика и било добре 
да се провери, щото от него следвали 
страшни неща – например, че гравита-
цията се отъждествява с идкривяване 
на пространството и времето – фиг. 8 
Та Айнщайн разглеждал гравитацион-
ните полета на телата като изкривява-
не на пространството и времето око-
ло тези тела. Ама ако гравитацията е 
навсякъде, то целокупното простран-
ство-време трябва да е изкривено! 
Това изкривяване може и да е малко за 
телата, които се намират на повърх-
ността на Земята, но самата Земя кри-
ви доста пространството и времето, та 
заставя Луната да обикаля около нея. 
Луната също криви пространството 
и времето и предизвиква приливи 
на Земята. Слънцето пък още повече 
криви пространството и времето и 
принуждава цяла система от планети 
да обикалят около него.  И тъй ната-
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тък. И понеже гравитацията е везде-
съща, то не е ли изкривени и цялото 
пространтство-време? Тоест – има ли 
кривина на Вселената, тъй както има 
кривина на двумерната повърхност 
на Земята? Ако има, то като тръгнем 
от дадена точка във вселената и вър-
вим по подходяща траектория, то ще 
можем да се върнем в същата точка! 
У-у-у-упс – чакайте, ще кажете – ма то 
става дума за пространство-времето. 
Демек ще вземем да се върнем не само 
на същото място в пространството, 
ами и в същия момент на времето в 
миналото. Я-я-я-я, намерихме форму-
лата на вечния живот! – то само тряб-
вало да се движим по подходящата 
траектория във Вселената! А можем 
ли?  Не, не можем – казал Айнщайн. Та-
кава траектория в пространство – вре-
мето не може да съществува. Криво е 
само пространството, предположил 
Айнщайн, но не и времето. Иначе ка-
зано – можем да се върнем в същата 
точка в пространството, но не можем 
да се върнем в миналото. Странна ра-
бота. Та тогаз Вселената, ако е крива, 
може да е крайна като пространство, 
ама времето край няма. Хм, хм, хм. Ами  
мени ли се кривината на Вселената с 
течение на времето? Да, мени се и Все-
лената се разширява – това била по 
същество идеята на съветския учен 
Фридман от 1922 г. И като че, ли в дос-
та области от Вселената, това нещо е 
наистина така в настоящия момент от 
време. 

Но да се върнем на Земята. „Дивата и 
безумна” обща теория на относител-

ността можело да бъде проверена и тя 
била проверена от Артър Едингтън. 
Едингтън бил колоритна личност. Ко-
гато решили да го поласкаят, че бил 
един от двамата в Британската импе-
рия, който разбират от теорията на 
относителноста, той попитал: „Че кой 
е другият?” Та Едингтън се сетил, чи 
Слънцето като масивно тяло може да 
изкриви траекторията на минаващи-
те покрай него фотони и така можело 
да се потвърди или отхвърли общата 
теория на относителността. Та значи, 
ако направим снимка на Слънцето по 
време на слънчево затъмнение и на 
тая снимка видим звезди, които са зад 
диска на Слънцето (и не би трябвало 
да ги видим, ако няма изкривяване 
на светлинните лъчи) то теорията на 
относителността е вярна. Подходящо 
затъмнение щяло да се случи на 29 
май 1919 г. и две експедициии били 
пратени да снимат Слънцето – едната 
в Гвинейския залив, а другата – в Бра-
зилия (все места, където слънчево-
то затъмнение щяло да бъде пълно). 
Снимките от Гвинейския залив не по-
казали изкривяване на траекторията 
на светлинните лъчи – щото камерата 
била оставена на слънце и оптиката 
се нагряла и оставила чудни ефекти 
по снимките. Обаче при снимките от 
Бразилия (където се сетили да се по-
грижат оптиката да не се нагрее) из-
кривяването си го имало. Тъй поне 
това твърдение на общата теория на 
относителността било потвърдено и 
се счело, че цялата теория е вярна. И 
това вече донесло  огромната светов-
на слава на Айнщайн. Но във времена-
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та на война, революции и нарастваща 
неприязън към евреите, Айнщайн гор-
чиво отбелязал: “Ако теорията беше 
невярна, английските вестници щяха 
да пишат, че съм немски учен, а гер-
манските вестници щяха да пишат, че 
съм швейцарски евреин. Сега, когато 
теорията се оказа вярна, германските 
вестници пишат, че съм немски учен, 
а английските вестници пишат, че съм 
швейцарски евреин”. 

Фиг. 9. Айнщайн през 1921 г.

Антиеврейските настроениея в Герма-
ния се увеличавали и една от същест-
вените мишени на тези сентименти 
бил и Айнщайн. Той се опитал да из-
бяга от тези неща по стария изпитан 
начин – като се зарови в работата си. 
А известността му намалявала броя 
на часовете, които можел да отделя 
за научна работа. Трябвало да отго-
варя на всякакви писма и то по много 
на ден. Айнщайн казвал: „Често съну-
вам нашия пощальон, който се е пре-
върнал в дявол и ме затрупва с нови 
и нави купчини писма като наказание 
за това, че не съм смогнал да отговоря 
на старите  писма”.

След общата теория на относител-
ността Айнщайн започнал да се опитва 
да направи единна теория на полето. 
Кривината на пространството значи 
се отъждествява с гравитацията. Ами 
няма ли други геометрични свойства 
на пространството, с които да се от-
ъждествят другите видове сили? Тук 
Айнщайн ударил на камък.  И по едно 
време писал на Еренфест, че не може 
да реализира тзи идея, защото не може 
да свърже електромагнитното поле с 
някакво свойство на пространството 
и още по-трагична стояли нещата с 
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електрона.  От тези години е и обяс-
нението на Айнщайн в две изречения 
какво е теорията на относителността. 
По рано са смятали, казва Айщайн, че 
ако материалните тела изчезнат от 
Вселената, пространството и време-
то ще продължат да съществуват. Те-
орията на относителността ни казва, 
че ако материалните тела изчезнат от 
Вселената, пространството и времето 
също ще изчезнат. И тъй 20-те години 
на 20-ти век се изнизали и дошли 30-
те години – фиг. 10 и Хитлер.

Фиг. 10. Берлин – 30-те години на 
20-ти век.

Национал-социалистите желаели лик-
видация на обективните критерии в 

науката. Кое е вярно и кое – не, тряб-
вало да се определя от Фюрера. Тая 
работа била в противовес с рационал-
ната теоретично мислене в науката. И 
те си го казвали. Министърът на про-
светата Руст заявявал, че национал-
социализмът не е против науката, а е 
враг само на теорията. И ето как и Айн-
щайн  попаднал в лагера на враговете 
на националсоциалма с утежняващи 
вината обстоятелства – на всичкото 
отгоре, освен виден теоретик, бил и 
евреин. 

Но Айнщайн имал късмет. Когато Хит-
лер дошъл на власт, Айнщайн бил на 
посещение в САЩ. В Ню-Йорк той се 
срещнал с германския консул, който 
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официално му казал, че нищо не го 
застрашава в Германия, но в послед-
ващия неофициален разговор му на-
мекнал, че той на негово масто не би 
се върнал в Германия. Айнщайн така 
и направил – подал оставка като член 
на Пруската академия на науките и ос-
танал в САЩ. В Германия имущество-
то на Айнщайн било конфискувано, а 
публикациите му изгаряни като не-
арийска литература. А Айнщайн оти-
шъл в института за върхови изследва-
ния в Принстън.

Фиг. 11. В кабинета си в Принстън.

Тук ще направим малко отклонение, 
особено за тези чугунени глави, които 
непрекъснато папагалят, че наука се 
прави само в университетите на запад. 
Не, западняците отдавна са разбрали, 
че най-ефективно науката се развива 
в системи от институти, в които уче-
ните се занимават само с наука. В Гер-
мания кайзерът основал общаството 
на кайзер Вилхелм за развитие на на-
уката. В САЩ съществували множе-
ство институти, къде финансирани 
от държавата, къде финансирани от 
едри индустриалци и финансисти. В 

тези институти учените се занимава-
ли само с наука. Такъв бил и институ-
тът в Принстън, в който  отишъл Айн-
щайн. Първият автор на тази статия, 
който е автор на горната бележка, до-
бре разбира, че горните факти няма 
да спрат кудкудеченето на чугунените 
глави, който ще си кудкудечат, че нау-
ка в България трябва да се прави само 
в университетите, дори когато бъл-
гарската наука загива, а също, че до-
лните им гащи са чисти, дори, когато 
са силно мокри и кафяви. Но за нашен-
ските „герои” в науката и в управле-
нието и ще има да четете в черните 
хроники. Това са белите хроники и се 
връщаме към Айнщайн и института в 
Принстън, където се занимавали само 
с наука, а не с кудкудяк, кудкудяк, дне-
ска снесох „умна” мисъл за развитие 
на българската наука, утре ще снеса 
пак. Та тоя ивститут бил основан през 
1930 г. с идеята да освободи група 
крупни учени от каквито и да са педа-
гогически и административни задъл-
жения, да им даде добри заплати и да 
позволи на тези учени да се занима-
ват със съществени научни проблеми. 
Около това ядро трябвало да има пе-
риферия от талантливи млади учени, 
които, както се казва, да учат занаята. 
И в 1933 г. към ядрото от известни 
учени в института се присъединил и 
Айнщайн. Животът за него пак вля-
зъл в нормалното си русло. Само дето 
жена му Елза починала през 1936 г. и 
оттам нататък до края на живота му 
не го напускало чувството на тъга и 
самотност. Та като гледате снимки на 
Айнщайн от тозе период, на повечето 
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от тях той е тъжен и рядко е весел. 

А й н щ а й н  и  к в а н то в ата  м е х а-
н и к а :  Б о г  н е  и г ра е  н а  з а р о в е

Фиг. 12. Бог не играе на зарове.

Докато Айнщайн се занимавал с обща-
та теория на относителността, кван-
товата теория правела първите си 
стъпки. Планеталният модел на атома 
на Бор се сблъсквал със следния про-
блем – движещият се по кръгова ор-
бита електрон съгласно класическата 
теория на електромагнетизма трябва-
ло да излъчва енергия и така, губей-
ки енергия, най-накрая ще вземе да 
подне върху притеглящото го ядро. А 
това не ставало. Бор предположил, че 
електронът може да се движе само по 
определени орбити с още по-опреде-

лени стойности на енергията. Нами-
райки се на тези орбити, електронът 
не излъчва електромагнитни вълни. 
Такива се излъчват само когато елек-
тронът преминава от една орбита на 
друга. Тогава се излъчва квант елек-
тромагнитна енелгия (иначе казано, 
излъчва се фотон). Когато Айнщайн 
научил за тази теория, той казал, че 
тези мисли не са тъй далеч от това, до 
което би достигнал и той. Но, че ако 
тази теория е вярна, то това е краят на 
(класическата) физика.  

Фиг. 13. Айнщайн и Бор си хортуват.

„Дивата” теория на Бор намерила 
обяснение в една още по „дива” теория 
– квантовата механика. В нейната ос-
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нова била не двойнствената природа 
на светлината, ами двойствената при-
рода на електрона. Тоест, че частицата 
електрон е свързана с някакви вълни. 
Идеята била на дьо Бройл и той наре-
къл тези вълни вълни на материята. 
Та движението на материалната час-
тица електрон е свързано с вълнов 
процес – електронът може да се дви-
жи само по такива орбити, чийто раз-
мер е равен на цяло число дължини на 
съответната вълнита на материята. 
Това е тя разрешената Боровска орби-
та на електрона. А пък движението на 
частицата се подчинява на законите 
на разпространение на вълните. Така 
възникнала вълновата механика. По-
явило се и съответното вълново урав-
нение – уравнението на Шрьодингер 
от 1925 г. 

Това уравнение позволявало да се на-
мери амплитудата на някаква функ-
ция, наречена вълнова функция.  В 

процеса на решаването на уравнение-
то излизала и редица от дискретни 
енергии, които съответствали на със-
тояния на атома, в които електроните 
се намирали на съответните разреше-
ни орбити.  Квадратът на амплитуда-
та давал някаква вероятност. Ама ве-
роятност за какво? Отговорът дошъл 
от Макс Борн: това е вероятността 
за среща с електрона. Ако изчислим 
вълновата функция в даден момент 
от време за дадена точка, то това ще 
ни даде вероятността да намерим 
електрона в дадената точка в съот-
ветния момент. Ама-ама-…-ще каже-
те. Че като сметнем за същия момент 
вероятността електрона да е в друга 
точка, тя може да не е нула! Та каква 
е таз частица, дето може да е хем тук, 
хем там? Е, странен е квантовия свят 
драги ни читатели, особено тези, дето 

не сте от естествените науки.  Тя, ква-
товата механика, е интересна наука.Та 
Макс Борн и Паскуал Йордан (послед-

Фиг. 14. Шрьодингер за кванто-
вата механика.
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ното име се споменава с половин уста, 
младежта не знае защо, ама защото е 
бил поддържник на Хитлер, та не е по-
литкоректно да се знае името му) са 
съпоставили интензивността на въл-
ната на дьо Бройл на средния брой 
електрони в единица обем на прос-
транството, като казали, че интен-
зивността на вълната определя този 
среден брой електрони. Но този сре-
ден брой зависи от вероятността за 
пребиваване на електрона в съответ-
ния обем. Е, значи и  интензивността 
на вълните на дьо Бройл е свързана с 
вероятността за пребиваване на елек-
трона в разглеждания обем. Пък ин-
тензивността на вълната се определя 
от квадрата на амплитудата на въл-
новата функция, която пък се смята 
от уравнението на Шрьодингер.  Та по 
същество в квантовата механика не 

се работи с координатите и скоростта 
на частицата (както е в класическата 
механика), а с вероятността честица-
та да има някакви координати и с ве-
роятността частицата да има някаква 
скорост. Значи хем не я знаете къде е 
точно, хем и скоростта и каква е, не 
знаете точно. Но това, дето се вика, не 
е всичко. Има и още. Колкото по-точно 
знаете какви са координатите на час-
тицата, толкова ви е по-неясно каква 
е скоростта и. И обратно – колкото по-
точно знаете скоростта на частицата, 
толкова ви е по-неясно, къде е. Това 
е пример за съотношение на неопре-
деленост в квантовата механика и та-
кива съотношения почнали да се поя-
вяват от 1927 година насам, след като 
Хайзенберг получил първото от тях. 
Та в света на малките частици статис-
тическите закони (дето определят 

Фиг. 15. Айнщайн, Мария Кюри и още 17 Нобелови лауреати на 
Солвеевския конгрес през 1927г. Тук вече Айнщайн не е в ъгъла на 
снимката. 
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вероятностите за това или онова) из-
местили строгите детерминистични 
закони на класическата механика, ва-
лидни за тела, съставени от множе-
ство частици. Ама то като погледнем и 
в макросвета – там където частоците 
не се свързват в макротела (при газо-
вете например) статистическите за-
кономерности пак изтласкват строги-
те детерминистични закони. Тъй, че 
появата на статистически закони не 
бива много да ни учудва. За нас днес 
говоря. В 20-те години на миналия век 
това било твърде за учудване.   И един 
от доста учудените бил Айнщайн. И на 
Солвеевския конгрес през 1927 годи-
на – фиг.15,  имало люти спорове от-
носно квантовата механика и съотно-
шенията за неопределеност. Айнщайн 
смятал, че тези съотношения не водат 
до пълна представа за физическата 
реалност. Бор, Хайзенберг и Борн се 
защитавали и Айнщайн не можал да 
си наложи мнението. Пък и част от 
идеята за корпускулярно-вълновия 
дуализам в света на малките частици 
и инергии принадлежала и на самия 
Айнщайн с неговата теория за фото-
ните. Това, което било уравнението на 
Шрьодингер в квантовата механика, 
за оптиката било вълновото уравне-
ние, а пък амплитудата на светлинна-
та вълна е пропорционална на сред-
ния брой фотони в съответния обем, 
където минава вълната. Пък средния 
брой фотони е пропорционален на ве-
роятността за среща с фотон.  Та като 
стана дума за фотони, то не е трудно 
е да се дойде до идеята, че след като 
електромагнитното поле съществува 

под формата на фотони (на което му 
се казва дискретно поле), то и всички 
полета може би са дискретни. Та изли-
за, че взаимодействието между дис-
кретни обекти (частици) е отговорно 
за всичко, което става в природата. 
Токива едни размисли идват в главата 
на човек, като се запознае с теорията 
на Айнщайн за фотоните и с кванто-
вата механика. Не само частичките са 
дискретни, аме и порциите енергия не 
могат да са по-молки от определени 
минимални порции, наречени кванти.

Фиг. 16. Айнщайн и квантовата ме-
ханика.

Възгледите на Айнщайн се отличава-
ли от възгледите на бащите на кван-
товата механика. За тях вълните на 
дьо Бройл били първичния процес. За 
Айнщайн всичко тръгвало от енерги-
ята на частиците, а вълновият процес 
с някаква честота на колебанията бил 
за него  условно понятие. Айнщайн 
казвал, че концепцията на Борн и Хай-
зенберг за квантовата механика не е 
завършена и че ако я считаме за за-
вършена концепция, тя бързо ще се 
превърне в догма. 
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Фиг. 17.  Квантовата механика наис-
тина е шокираща! И това ви го каз-
ва не кой да е.

Айнщайн често отбелязвал, че голе-
мите първоначални успехи на кван-
товата механика не могли да го нака-
рат да повярва в нея и в лежащите в 
основата и вероятностни представи. 
Бог не играе на зарове – често казвал 
Айнщайн. Той считал, че основните 
закономерности трабва да определят 
самите събития, а не вероятностите 
за събитията. И поради това не вярвал 
в необходимастта от статистическия 
характер на основните закони на при-
родата. 

Квантовата механика в началота на 
съществуването си била нерелати-
вистка теория – в нея не се отчитали 
ефектите от движението на частици-
ти с големи скорости. Отчитането на 
тези ефекти довело до възникване на 

още по-големи кошмари в областта на 
микросвета.

Фиг. 18. Отляво - надясно: Пол Дирак, 
Волфганг Паули и Рудолф Пайерлс.

 В 1929 г. Пол Дирак написал релати-
вистко уравнение за движението на 
електрона. Което имало решение с от-
рицателна енергия на електрона! За 
да избяга от този ужас, Дирак препо-
ложил,  че освен електрона трябва да 
има една също такава частица, но с по-
ложителен заряд. Тая частица (наре-
чена позитрон) била открита експери-
ментално.  Оказало се, че електронът 
и позитронът могат да взаимодейст-
ват и в резултат на това взаимодейст-
вие изчезват, а на мястото им се поя-
вяват например два фотона. Както се 
казва – нов пълен шаш за класически-
те представи на света – честиците се 
превръщат от едни в други (то е неща 
като слон и слоница да си допрат хо-
ботите и в резултат на това да се из-
чезнат, а на тяхно място да се появят 
две въздебелички зайчета). Въздебе-
личките зайчета могат пък обратно 
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да стават на слонове – фотоните могат 
да се превръщат в електронно – пози-
тронни двойки.  При превръщането на 
електрони и позитрони във фотони 
масите на покой на частиците напъл-
но преминават в маси на движение на 
фотоните – туй вече не са и релати-
вистки ефекти, туй вече са ултрарела-
тивистки ефекти. И те водят до нови 
възможности за обяснение, като пре-
връщанията на частици от един вид 
в друг могат да се считат за основа на 
дискретността (основи на атомистич-
ната структура!!!) на пространството 
и времето! И това може да изглежда 
така: частица преминава от една еле-
ментарна клетка на пространство-
времето в друга такава и при този 
преход изчезва и в новата клетка се 
появява нова частица (ако има пре-
връщане) или пък се появява същата 
частица (ако няма превръщане).  Ако 
частицата изчезва в една елементар-
на клетка и се възражда в съседната, 
то никакъв сигнал не може да бъде из-
пратен на растояние, по-малко от еле-
ментарното (пространствения квант) 
за време по-малко от елементарното 
(времевият квант). И като вземем да 
разделим размера на пространстве-
ния квант (десет на минус тринадесет 
сантиметра) на размера на времевия 
квант (три по десет на минус дваде-
сет и четвърта секунди), получаваме 
скоростта на светлината във вакуум, 
което е едно предположение, откъде 
може да се вземе тая скорост. Части-
ца не може да се движи с по-голяма от 
тази скорост,  а пък система, съставено 
от частици, пак не може да се движи с 

по-голяма от тази скорост.  Дискрет-
ното пространство - време изисква 
обаче и друга математика, защото на-
личните модели, основани на дифе-
ренциални уравнения, са разработени 
за приложение при придположение, 
че пространството и времето могат да 
се делят на безкрайно малки интерва-
ли. 

Ато м н ата  б о м б а

Фиг. 19. Взрив на атомна бомба.

Накрая нека се спрем много накратко 
на едно приложение на идеите на но-
вата физика, разработвани и от Айн-
щайн, за военни цели.  Атомът, казва 
Айнщайн е като богат скъперник. По 
време на живота си той не харчи енер-
гия. Като умира, оставя на наследни-
ците почти си цялата си маса и една 
много малка част от нея се трансфор-
мира в енергия. И тази енергия е тол-
кова много, че носи със себе си запла-
ха за нещастие за цялото общество. 

Общо взето, тези думи на Айнщайн 
илюстрират добре получаването на 
енергия при реакциите на разпад на 
уранови или плутониеви атоми – ре-
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акции, използвани в атомната бомба. 
Айнщайн подписва едно писмо да Руз-
велт, смутен от възможността Хитлер 
да се сдобие първи с атомна бомба. Е, 
първи се оказват американците, кои-
то и използват атомната бомба. Айн-
щайн не е доволен от това приложе-
ние на науката – той е вече възрастен, 
минал през войни и перипетии и до-
бре съзнава опасността. Но духът е ос-
вободен от бутилката.

Н я кол ко  з а к л ю ч и т е л н и 
д у м и
И тъй, с този разказ за Айнщайн за-
вършваме краткото представяне на 
няколко бележити представители на 
германската наука. По-натам в бели-
те хроники ще ви разкажем за пред-
ставители и на други нации, оставили 
своята следа в науката, пък и допри-
несли за организационното развитие 
на съответната нвационална наука. В 
последните три хроники видяхме как 
последователното действие в модер-
ната германска наука, започнало от 
Хумболт и продължено от Планк изк-
ристализира в постиженията на Айн-
щайн. Айнщайн е гений, няма спор. 
Всъщност днес доста го критикуват 
и първият автор на тази статия е чу-
вал доста критики по негов адрес. И 
винаги е казвал на критиците, да не 
се правят на рецензенти на Айнщайн. 
Айнщайн си е оставил името в науката 
със своите постижения. Ако го рецен-
зираш, без да предлагаш алтернатива 
на теориите му, си губиш времето. Ако 
предлагаш алтернатива и тя се окаже 
грешна, пак си  си загубил времето. Е, 

след време ще се роди някой, който ще 
съсдаде нова теория и ще постави рам-
ките на приложемостта на концепци-
ите на Айнщайн, тъй както Айнщайн е 
поставил рамките на приложемост на 
концепциите на Галилей и Нютон.  

Фиг. 20. На изпроводяк – малко гор-
чив хумор от Алберг Айнщайн.

Този някой сигурно ще си остави име-
то в науката. А хилядите останали 
критици – рецензенти ще потънат в 
забвение. Но, какво да се прави – чо-
вешката памет е крайна. В нея няма 
място за всички.
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Факторите, влияещи върху ре-
продуктивният успех на самците 

и самките са различни, което води до 
възникване на конфликт на интереси 
между половете.
Самците са склонни да се чифтосват 
с максимален брой самки, инвести-
райки възможно най-малко ресурси 
във всяка връзка, докато за самките е 
изгодно да изберат най-добрия парт-
ньор и да получат от него повече ре-
сурси за себе си и потомството си.
Този конфликт често води до разви-
тието на странни адаптации, с които 
самците и самките манипулират свои-
те партньори, за да се увеличи собст-
вения им репродуктивен успех.

Пеперудата (Zygaena filipendulae) 
Снимка: wikipedia

Някои видове животни за да смекчат 
агресивността на партньора или за 
да му привлекат вниманието подна-

Любов срещу 
подарък
Материала е пепубликуван от сайта nauka.offnews.bg

Източник:  http://nauka.offnews.bg/

Списание  “Българска наука”, брой 86 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031
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сят „сватбени подаръци“. Мъжките на 
някои насекоми и паяци по време на 
ухажването дават на самките обик-
новено прясно уловена плячка, която 
женската яде по време на съвкупле-
нието. Но някои видове самци са се 
научили да мамят, предлагайки не-
годни за консумация, а дори и обидни 
„подаръци“ - например, собствената 
си екскременти, красиво опаковани в 
паяжина.
Такива подаръци понякога са сим-
волични (token gifts), още повече, че 
вместо храна може да се поднесе и 
нещо симпатично като цвете или се-
менце. Но явно между самците и сам-
ките тече едно безкрайно надлъгва-
не: първите се развиват все по-сложни 
начини за измама (което им позволя-
ва да спестят време и сили), а втори-
те - все по-ефективни методи за раз-
обличение на измамниците. Когато 
в това състезание самците временно 
се откъснат напред, в популацията се 
разпространяват евтини символични 
подаръци, а когато самките печелят 
отново на мода идват скъпите вкусни 
предложения.

Измамникът паяк Пизаура

Паякът пизаура (Pisaura mirabilis) 
носи на женската с хелицерите си ща-
телно опакована с паяжина муха и до-
като женската изсмуква мухата, той се 
съешава с нея.
Мария Албо (Maria J. Albo) и колеги-
те й от Университета  Орхус (Дания) 
изследвали брачното поведение на 
тези паяци и да разберат как измама-
та влияе на репродуктивния успех на 
самците и самките от този вид.
Мъжките P. Mirabilis понякога могат 

да се чифтосват с женска и дори без 
дар, но с подарък за шансовете им се 
увеличават. Обикновено самците да-
ват нещо ценно, но понякога лъжат. 
От 16 опаковани в паяжина подаръ-
ци, които Мария Албо е изследвала в 
естествени условия, 10 са съдържали 
прясно уловена плячка, а останалите 6 
са били празни кожи на насекоми, ве-
роятно предварително изсмукани от 
кавалера.
Подобно на много мъже, самците P. 
Mirabilis изглежда вярват, че най-ва-
жното нещо е хубавата опаковка. Тя 
изпълнява най-малко три полезни 
функции при самците:
• Първо, самата опаковка привли-
ча самките. Оказва се, че женските ре-
агират по-благосклонно на подаръци, 
увити с дебел слой от ярка бяла пая-
жина, в сравнение с предложения опа-
ковани по-скромно.
• На второ място, опаковката не 
позволява на женската веднага да раз-
бере какво има вътре и по този начин 
се улеснява измамата.
• Трето, подарък увит в паяжина 
по-лесно се задържа от самците с тех-
ните хелицери. Това е важно за тях, 
защото често тахната любима се стре-
ми предсрочно да прекрати съвкупле-
нието и да избяга заедно с подаръка 
преди самците ще имат време да вле-
ят всичките си сперматозоиди.
Самците P. Mirabilis, както повечето 
паяци, са по-малки и по-слаби от сам-
ката и не могат да я задържат със сила, 
така че те прибягват до хитрости. Ко-
гато женската прекъсне копулацията 
и се опита да избяга, самецът разтваря 
краката си настрани и се преструва на 
умрял, здраво забил хелицерите си в 
подаръка. Женската не може да се от-
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ърси от „мъртвото“ си гадже, увиснало 
на подаръка и затова го влачи със себе 
си. Веднага щом спре, за да похапне 
от подаръка, мъжкият „оживява“ и се 
подновява копулацията.

Мъжкият Pisaura mirabilis носи опако-
ван покарък. Снимка: Ferran Turmo Gort

Изследването е установило, че самци-
те без подаръци имат половин шанс. 
Но самките, получили неядливи пода-
ръци, по-бързо спират копулацията, 
което намалява репродуктивния успех 
на мъжете-измамници: те успяват да 
предадат на партньорката си по-мал-
ко сперматозоиди, отколкото техни-
те конкуренти, които са изразходили 
повече време и усилия за да поднесат 
ядлив дар. Очевидно, това обяснява 
факта защо по-голямата част от сам-
ците P. Mirabilis все още предпочитат 
да дават хубави подаръци на самките.
Стана ясно защо естественият под-
бор подкрепя при самците P. Mirabilis 
„междинно ниво на честност“. От една 
страна, невъзможността на женската 
да оцени качеството на увития пода-
рък, без да го опита в комбинация с 
висока ефективност на самото нали-
чие на подарък, подтиква мъжкия да 
излъже. От друга страна, самците, кои-

то злоупотребяват с фалшиви подаръ-
ци, губят от по-честните конкуренти в 
битката за възпроизвеждане, защото 
самките умеят твърде бързо да бягат.
И мухите носят подаръци. И мамят.

При хищните кръжещи мухи 
(Empididae) понякога по време на 
ухажването се случва гладната самка 
да изяде самеца. При някои видове 
като Empis borealis и Empis tesselata-
самците се застраховат против това 
като улавят плячка, която подаряват 
на женската, но това не винаги им по-
мага - те биват често изяждани като 
второ ястие. При Empis poplitaи Hilaria 
quadrivittata самците обвиват плячка-
та с влакна, които отделят с предните 
си крака. Така самката се занимава по-
дълго с подаръка.

При Hilaria sartor вече може да се го-
вори за своеобразен „свръх символ“ на 
подарък, мъжкият изтъкава от влакна 
голям яйцевиден балон, нещо като 
примамка и го предава на женската по 
време на ухажването.
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Скакалецът Poecilimon veluchianus 
minor със сперматофори. Снимка:  Jay 
McCartney

Подаръкът като тест за годност

Самците на плодовите мушици 
Drosophila subobscura просто повръ-
щат течност с хранителни вещества 
като подарък за евентуалната любов-

ница.
Според шотландския учен 
Майкъл Ричи (Michael 
Ritchie), който изследва 
това поведение, подобна 
измама с евтиния пода-
рък от повърната течност 
може да изиграе лоша 
шега на самеца. Самката 
може да прецени по пред-
ложената „проба“ какво е 
физическото състояние 
на мъжкия.

Храната на любовта

Мъжките на много видо-
ве насекоми произвеждат 
т.нар сперматофори, гело-
образни капсули, които 
съдържат сперматозои-
ди и еякулат, обвити във 
външно, защитно покри-
тие, наречено спермато-
филакс.
Мъжките скакалци прех-
върлят всичките си спер-
матозоиди в капсула, от 
която се подхранва жен-
ската след като мъжкият 
е напуснал. Но самките 

скакалци може, ако искат да се отър-
ват от сперматозоидите на нежелани 
мъже като просто ги махнат, но обик-
новено изяждат капсулата сперма-
тозоиди преди спермата да се е прех-
върлила изцяло. Самците не желаят 
естествено, това да се случи и се опит-
ват да ги спрат. И тъй като това става 
извън тялото на женската, може да се 
наблюдава какво се случва. 

Копулиране на мухата Rhamphomyia sulcata: 1) с 
ценен подарък (вляво) и 2) със “символичен” (вдясно). 
Експериментите показват, че този вид мухи малък, 
ядлив подарък обезпечава на самците същия мъжката 
репродуктивен успех, както и голям негоден за 
консумация (напр. бучка пух от семена на растения). 
Този факт насърчава самците да лъжат.
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Самка на скакалците Poecilimon 
thessalicus, която се храни с огромен 
сватбен подарък. Снимка: Gerlind 
Lehmann

Екип на зоолози от Университета на 
Меси (Massey University), Нова Зелан-
дия, начело с Джей Маккартни (Jay 
McCartney) са наблюдавали, че поня-
кога самките при някои видове ска-
калци от рода Poecilimon, проявяват 
нетипично поведение: когато самци-
те пеят призивните си песни, самките 
сами лично тръгват да търсят парт-
ньори, с които да продължат рода.

Красивите сперматофори на све-
тулките. Снимка: Lewis et al./Current 
Biology

Оказало се, че самците - скакалци съ-
блазняват самките, предлагайки им 
лакомство - сперматофори с висока 
хранителна стойност. Учените изслед-

вали сперматофорите на 32 вида ска-
калци, техните размери и хранителни 
качества. Някои скакалци произвеж-
дат толкова големи сперматофори, че 
самките предпочитат, въпреки опас-
ността от хищници, сами да потърсят 
самците.
За самците създаването на сватбен 
подарък струва скъпо, той може да е 
с тегло до 40% от телесната маса на 
мъжкия.
„Самците, които произвеждат малки 
сперматофори може да се чифтосат 
два пъти на нощ, но самците, които 
произвеждат големи сперматофо-
ри могат да се чифтосат само вед-
нъж или два пъти в живота си“, каза 
Маккартни. „Възрастните живеят 
около три седмици, така че това са 
доста значителни инвестиции“.
Сперматофорите се правят от самците 
специално за женска консумация при 
много видове скакалци, но качество-
то на тези подаръци варира в широки 
граници.
В хода на еволюцията, самците са раз-
работили някои трикове: сватбеният 
подарък може да е с ниска хранител-
на стойност - нещо като дъвка и освен 
хранителни вещества, да има такива, 
които увеличават репродуктивността 
на самките и намаляване на желание-
то й да се чифтосва с повече партньо-
ри.

Подаръците на светулките - въпрос 
на оцеляване

Сперматофорите са особено важни за 
светулки, тъй като за самките те са 
единственият източник на хранител-
ни вещества. Самките разчитат само 
на самците за изхранване на себе си и 
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яйцата. Така че, както при скакалците, 
и в този случая по-скоро самките тър-
сят мъжките през размножителния 
период, а не обратното.

„Самките са принудени да разчитат 
на подаръците на самците 
за да изхранят яйцата си в 
края на своя живот“, заяви 
Сара Люис (Sara Lewis), съ-
автор на статията Nuptial 
gifts в Current Biology. „Те 
много отчаяно ще търсят 
самци. В края на сезона, ще 
видите самец да лети над 
полето, а в същото време 
самките, които обикнове-
но са неотзивчиви, сега ця-
лото поле ще свети - те са 
там долу в тревата и тър-
сят самци“.

Подарък отрова

Пеперудата (Zygaena filipendulae), коя-
то у нас наричат Циганка или Зигена е 
с пъстри крила - черни, с метален зеле-
но-син оттенък и с 6 големи ярко чер-
вени точки. Заради вида си, тя лесно 
се забелязва и щеше да е много уязви-
ма. Тази пеперуда обаче, се защитава 
от хищници като отделя цианид, ко-

гато е наранена. Това е ефективна, но 
скъпа отбраната. Цианидът изисква 
интензивни хранителни и енергийни 
разходи и не е лесен за синтезиране.

По време на чифтосване, 
самците превръщат някои 
от своите цианогенни съеди-
нения в феромони и ги осво-
бождават. Жените могат да 
определят колко феромони 
произвежда самеца и колко-
то е по-голямо количеството 
им, толкова е по-вероятно 
самката да го приеме. Тя по-
късно ще прехвърли на лар-
ви си отровното наследство.

Zygaena filipendulae Снимка: visoflora.
com

„Самките са принудени да раз-
читат на подаръците на сам-
ците за да изхранят яйцата си 
в края на своя живот“,
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Мика Загробелни (Mika Zagrobelny) и 
колегите му от Университета в Копен-
хаген са изследвали нивата на цианид 
в девствени пеперуди и току-що из-
вършили чифтосване. Те са установи-
ли, че девствените самки и самци имат 
приблизително едни и същи нива на 
цианогенни съединения. За разлика 
от тях, след чифтосване, самките имат 
по-високи нива, а самците - по-ниски 
нива. Това показва, че по време на 
чифтосване, самците прехвърлят ня-
кои от тези химикали на самката.

Подарък, инвестиция за бъдещото 
поколение

Ако подаръчетата при паяците са по-
скоро защита за не бъдат изядени или 
подкуп за съвокупляване, при други 
организми тези сватбени подаръци са 
грижа не толкова за майката, а за бъ-
дещото общо поколение

Речната рибарка
Символните подаръци са възникнали 

в процеса на еволюция и при по-ви-
сши животни. Даването на подарък е 
обикновена церемония в ухажването 
при много птици. Мъжкият на речна-
та рибарка (Sterna hirundo) донася на 
женската уловена риба. Тук подарява-
нето на храната не означава защита, а 
е проява, пренесена от грижите за по-
томството.

Снимка: Лерка Остоич 

Самците на обикновените сойки, 
представители на семейство вранови 
(сем. Corvidae), поднасят нещо вкусно 
като подарък на своите самки. Оказа 
се, че самците предусещат какво точ-
но ще се хареса на самките и няма не-
доволни.
Психолозите Никола Клейтън (Nicola 
Clayton) и Лерка Остоич (Ljerka Ostojić) 
от Университета Кембридж публи-
куват в Proceedings of the National 
Academy of Sciences, PNAS изследване 
(Evidence suggesting that desire-state 
attribution may govern food sharing in 
Eurasian jays) на навика на сойките 
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да дават подаръци. От тестовете се 
оказало, че мъжките се интересуват 
и успяват да разберат какъв точно 
подарък искат приятелките им. Тази 
способност е част от това, което уче-
ните наричат теория на ума и се пред-
полагаше досега, че е присъща само на 
хората и висшите примати.

Учените са позволили на мъжките 
сойки да гледат своите връстнички, 
отделени от тях с мрежа, ядат до на-
сита или ларви на молец, или ларви 
на брашнени червеи. Самците има-
ли възможност да им предложат или 
едното, или другото на приятелките 
си зад мрежата като подарък.
И сойките, както и хората, обичат раз-
нообразието и самците „знаели“ това 
- те безпогрешно избирали, ако при-
ятелките им ядат един вид храна, да 
й поднесат другия. Въз основа на на-
блюдението си, те преценили какво 
биха предпочели техните приятелки. 
Когато храната им била скрита от по-
гледа, самците не успявали да дадат 
желания подарък.

Kръглоочките индийски пойни птички

Подобни примери има и при много дру-
ги птици-тукани, кукувици и др. Често 
пъти партньорите само докосват чов-
ките си-мъжкият храни женската сим-
волично. В такъв случай се говори за 
ритуализация на акта на хранене. При 
кръглоочките (Zosterops) - индийски 
пойни врабчови птички този акт се 
е превърнал в своеобразна целувка с 
връхчетата на езичетата.

Ако нищо не донесе - нищо няма и да по-
лучи

Самките на хищните птици, когато 
си намерят партньор, престават да 
ловуват. Ако самецът донесе плячка, 
самката копулира с него. Колкото по-
вече донесе, толкова повече увелича-
ва шансовете си за успех, ако нищо не 
донесе - нищо няма и да получи.
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 Нашите братовчеди залагат на дъл-
готрайните връзки

След толкова много примери е изне-
надващо, че подобно поведение е ряд-
кост сред бозайниците и дори сред 
приматите. Подаряването на подаръ-
ци си остава изключителен монопол 
на човека. Според Сара Люис, липсата 
на сведения за даване на сватбени по-
даръци при бозайниците не означа-
ва непременно, че такова поведение 
липсва. „То със сигурност е възмож-
но, но ние просто не сме се вглеждали 

толкова силно“ - казва тя за wired.com.

Професор Джил Прутц (Jill Pruetz), ан-
трополог от Университета на Айова, в 
последните години проучва шимпан-
зетата в саваната на Сенегал. Екипът 
й е описал самци, споделящи диви 
растения и месо със самки, с които не 
роднини. Обменът обаче не води до 
задължително незабавно чифтосване.

По същия начин, в своето изследва-
не, публикувано през 2010 г., д-р Иън 
Гилби от Университета Дюк, САЩ, от-
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крива същата липса на „отговор“ от 
самките на тази мъжка щедрост при 
източноафриканските шимпанзета.

Изследване на Кристина Гомес 
(Cristina Gomes) и Кристофър Бош 
(Christophe Boesch) показва, че мъж-
ките шимпанзета може умишлено да 
удължават играта.  Учените внимател-
но са наблюдавали поведението им в 
резервата Tai Forest в Кот д‘Ивоар. Те 
установили, че самците, които споде-
лят месо със самките в продължение 
на дълъг период от време увеличават 
шансовете си за чифтосване с нея.

Дали самките помнят щедрите ухажо-
ри или споделянето на храна създава 
особено силна дълготрайна връзка, 
засега не е ясно.

Еволюционната сметка - разходи и 
приходи 

Сватбените подаръци обикновено 
представляват храна под една или 
друга форма (например сперматофо-
ри). Самките, които получават пода-
ръци, създават повече и по-здраво 
потомство от тези самки, които не са 
получили сватбен подарък. Тук инте-
ресът е общ.

Но логиката на половият отбор пре-
дизвиква състезанието, при което 
мъжкият се стреми с по-малко разходи 
да оплоди възможно най-много жен-
ски, докато женските имат интерес да 
бъдат оплодени от най-“хубавия“ спо-
ред самката екземпляр и да получи 
най-много ресурси от него.

Самците, които дават подаръци имат 

неизменно по-голям шанс за чифтос-
ване и дълги копулациии отколкото 
тези, които не дават. Констатации-
те на изследователите показват, че 
сватбените подаръци позволяват на 
самците да контролират продължи-
телността на съвкупление, ускоряват 
снасянето на яйцата, осигуряват тях-
ното бащинство и минимизират въз-
можните загуби от „изневери“.

Обикновено самките контролират 
продължителността и обема на транс-
фера на спермата по време на процеса 
на чифтосване, но подаръците, подне-
сени от мъжките временно пречат на 
тези способности на самката да упра-
влява процеса.

При други животни като паяци и ска-
калци, сватбеният подарък е още по-
необходим, за да се избегне изяждане 
от женската.

Но хващането на храна или произ-
водството на сперматофори изискват 
разходи на време и ресурси на собст-
вения организъм и затова се появяват 
фалшивите и неадекватни подаръци, 
които заблуждават и отклоняват вни-
манието на самката и не костват мно-
го усилия на самците.

Надлъгването продължава.
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Нека да разгледаме човешко-
то същество като функция на 

различни необходимости изразена 
в определен интервал от време. Този 
интервал може да го фиксираме от 
първата до последната глътка въз-

дух. Какво се случва с човека след 
като се роди? Какви ензими, хормо-
ни и вещества се произвеждат? Защо 
се произвеждат и доколко тяхното 
производство и ефект е контролиран 
от човека процес?

За Любовта и 
нейните 
измерения
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Човешкият организъм е изграден от 
7 системи, функциониращи в единна 
затворена система. 
1. Нервна система;
2. Ендокринна система;
3. Храносмилателна система;
4. Дихателна система;
5. Кръвоносно- съдова, лимфна сис-
тема;
6. Опорно- двигателна;
7. Пикочно- полова система;
За всички процеси случващи се на-
шето тяло отговорен е мозъка и нерв-
ната система на човешкото същество. 
Там се регулира (постъпва, обработ-
ва, използва, отделя) цялата инфор-
мация от заобикалящият ни свят, с 
която човек  може да контактува по-
средством някой от сетивните въз-
приятия (слух, мирис, допир, зрение 
и общи равновесни параметри).
Спрямо естеството на информация, 
която постъпва в мозъка на човек, 
можем да класифицираме и да раз-
делим поведението му на два основ-
ни типа:
-  Физиологично;
-  Патологично;
Към физиологичните реакции спа-
дат всички видове реакции които се 
появяват след като мозъкът е обрабо-
тил информацията за дадено събитие 
случващо се в полето на възприяти-
ята на индивида и е предприел оп-
ределени жизнени процеси. Такива 
реакции са различни стресови ситуа-
ции и отговорите на тялото ни или в 
общи линии измененията на средата 
в която организмът ни съществува. 
Можем да генерализираме по след-
ния начин.
Физиологичните реакции свързани 
с производството на хормони могат 

да бъдат сведени до няколко основни 
обединяващи за човека условности. 
Заедно с нервната система осигуря-
ват адекватни реакции на органите и 
системите при промяна на условията 
на средата, в която индивида същест-
вува т.е. осигуряват се процесите на 
адаптация на организма към околна-
та среда.
- Осигуряват цялостното израстване, 
развитие и репродукция на органи-
зма;
- Осигуряват равновесието на въ-
трешната среда на организма;
Да погледнем какво се случва, когато 
хората се влюбваме

Фенилетиленаминът (фиг.1) е първо-
то вещество, което се синтезира в мо-
зъка, след като стрелите на Амур про-
нижат тялото. Понесен от кръвния 
ток, този хормон води до повишава-
не на нивото на невротрансмитера 
адреналин, което има за последствие 
учестено дишане, сърцебиене, пот-
ни длани и горещи вълни, заливащи 
тялото. Установено е, че оценката 
на достойнствата на потенциалния 
обект на любовта се извършва под-
съзнателно и за това са нужни само 
25 секунди. За пламване на любовта 
от пръв поглед са достатъчни 90 се-
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кунди. Именно тогава вълните от 
„хормона на любовта” – фенилетиле-
намина, достигат и подчиняват всяка 
клетка на тялото и заставят душата 
да се рее из облаците, откъсвайки я 
от реалния свят. По своето действие 
това вещество представлява естест-
вен амфетамин, наркотик, който вли-
яе на логическите центрове на съзна-
нието, ето защо редица постъпки на 
влюбените не могат да се обяснят и 
предвидят. 

Фиг. 1

Според психолозите любовта е със-
тояние на ума, което се постига след 
много силна хормонална каскада, 
която според учените променя цяло-
то биополе в тялото. Такава, каквато 
си я представяме днес, любовта би 
могла да се приеме като съвсем ново 
явление на нашето време. В минало-
то романтичната любов в името на 
всичко не е била център на вселената 
за хората, нито техен стремеж. Тога-
ва била важна по-скоро прехраната и 
оцеляването. Тъй като сега тези неща 
са по-лесни в модерния нов свят, 
имаме повече време да обърнем вни-
мание на вътрешните си инстинкти 
за близост, които са изначално роде-
ни у човека още с първия лъч светли-
на при раждане. Ще видим любовта 
не такава, каквато ни я показват по 
филмите, нито онази в романите, а 

онази вечна любов, видяна като ин-
стинкт и предизвикваща по-бързото 
сърцебиене и задвижването на кръв-
та. Това чувство, явление, ще бъде 
видяно без да бъде идеализирано, 
нито омаловажавано.
От психологическа гледна точка лю-
бовта е нужда. У човека е вроден ин-
стинкт за непрестанно търсене на 
близост и разбиране. Това е донякъде 
като глад, но духовен. Биологичните 
модели на секса разглеждат любо-
вта като бозайнически инстинкт, по-
добен на глада или жаждата. Хелън 
Фишър – водещ експерт в областта 
на любовта, разделя обичта на три 
отделни, частично сливащи се етапа: 
страстно желание, привличане и об-
вързване. Страстното желание (още 
лъст) демаскира хората за другите; 
романтичното привличане окуража-
ва хората да фокусират енергията си 
върху съвкуплението, а обвързването 
включва толериране на партньора.
Тялото на човека непрекъснато се 
променя – когато спим, ядем и вър-
вим. Човек сменя кожата си прибли-
зително 1 000 пъти по време на целия 
си живот, косата би могла да окапе 
при силен стрес, би могла да се поро-
ди слепота от уплаха, при силен стрес 
сърцето изтласква много повече кръв 
от обичайното – всички  тези доказа-
телства сочат, че в живота на чове-
ка тялото непрестанно се променя и 
всяка мисъл и емоция има силата да 
влияе на тези процеси. Става ясно, 
че психическото ни състояние и фи-
зическите реакции на организма са 
взаимно свързани. Именно любовта 
е една от най-силните емоции и по-
ражда най-много чувства. Въпросът 
е какво точно става с тялото ни, ко-
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гато усещаме различните нюанси на 
тези емоции. Защо символ на любо-
вта е сърцето? Всъщност ние обича-
ме, благодарение на мозъка, сърцето 
само реагира на командите и мисли-
те на този орган. Именно мозъкът 
произвежда три хормона, когато сме 
в състояние на обич – окситоцин, до-
памин и опиоиди. Дори е доказано, 
че любовта е като наркотик – изпит-
ваме психическа и физическа нужда 
от нея. Стремежът към вътрешна хар-
мония и радост е напълно естествен. 
Каква по-голяма радост от това да се 
почувстваш разбран и ценен, когато 
си в хармонично съзнание и умът ти 
е зает с положителни мисли. Тогава 
тялото отговаря на сигналите, полу-
чени от мозъка, от мислите... Отго-
ворът е по-добро здраве, чувство на 
свежест и прилив на енергия. 
Наркотичното въздействие на ам-
фетамините имитира усещането за 
любов. Когато сме влюбени, мозъкът 

произвежда същата смесица от не-
вротрансмитери (химически сигнал-
ни вещества на нервната система) и 
хормони (окситоцин и вазопрезин), 
които причиняват увеличаване на 
сърдечния пулс, липса на сън, загуба 
на апетит и същото вълнение, както 
ако сме под въздействие на стиму-
ланти. Хормонът окситоцин, отделян 
при влюбване, известен като „гушкав 
хормон“, се секретира в мозъка по 
време на секс, раждане и кърмене и 
играе важна роля в изграждането на 
връзката между хората.
Според специалистите тези промени 
са чисто на психологическо и физи-
ологично ниво в организма. Факти-
те показват, че емоциите променят 
изключително много функционал-
ността на тялото. Така например чо-
век, който изнася реч пред публика 
може значително много да завиши 
секрецията на някои неврохормони, 
с което да ускори процесите на чувст-
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вителност в организма и да даде при-
знаци за алергия, каквато реално в 
момента не съществува. Такива са 
симптомите като зачервяване и по-
дуване на лицето, появи на ситни об-
риви, пърхот по главата, треперене, 
ускорено дишане и други.
Според източните учения, когато чо-
век използва любовни думи в изра-
зите си повишава нивата на естест-
вените си ендорфини и серотонин в 
тялото. Самата дума любов, превър-
ната в мантра, повтаряна по много 
пъти на ден, подобрява физическото 
състояние според практикуващите 
медитация.
Чувството на любов стимулира и из-
остря мисълта, подобрява паметта, 
повишава самочувствието и създа-
ва условия за силна самоувереност 
у човек. В тези условия на завишена 
неврохормонална продукция, въз-
становяването на нервната система 
е много бързо, което в същото време 
успокоява човешката психика и тяло 
и създава чувство на обич.
Разбира се, монетата има две страни 
и е важно да се уточни, че цялостни-
ят ефект на влюбването в човешкия 
организъм се постига, когато „чув-
ствата са взаимни“.
В другите случаи, от другата страна 
на монетата, стоят негативните емо-
ции на наранения човек. Това е със-
тояние, което често води до депре-
сия, песимизъм и апатия. По този 
начин се получава значителен спад в 
нивата на серотонин и допамин в ор-
ганизма.
Тези активни вещества в тялото от-
говарят за бързото развитие на остри 
възпалителни процеси. Краткотрай-
ният стрес от своя страна може както 

да завиши имунитета, респективно и 
защитните сили на организма, така и 
да го снижи до минимум при хрони-
чен стрес в отношения между двама 
партньори. Човек в последните ус-
ловия е много по-склонен да развие 
психологически дисбаланс, който да 
доведе до поява на депресивен епи-
зод или хронична депресия, както 
и да развие сериозни заболявания, 
като диабет и някои сърдечносъдови 
нарушения, като артериална хипер-
тония или ритъмно-проводни нару-
шения.
Серотонинът е друг важен неврохор-
мон, чийто синтез драстично пада 
при любовно разочарование. Той 
има водеща роля при поддържането 
на добро настроение, както и за ре-
гулацията на физическото усещане 
за болка. Доказателствата сочат, че 
хората с любовна депресия имат спо-
собността да изпитат много повече 
болкови симптоми, отколкото всеки 
друг човек в нормално психично със-
тояние.
Заключението от цялото съждение 
е, че любовта може да притежава 
уникалната способност да пречиства 
тялото и да отпуска душата, но и об-
ратния случай, да предизвика много 
силен негативизъм в човек и да до-
веде до тежки нарушения във функ-
ционирането на нервната система. 
Но това всъщност е породено не от 
любовта, а от нейната липса. Което 
е признак, че трябва да я приемаме 
като само положителен процес.
И нека не забравяме, че любовта е 
вечен процес и не се състои само в 
сексуална връзка между двама души, 
нито е задължително да бъде само 
между хора, нито пък между два ин-
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дивида от един и същ вид:  

Не е нужно любовта да е насочена 
само към човешко същество, бихме 
могли да се обичаме с различни съ-
щества. Според проучвания, не е 
важен нито езика, нито дори да се 
осъществи разговор между две съще-
ства, когато има контакт очи в очи. 
В мозъка и нашето подсъзнание има 
друго ниво на общуване, за което не 
ни е необходимо да си говорим, за 
да почувстваме любов. Следователно 
хармонията между различните съ-
щества е възможна, именно на този 

принцип се сприятеляват хората и 
животните. 
Моногамията е доста рядко явление 
в животинския свят, но въпреки това 
тя съществува. Мишката, която оби-
тава степните простори, или по-ско-
ро мъжкият индивид, остава верен 
на женската, с която е загубил дев-
ствеността си. Той дори не поглежда 
към други женски, агресивно настро-
ен е към тях и често ги напада без 
причина. Учените са изучили тази 
особеност на поведението на мишо-
ка, и са открили в мозъка му особено 
съчетание на хормони, които отгова-
рят за агресията към други женски и 
вярност само на една.
Белоглавият орел, също като мишо-
кът, остава верен до смъртта си на 
любимата. 
Не само пингвините се отличават с 
любовта си само към един-единствен 
представител на вида си. Вълчицата 
например се чифтосва само с един 
вълк. След като той умре, тя си нами-
ра друг мъжкар, който да й осигури 
потомство. Съществуват и много слу-
чаи, в които вълчицата направо се 
поболява от скръб по загиналия си 
другар и напуска завинаги глутница-
та, за да умре сама. Ако не загине и 
тя, завинаги губи възможността си да 
ражда. 
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Брадавичестата риба-клоун има 
странно понятие за моногамията. 
След чифтосването мъжкарят се за-
лепва за женската. Постепенно него-
вата уста се пълни с нейната кожа, а 
кръвоносните им системи се обеди-
няват в една.
Любовта е връзката на цялата плане-
та. Любовта между хората е причи-
на за мира, любовта към природата 
подканва към опазването й и самото 

присъствие на това чувство съхра-
нява здравето на планетата, както и 
оказва положителен ефект върху на-
шето собствено здраве. Стремежът 
към това физическо и емоционално 
състояние е двигател на всичко поло-
жително в света, улеснява общуване-
то и помага на човека да открие по-
висш смисъл в своето съществуване. 
   

http://nauka.bg
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 Всяка година от средата на фев-
руари до средата на март в Ка-

надския национален парк Вапуск се 
случва грандиозно събитие – белите 
мечки за пръв път излизат на повърх-
ността със своите четиримесечни ме-
чета.
През 2015 година фотографът Дейзи 
Джилардини, чиято страст е дивата 
природа, решава да заснеме този пър-
ва среща на мечетата със снега. Въпре-
ки че, температурите в резервата са 
около −50 °C, смелата жена чака пред 
бърлогата 13 дни или общо почти 117 
часа навън с фотоапарат в ръка. Резул-
тата може да видите сами. 

Заради тези кадри 

фотографът прекарва 

117 часа на -50 °C
Източник: http://petapixel.com/ 

Списание  “Българска наука”, брой 86 (2016 г.)
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 Организмът ни е подложен на 
ежедневни „нападения” от стра-

на на най-различни вируси, бактерии, 
паразити, гниеродни видове и какви 
ли още не гадини. Науката, която изу-
чава отговорът му спрямо тях се нари-
ча “имунология”.
„Нашествениците” се нар. антигени 
(Ag). Аз лично запомних термина като: 
антигени = срещу нашите собствени 
гени. Тези „нападения” предизвикват 
имунния отговор на нашия органи-
зъм, а той си знае работата. Има два 
вида имунен отговор – вроден и при-
добит.

За вродения не ми се иска да задълба-
вам. Придобитият се отнася за анти-

В дълбините 
на алергиите

Автор: Яна Ненчева
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гените, с които вече се е срещал един 
път организма, т.е. придобитият иму-
нитет е специфичен. Този вид имуни-
тет се основава на два вида бели кръв-
ни клетки (лимфоцити), за които сме 
чували от училище.
Тези лимфоцити се разделят на два 
вида според мястото, в което се обра-
зуват:
- B-лимфоцити, които се синтезират в 
костния мозък (англ. bone – кост)
- T-лимфоцити, които се синтезират в 
тимуса (жлеза с вътрешна секреция)

Лимфоцитите разпознават чуждород-
ните „нашественици” с много висока 
специфичност. От своя страна В- и Т-
лимфоцитите разпознават антигена 
чрез определени рецепторни молеку-
ли.
Рецепторните молекули най-общо 
представляват белтъчни молекули, 
които разпознават химични сигнали, 
което е важно, защото те отчитат оп-
ределени промени и позволяват да се 
отреагира адекватно спрямо тях.
В случая на B-лимфоцитите, рецеп-

торните им молекули се наричат иму-
ноглобулини (Ig). Наричат се иму-
ноглобулини, ако се разглеждат от 
структурна гледна точка. Иначе от 
функционална се означават като ан-
титела (Ab). Или както го опивам по-
просто: антитяло = срещу навлязлото 
чуждородно тяло.
Антителата са разположение из целия 
организъм – „дежурят” по кръвта и 
лимфата, загнездени са в лигавиците 
и дебнат за някой промъкнал се „на-
шественик”. Намерил веднъж „жерт-

вата” си имуноглобулина подава сиг-
нал към „компетентните органи на 
реда” и антигена бива унищожен.
Има пет класа имуноглобулини – IgA, 
IgM, IgG, IgD и IgE. Може да видите 
снимката на IgG по-долу. Там, където 
има червеничко е частта, с която иму-
ноглобулина се прикрепя за антигена 
щом го разпознае.
Както вече споменах, придобития 
имунитет е специфичен. Именно това 
е участъкът, който го прави такъв. 
Един път срещнал антигена, той ще 
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бъде запомнен. Така при всяка следва-
ща среща ще бъде обезвреден по-бър-
зо отколкото при първата им среща. 
Трябва да се знае обаче, че ако нико-
га преди не се е срещал с него, ще го 
подмине по кръвния ток като малка 
гара. Спокойно. За да се „запознаят” си 
има определени механизми. Те не са 
обект на темата към момента.
Тъй като статията е за алергичните 
реакции, нека се съсредоточим върху 
IgЕ, именно това е антигенът, свързан 
с алергиите. За да съм коректна, алер-
гични реакции могат да се причиня-
ват и от други два типа имуноглобу-
лини, но тъй като е косвен ефекта им, 
няма да се задълбочавам в това.
При скорошно изследването на пара-
зита Schistosoma mansoni, учени по-
падат на протеин, който наподобява 
друг такъв в брезовия прашец. А този 
белтък в прашеца е виновник за ред 
алергичните реакции.
 

Schistosoma mansoni
Новото проучване сочи, че неща, съ-
държащи молекули близки до тези на 
конкретния протеин, предизвикват 
редица алергична реакция. Това може 
да е от помощ в прогнозирането на-
пример, кои храни могат да са причи-
нители на алергии.
Когато IgE нормално се свърже с ан-
тигена, това води до възпаление. Ако 
обаче IgE се свърже с много голямо 
количество антигени едновременно, 
това не води просто до възпаление, 
а до атопична алергия и дори анафи-
лаксия. Знаем, колко опасно може да 
бъде това.
Или иначе казано, когато IgE разпоз-
нае, т.нар алергенен протеин на фъс-
тъка например, то той се свързва с 
него. Това може да доведе в някои слу-
чаи до силна реакция на имунния от-
говор и в крайна сметка до симптоми, 
вариращи от хрема до животозастра-
шаващият анафилактичен шок.
Учените смятат, че този механизмът 
на предизвикване на алергична реак-
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ция първоначално се е развил, като 
защитен за хора и животни срещу па-
разити. В развитите страни обаче, къ-
дето имунната система на човека поч-
ти не се сблъсква с такива паразити, 
алергичните реакции се насочват към 
други видове молекули, които не са 
така опасни. И всъщност свързването 
на IgE с причинителя и последващата 
реакция на имунната система водят 
до много по-големи беди, отколкото е 
щял да нанесе самия причинител.
Още в самото начало в подкрепа на 
хипотезата, че има протеин и той е 
ключов, група учени, водени от изчис-
лителния биолог Николас Фърнхам, 
Лондон се занимават с този проблем. 
Те анализират сходствата между 2 712 
протеина, за които е известно, че при-
чиняват алергии с повече от 70 000 
протеини от 31 вида паразити. Така 
изследователите идентифицират 2 
445 паразитни белтъка, които са с ви-
соко ниво на сходство спрямо алер-
генните протеини.
Така те откриват гореспоменатия про-
теин от паразита Schistosoma mansoni.
В следваща по-сигурна стъпка от из-
следването, учените събират кръвни 
проби от 222 души в Уганда, заразени 
с червея S. mansoni. Така установяват, 

че един на всеки шест произвежда ан-
титела, които разпознават пречисте-
ния паразитен протеин, т.е. те вече са 
се срещали с него. Специфичността, за 
която говорихме по-рано при придо-
бития имунитет.

„Ние прогнозираме, че този протеин 
ще бъде разпознат от имунната систе-
ма, тъй като фрагмент от него е подо-
бен на този от брезовия белтък, който 
причинява редица алергични реак-
ции“, констатира Фърнхам. Изследо-
вателите допълват, че това е „първият 
пример за сходства на паразитни про-
теини и такива от растителни полени, 
които да са сред таргетните молекули 
на IgE“.
В изказването си паразитолога Мария 
Язданбакш от университета в Лейден, 
Холандия споделя: „Това е един мно-
го полезен научен труд, който дава 
възможност да развием нов метод за 
идентифициране на нови алергени.“
Фърнхам твърди, че „резултатите биха 
могли дори да помогнат за разработ-
ването на по-ефективни терапии за 
хората, страдащи от алергии.”
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При имунотерапията хората са изло-
жени на въздействието на нарастващи 
алергенни дози, за да се намали чувст-
вителността на имунната им система. 
Познавайки вече този протеин и зна-
ейки сходствата му с редица алерге-
ни, това би позволило на лекарите да 

дават направо пречистената белтъчна 
форма на пациентите. „Това неимовер-
но ще улесни дозировката, а от там и 
имунотерапията ще е по-безопасна”, 
казва Фърнхам. „ Но това е дълъг път, 
за изминаване“, предупреждава той.
 

Всяка седмица нови продукти

Уникален дизайн и без аналог в България
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В повечето случаи частиците с 
висока енергия като протони и 

електрони се свързват с експеримен-
тите, които се провеждат във физич-
ните лаборатории, като например 
CERN (Европейската организация за 
ядрени изследвания). Изучаването на 
взаимодействията между тези части-
ци посредством измервания с детек-
торите в CERN дава възможност да се 
тестват различни теории и разширява 
нашите познания за света.  

Изучаването на взаимодействията 
между елементарните частици, както 
и взаимодейтвията между елементар-

ните частици и материята, през която 
преминават, дава отговори не само на 
фундаментални въпроси, например 
от какво е направена Вселената, но и 
решава чисто практични проблеми. 
Много от технологиите разработени 
във физичните лаборатории, като де-
тектори и алгоритми, се прилагат в 
различни области от живота. 

Може би едни от най-важните прило-
жения на тези знания и технологии 
са в областите медицина и биология. 
Приложенията са многобройни – ме-
дицински снимки с ядрено-магнитен 
резонанс, медицински снимки с рент-

Лечение с високо-
енергийни 
частици
Автор: Илина Василева
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генови лъчи, лечение с йонизиращо 
лъчение (рентгенови лъчи, електро-
ни, протони, йони) и др. Днес, тези об-
ласти се развиват много динамично 
и допринасят към по-добро разбира-
не на причините за някои болестите, 
както и тяхното лечение. Тази статия 
дава начални познания за лечението с 
йонизиращо лъчение и по-специално 
лечението с рентгенови лъчи и прото-
ни.

Фиг. 1 Форма на разпределението на 
дозата при взаимодействието на сно-
пове от електрони (electron), неутро-
ни (neutron), рентгенови лъчи (X ray), 
гама лъчи (γ ray), протони (proton) и 
въглеродни йони (carbon ion) с вода. [1]

Когато високо-енергийни частици 
преминават през човешкото тяло, те 
йонизират материята (тъканта), през 
която преминават като по този начин 
депозират енергия в нея. В зависимост 

от това какви са тези високо-енергий-
ни частици, тяхното взаимодействие 
с материята е различно. Това най-яс-
но личи от Фиг. 1, която показва раз-
пределението на дозата (енергията 
депозирана в материял с известна 
маса) в зависимост от разстоянието 
от повърхността на човешкото тяло. 
Фиг. 1 показва формата на разпреде-
лението на дозата за различни части-
ци: електрони, неутрони, рентгенови 

лъчи, гама лъчи, протони и въглерод-
ни йони при тяхното взаимодействие 
с вода. Човешкото тяло съдържа око-
ло 70% вода, така че Фиг. 1 представя 
сравнително добро предположение на 
взаимодействието на тези частици в 
човешкото тяло.

От графиката се наблюдават следните 
особености: 
1. Неутралните частици (частиците 
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без заряд) като рентгенови лъчи, гама 
лъчи и неутрони имат висока начал-
на доза, която постепенно намалява с 
разстоянието, но не изчезва напълно.
2. Частиците със заряд като електро-
ни, протони и въглеродни йони се ха-
рактеризират с депозиране на енергия 
до опрделено разстояние. Това раз-
стояние зависи от началната енергия 
на тези частици. Електроните имат 
висока начална доза, протоните и въ-
глеродните йони имат ниска начална 
доза. Освен това протоните и йоните 
депозират почти цялата си енергия в 
края на това разстояние.

Основната цел на лечението с високо-
енергийни частици е да се разрушат 
туморните клетки като същевремен-
но дозата в здравата тъкан остане 
минимална. Като се има предвид това 
както и формата на разпределение на 
дозите от Фиг. 1, могат да се направят 
следните изводи:
1. Облъчването с електрони се използ-
ва за лечение на тумори, които се на-
мират близо до повърхността на чо-
вешкото тяло, поради висока начална 
доза и спиране на електроните до оп-
ределено разстояние.
2. Облъчването с рентгенови лъчи, 
протони и въглеродни йони се из-
ползва за лечение на тумори, които 
се намират на известно разстояние от 
повърхността на човешкото тяло. 

  
                                                                                  

   a)

          б)

Фиг.2 Симулация с Geant4 [2] на взаи-
модействието на снопове рентгенови 
лъчи (a) и протони (б) с водата. Цвето-
ве: зелено (траектории на първични и 
вторични рентгенови лъчи), червено 
(траектории на вторични електро-
ни), синьо (траектории на първични и 
вторични протони). [3]

Нека сравним две терапии: терапията 
с рентгенови лъчи и терапията с про-
тони. Както рентгеновите лъчи така и 
протоните могат да достигнат тумо-
ри, които се намират на разстояние от 
повърхността на човешкото тяло. За 
разлика от рентгеновите лъчи, про-
тоните депозират по-малко енергия в 
здравата тъкан преди тумора (ниска 
начална доза, Фиг. 1) и не депозират 
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енергия след тумора (протоните спи-
рат на определено разстояние, което 
зависи от тяхната начална  енергия, 
Фиг. 1). Това е от голямо значение, тъй 
като означава, че по-малко здрава тъ-
кан е засегната от облъчването с про-
тони, което от своя страна води до на-
маляване на страничните ефекти от 
терапията.

Фиг. 2 показва симулация на снопове 
рентгенови лъчи и снопове протони 
насочени към центъра на една от сте-
ните на куб пълен с вода. Чертите с 
различни цветове обозначават траек-
ториите на частиците от снопа, както 
и траектории на частиците които се 
образуват при взаимодействието на 
частиците от снопа с водата. В случай 
(a) това са траектории на рентгенови 
лъчи от снопа, вторични рентгенови 
лъчи и вторични електрони. В случай 
(б) това са траектории на протони от 
снопа и вторични протони. Фиг. 2 дава 
нагледна представа защо формата на 
разпределение на дозата във Фиг. 1 
изглежда по този начин.

Фиг. 3 показва разпределението на 
дозата при облъчване на мозъка и 
гръбначния стълб с рентгенови лъчи 
(photon) и протони (proton). Фиг. 4 по-
казва разпределението на дозата при 
облъчване на тумор в мозъка с прото-
ни (IMPT и 3D-PRT) и рентгенови лъчи 
(IMRT). 

Фиг. 3 Разпределението на дозата 
при облъчване на мозъка и гръбнач-
ния стълб с рентгенови лъчи (photon) 
и протони (proton). При облъчването 
с рентгенови лъчи има допълнител-
на доза в здравата тъкан в предната 
част на тялото. [4]

Фиг. 4 Разпределението на дозата при 
облъчване на тумор в мозъка с прото-
ни (IMPT и 3D-PRT) и рентгенови лъчи 
(IMRT). При облъчването с рентгенови 
лъчи има допълнителна доза в здрава-
та тъкан в областта на врата и мо-
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зъка. Дозата се измерва в единици [Gy]. 
[5]

Фиг. 3 и Фиг. 4 показват наличието 
на допълнителна доза в здравата тъ-
кан при терапията с рентгенови лъчи. 
Протонната терапия дава подобрения 
в лечението на тумори, тъй като се на-
малява дозата в здравата тъкан. Това 
е особено важно ако тумора се намира 
в мозъка или е близо до критичен ор-
ган, например сърцето. Облъчването 
с протони е предпочитан начин за ле-
чение на тумори особено при децата, 
тъй като се намалява облъчването на 
здравата тъкан, а с това се намалява 
риска от поява на вторични ракови 
образувания на по-късен етап от жи-
вота.   

За съжаление протонната терапия не 
е толкова разпространена, колкото 
терапията с рентгенови лъчи. Една 
от основните причини е скъпата апа-
ратура. Най-голям е броят на центро-
вете в САЩ и Япония. В Европа има 
центрове в Германия, Италия, Чехия, 
Швеция, Швейцария и Франция. На 
сайта http://www.ptcog.ch/ можете да 
прочетете повече за терапията с про-

тони, йони и тежки заредени частици. 
На същия сайт има лист с протонни-
те центрове в експлоатация, центро-
ве които в момента се строят, както и 
центрове, които се плануват да се из-
градят в бъдеще.

[1] R. Amos, Lectures for Proton Therapy, 
UCL (2014)
[2] S. Agostinelli et al., „Geant4 – A 
simulation toolkit“, Nuclear Instruments 
and Methods A 506 (2003)
[3] Ilina Korn, http://www.hep.ucl.ac.uk/
pbt/RadiotherapyWorkbook/index.php/
Main_Page, UCL
[4] R.Zhang et al., „Comparison of 
risk of radiogenetic second cancer 
following photon and proton 
craniospinal irradiation for a pediatric 
medulloblastoma patient”, Phys.Med Biol 
(2013)
[5] N. Boehling et al., „Dosimetric 
comparison of three-dimensional 
conformal proton radiotherapy, intensity-
modulated proton therapy, and intensity-
modulated radiotherapy for treatment 
of pediatric craniopharyngiomas”, Int. J. 
Rad. Oncology Biol. Phys. (2012)  

http://www.ptcog.ch/
http://www.hep.ucl.ac.uk/pbt/RadiotherapyWorkbook/index.php/Main_Page
http://www.hep.ucl.ac.uk/pbt/RadiotherapyWorkbook/index.php/Main_Page
http://www.hep.ucl.ac.uk/pbt/RadiotherapyWorkbook/index.php/Main_Page
http://nauka.bg


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

С Т Р.

94

 „Проблемът на тоя свят е, че 
глупаците са абсолютно уверени, 
а интелигентните хора са изпъл-

нени със съмнения“
Бъртранд Ръсел

Всички сме невежи в някои области 
от живота! Даже ако трябва да сме по-
конкретни, всички хора сме невежи за 
повечето неща от живота, тъй като е 
много трудно да учиш и да се ограмо-
тяваш по повече от един предмет.

Въпросът е да желаеш да се ограмотя-
ваш и да се учиш. Но какво правим в 
случая, когато човек отказва да про-

Лунната конспирация 

и ефектът на Дънинг-
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Автор: Светослав Александров
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мени възгледите си по даден предмет, 
независимо от доказателствата, кои-
то му показват, че той греши?

Вече доста читатели на сайта (бел. 
ред. - www.cosmos.1.bg) са запознати с 
ефекта на Дънинг-Крюгер покрай ста-
тията на Ваня Милева, публикувана в 
„Наука Офнюз“. Накратко казано, ефек-
тът на Дънинг-Крюгер е когнитивна 
склонност, при която необразованите 
хора стигат до погрешни изводи, но 
тяхната некомпетентност им пречи на 
метакогнитивната способност да ос-
ъзнават грешките си. Казано с още по-
прости думи: невежите и необразова-
ни хора имат склонност да надценяват 
своето ниво на компетентност и опит, 
докато експертите и наистина образо-
ваните имат склонност да подценяват 
своето ниво на компетентност и опит. 
Макар че за това се знае от столетия, 
още отпреди времената на Шекспир 
и Бъртранд Ръсел, за пръв път е фор-
мулирано като научен труд през 1999 
година от психолозите Джъстин Крю-
гър и Дейвид Дънинг от Корнелския 
университет.
Ефектът стана особено популярен 
през последните няколко години, по-
край развитието на Интернет, фору-
мите и социалните мрежи и тревож-
ното наблюдение, че голяма част от 
наличната информация в мрежата е 
невярна, а същевременно повечето от 
интернет потребителите са предубе-
дени и търсят само тази информация, 
която потвърждава възгледите им. 
Твърде много хора отричат доказани 
научни факти. Крайни фундамента-
листи отричат еволюцията, ГМО, вак-
сините..., а на фона на всичко това се 
нарежда и конспиративната теория, 

че човек не е бил на Луната. Най-ин-
тересното е, че привържениците на 
такъв тип теории започват да се обе-
диняват във фейсбук групи, в научни 
форуми и така добиват самочувствие-
то, че са много и имат смелост да на-
лагат мнението си. Но това, че вярваш 
в погрешна теория и намираш други 
хора, които вярват в същата теория, 
не прави самата погрешна теория по-
малко погрешна и повече вярна. То 
означава единствено, че си намерил 
последователи, които вярват като теб. 
Но погрешното си остава погрешно и 
събирането на последователи не го 
правят по-малко погрешно.

По отношение на лунната конспира-
ция, аз съм забелязал нещо много ха-
рактерно – всички вярващи в нея от-
ричат и изобщо не обсъждат някои 
от най-категоричните доказателства, 
че човек наистина е бил на Луната. 
Тези доказателства включват: свиде-
телства на излитанията на ракетите, 
астрономи (включително аматьори), 
които са проследявали орбиталното 
движение на космическите кораби, 
обсерватории, които са прослушвали 
сигнала, излъчени от корабите, свиде-
тели на запалването на транслунните 
степени, свидетели, които са видели 
завръщането на космическите кораби 
„Аполо“ от морските екипи за приби-
ране на капсулите, огромното количе-
ство лунни скали, донесени на Земя-
та, подслушването от страна на СССР, 
съветските  опити да бъде прихванат 
сигнала и дори да бъде декодирана 
картината от Луната... Всичко това 
няма значение за тези, които отричат 
кацането на Луната. Те просто не об-
съждат тези доказателства, които из-
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обличават тяхното невежество.

Ефектът на Дънинг-Крюгер работи по 
следния начин: невежите обикновено 
нямат никакъв научен опит, не са вър-
шили през живота си каквато и да е 
научна работа, нямат научни степени 
и звания... Въпреки това те никога не 
биха признали, че тяхното мнение би 
могло да бъде погрешно и с по-ниска 
степен на точност от това на експер-
тите. Именно това е самият ефект – да 
имаш висока самооценка на собстве-
ната си преценка, която не ти позво-
лява да признаеш, че грешиш! Много 
от тези хора имат изграден светоглед. 
Например те са убедени, че америка-
нците са зли, гадни колониалисти и 
никога не биха били в състояние да 
признаят, че може пък от Америка 
да е излязло случайно и нещо добро. 
Имах един такъв случай с едно моми-
че, което не вярваше, че човек е бил на 
Луната. Когато аз я попитах – добре 
де, ама какво ще кажеш за това, че е 
имало много свидетели и независи-
ми астрономи, които са проследявали 
всяка една мисия на път към Луната? 
Е, на това тя ми отговори по умопом-
рачителен начин: „Виж, аз разбирам, 
че според науката ти приемаш, че чо-
век е бил на Луната, но аз никога няма 
да повярвам, защото мразя америка-
нците.“

Привържениците на конспиративна-
та теория правят следното – те при-
емат, че конспирацията за фалшифи-
цирането на мисиите е самата истина. 
След като приемат това, започват да 
рационализират и се опитват да съ-
поставят нещата, които не могат да 
си обяснят – примерно някакви нео-

бичайни находки на лунните снимки. 
Те започват да си обясняват как всяка 
една снимка е била фалшифицирана, 
защото не отговаря на техните очак-
вания и измислят куп небивалици, 
които изобщо не могат да бъдат до-
казани – примерно огромни балони, 
които са привързани към скафандри-
те, за да могат астронавтите да под-
скачат и да се движат уж в лунна гра-
витация, кулокранове, които спускат 
луноходите на филмовата площадка 
по начин, по който не оставя следи 
от гумите. Реквизити, обозначени с 
буквата „С“ (имаше такава скала с уж 
изписана такава буква), без конспира-
тивните автори изобщо да са наясно, 
че реквизитите не се описват по такъв 
начин във филмовото изкуство, нито 
номерацията се лепи отстрани. Най-
често такава изобщо не се използва, а 
когато се използва, се поставя от до-
лната част на реквизита, изобщо не 
се отбелязва с  една-единствена бук-
ва, тъй като това те ограничава до 26 
реквизита, колкото са буквите на ан-
глийската азбука. Няма значение това 
за привържениците на конспиратив-
ни теории! Те никога не биха допусна-
ли едно много просто обяснение защо 
снимките изглеждат странно. Благо-
дарение на ефекта на Дънинг-Крюгер 
те си мислят, че знаят много, че знаят 
дори повече от експертите, защото са 
назубрили купища небивалици за ба-
лони, кулокранове, филмови ленти, 
радиация и т.н., и т.н. И никога не биха 
признали, че снимките изглеждат 
странно, понеже... са снимани на сама-
та Луна!!!

Ефектът на Дънинг-Крюгер ни раз-
крива как невежите са твърде невежи, 
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за да разберат, че са невежи. Тези хора 
обаче си мислят точно обратното, че 
са просветени, много по-просветени 
от другите. От една страна е разби-
раемо. Кой би искал да си признае, че 
греши и че е невежа? Но привържени-
ците на конспиративни теории стигат 
дори до по-далеч. Те казват: „Навре-
мето е имало доста велики мислители 
и учени, които са били отхвърляни, 
но историята е доказала, че са прави 
– като Галилео Галилей.“ Логиката е 
направо убийствена, ако се разгледа 
по-детайлно: привърженик на кон-
спиративната теория се сравнява с 
Галилей и смята, че не му вярват по 
същата причина, поради която на Га-
лилей не са вярвали и понеже Галилей 
е излязъл прав, значи и конспиратив-
ните теории са прави. Никой обаче не 
обръща внимание на следния факт – 
Галилео Галилей е бил отречен един-
ствено от църквата, но същевременно 
неговите идеи са били тествани, по-
твърдени и приемани от много от не-
говите колеги-учени по онова време! 
По отношение на лунната конспира-
ция не е така – цялата научна общност 
е единодушна, че лунните кацания са 
истина, а неверниците са извън тази 
общност.

Преди няколко дни се случи нещо 
много любопитно. Има една псевдо-
научна теория, според която ваксини-
те причиняват аутизъм. Тази теория 
среща широка подкрепа сред недотам 
образовани хора, които обаче насто-
яват пред политиците да отменят за-
дължителното ваксиниране. Та... гру-
па от такива хора под името SafeMinds 
реши да спонсорира проучване, което 
да докаже веднъж завинаги връзката 

между аутизъм и ваксините. Изнена-
дата беше огромна, когато спонсори-
раното от тях научното проучване из-
лезе и доказа, че няма никаква връзка. 
Това накара ли хората, стоящи зад 
SafeMinds да променят мнението си и 
да признаят, че ваксините не причи-
няват аутизъм? Категорично не! Ето и 
становището: „SafeMinds, неправител-
ствената организация, която финан-
сираше проучването, не е щастлива от 
резултатите. SafeMinds вярва, че еки-
път, които стои зад новото проучване, 
може да си е подбрал удобните за него 
данни“.

Ха-ха. Единственото, което доказва 
всичко това, е резултата от ефекта на 
Дънинг-Крюгер! Че невежите никога 
не биха признали, че са невежи!

Преди няколко дни руски екип събра 
средства за реализирането на руска 
мисия, която трябва да заснеме ос-
танките от мисиите „Аполо“ до Луна-
та. Ръководителят на мисията сам не 
вярва в конспирацията, но смята, че с 
подобно усилие ще сложи край на кон-
спиративната теория. Как ли пък не. 
През 2008 година учени от японската 
мисия „Кагуя“ потвърдиха, че мисия-
та е заснела ореола от действието на 
лунния двигател на „Аполо 15“, както 
и това, че снимковият материал „Ка-
гуя“ съвпада напълно със снимковия 
материал, направен от астронавтите 
на „Аполо“. Индия също засне регио-
ните от „Аполо“ и потвърди, че миси-
ите са били реални. Привържениците 
на конспиративната теория не вярват 
нито на Индия, нито на Япония. Как-
во ви кара да си мислите, че ще повяр-
ват на някакви си руски специалисти, 



www.nauka.bg
admin@nauka.b g

С Т Р.

98

които най-вероятно са платени?

Уви, привържениците на конспира-
тивните теории са толкова задълбали 
в невежеството си, че дори и да бъдат 
натикани в ракета и изстреляни към 
Луната, за да видят с очите си остан-
ките от кацанията на „Аполо“, те пак 
не биха повярвали! Те биха казали, че 
останките са оставени по-късно от съ-
временни мисии, когато технологията 
е напреднала достатъчно, или че са ос-
тавени от роботизирани сонди.

Как бихме могли да се справим с пре-
одоляването на ефекта на Дънинг-
Крюгер?
За съжаление трябва да признаем, че 
за повечето от вярващите в конспи-
ративната теория, каузата е загубена. 
Един човек, който не иска да се научи, 
не може да бъде научен! Поне все още 
не е измислен начин, който да налее 
знания в главата на някой, който не 

желае това.

Има обаче една малка група недоста-
тъчно обучени, но същевременно не-
предубедени хора. Имах такъв случай 
– студент по физика, който се съмня-
ваше в лунните кацания. Той разгле-
да всички възможни доказателства, 
нещо повече – отиде в космическия 
институт на БАН и там разговаряше с 
хора, които са участвали в космически 
проекти по време на надпреварата 
между САЩ и СССР. 

Той успя да промени мнението си и да 
се убеди, че кацанията на Луната са 
истина.
Именно такива хора имат потенциала 
да прогледнат и да се поинтересуват 
от реалната наука, а не от конспира-
тивни измишльотини.
  

Публикувай в сп. “Българска наука”

Условията за публикуване в списание “Българска наука” може да намерите в сайта 
www.nauka.bg. Бъди автор в най-популярното списание за наука в България.
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ДАДЕН Е СТАРТЪТ НА ПРОСВЕ-
ТИТЕЛСКАТА КАМПАНИЯ

Pale Red Dot

От 15 януари 2016 г. започна  уни-
кална популяризаторска кампания, 
чрез която всеки желаещ може да 
бъде в течение на търсенето на зе-
меподобна планета в системата на 
най-близката до нас звезда Прокси-
ма от Центавър. Наблюденията ще 
се провеждат от януари до април 
2016 г., след което в продължение 
на няколко месеца ще се обработват 
и анализират, а накрая ще се публи-
куват в научни списания като окон-

чателен резултат. Целият процес 
може да бъде следен в реално време 
чрез блогове и социалните мрежи. 

Съзвездието Центавър (от лат. 
Centaurus) заема голяма площ от юж-
ното небе. В него може да се изброят 
около 150 звезди с невъоръжено око, 
но най-ярките от тях, както и голяма 
част от съзвездието е недостъпно от 
нашата географска ширина. Наричат 
го още Кентавър – същество, което е 
наполовина човек, наполовина кон 
от древногръцката митология. Така 
са навързвали във фигура ярките му 
звезди в древните звездни карти. 

Следете за търсене 

на планети в 

реално време
Превод: Надя Кискинова, 
астроном в НАОп „Ю. Гагарин“, Стара Загора
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Най-ярката звезда – Алфа от Цента-
вър, наричат я още Толиман, е чет-
върта по яркост на цялото небе. Тя 
се състои от две звезди подобни на 
Слънцето на разстояние една от друта 
23 пъти повече от разстоянието Земя-
Слънце (150 милиона километра). На 
съществено по-голямо разстояние от 
тях – 13 000 пъти разстоянието Земя-
Слънце  е слабата, невидима с просто 
око по-малка звезда от типа на черве-
ните джуджета. Тя именно е Прокси-
ма (Proxima Centauri). Гравитационно 
свързаната звездна система на Алфа 
Центавър е открита през 1839 г., но 
поради това, че се слива с фона от не-
ярки звезди и е отдалечена от двете 
звезди на Алфа Центавър, едва през 
1917 г. е установено, че Проксима е 
третата компонента на системата.
Разстоянието от нас до нея е 4,22 свет-
линни години. 
Досега наблюденията на тази слаба 
червеникава звездичка показват ся-
каш наличие на по-малко тяло, въртя-
що се около нея. В хода на кампанията 
ще бъдат направени прецизни измер-
вания на отклоненията в положение-
то на звездата, които може да се дъл-
жат на гравитационни смущения на 

планета с размерите на Земята! 
Наблюденията са чрез приемника 
HARPS (High Accuracy Radial velocity 
Planet Searcher) на 3,6-метровия те-
лескоп на Европейската южна об-
серватория в Ла Сила. Данните от 
този приемник ще се допълват от 
данни на допълнително включени 
към проекта роботизирани телеско-
пи от цял свят от мрежата BOOTES 
(Burst Optical Observer and Transient 
Exploring System) и LCOGT (Las 
Cumbres Observatory Global Telescope 
Network). Тези роботизирани телеско-
пи ще измерват яркостта на звездата 
в продължение на двата месеца и по-
ловина наблюдения всяка нощ. Тези 
техни данни ще позволят да се устано-
ви дали регистрираните отклонения в 
положението на звездата са случайно 
и свързани евентуално с турбулент-
ност на повърхността й или те наис-
тина сочат присъствието на екзопла-
нета. 
Просветителската кампания  Pale Red 
Dot (което може да се преведе като 
Малка или бледа червена точица) не 
само дава възможност на всеки да 
следи наблюденията и резултатите по 
проекта. Всеки ще може да види как 

http://www.eso.org/public/teles-instr/lasilla/36/harps/
http://bootes.iaa.es/
https://lcogt.net/
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се прави наука, как работи една съ-
временна обсерватория, как астроно-
мите, специализирали се в различни 
направления обединяват усилията си, 
как събират, анализират и интерпре-
тират данните.
„Ние поемаме риска да привлечем вни-
манието на широката публика към 
нашите наблюдения без да знаем пред-
варително към какво могат да ни из-
ведат те. Докато  трупаме данни, 
ние не можем да гадаем какво точно 
ни сочат те. Това ще стане ясно едва 
като дойде време да публикуваме 
статията си, а е напълно възможно 
резултатите да сочат, че няма до-
казателство за наличие на планета 
около Проксима. Но самият факт, че 
ние можем да търсим толкова малки 
обекти е поразително постижение.“, 

казва Гелем Англада-Ескуде (Guillem 
Anglada-Escude), координаторът на 
проекта и добавя: „Ние искаме да спо-
делим с хората страхотното чувство 
на възторг от научното търсене. Ние 
искаме да покажем „кухнята“ на науч-
ните изследвания, детайлите на про-
цеса, пътят на пробите и грешките, 
усилията, стоящи зад всеки получен 
резултат в новините на деня. Правей-
ки това, ние се надяваме да привлечем 
повече хора към образованието и нау-
ката изобщо.“
В рамките на кампанията Pale Red Dot 
обикновено незабелязващите се де-
тайли в научното търсене ще бъдат 
изнасяни в серия от статии и в соци-
алните мрежи. Астрономи, учени и 
инженери от ESO, участващи в кам-
панията, писатели-популяризатори 
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на науката, наблюдатели и други екс-
перти ще публикуват множество пост-
ове в блогове на всякакви теми, ще 
разказват за методите за търсене на 
екзопланети, както и за строящия се 
най-голям телескоп E-ELT (European 
Extremely Large Telescope), за звезди-
те. В социалните медии ще се появя-
ват ежедневни съобщения за хода на 
наблюденията и за всичко, свързано с 
кампанията. Всеки може да се абонира 
за тях.
Откъде идва наименованието на кам-

панията? Когато през 1990 г. сондата 
„Вояджър-1“ (Voyager 1), следвайки 
своя път към покрайнините на Слън-
чевата система, се обръща към Слън-
цето и снима близките до него ска-
листи планети, сред които е Земята, 
някой възкликва за нея „малка (бле-
да) синя точица“. По-късно известният 
астроном и популяризатор на наука-
та Карл Сейгън (Carl Sagan) заимства 
този израз за заглавие на свое есе Pale 
Blue Dot: A Vision of the Human Future in 
Space. Тъй като Проксима от Центавър 
е червена малка звезда, то предполага 
се, че предполагаемата планета около 

нея, отразявайки светлината на звез-
дата си, също ще е червениката – зато-
ва по аналогия е избрано наименова-
нието Pale Red Dot.
И така, кампанията вече започна на 
15 януари и се предполага, че до края 
на тази 2016 година ще приключи с 
някакъв резултат, свидетел на който 
всеки, който поиска може да стане.

Нещо повече за Европейската южна 
обсерватория – ESO, The European 
Southern Observatory
Това е водеща световна европейска 
астрономическа организация, в която 
участват 16 държави: Австрия, Белгия, 
Бразилия, Великобритания, Германия, 
Дания, Испания, Италия, Нидерлан-
дия, Полша, Португалия, Финландия, 
Франция, Република Чехия, Швейца-
рия и Швеция, а също Чили, на чиято 
територия се разполагат комплекси-
те от най-големите телескопи в света. 
Те са в планините Ла Сила, Паранал и 
Чахнантор. На Паранал е Много голе-
мият телескоп  на ESO (The Very Large 
Telescope, VLT) и два широкоъгълни 
телескопа с голямо зрително поле: ин-
фрачервеният VISTA и Обзорният  те-
лескоп VLT (VLT Survey Telescope) във 
видимата светлина.
ESO е европейският партньор на най-
големия в света астрономически про-
ект  ALMA, представляващ система от 
радиотелескопи, работещи в милиме-
тровия и субмилиметровия диапазон 
от дължини на вълните.
На планината Серо Армазонес, недалеч 
от Паранал, ESO строи E-ELT (European 
Extremely Large optical/near-infrared 
Telescope) – 39-метров оптически и 
инфрачервен телескоп.
http://www.eso.org/

http://eso.org/e-elt
http://eso.org/e-elt
http://www.eso.org/
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За пръв път учени успяха да по-
твърдят, че накъдрянията във 

времепространството, които нарича-
ме с термина гравитационни вълни, 
наистина съществуват. Това е едно от 
най-големите открития на съвремен-
ната физика. Макар че за тяхното съ-
ществуване се предполага още през 
1915 година, когато Алберт Айнщайн 
предсказва за тях в своята Обща тео-
рия на относителността, до този мо-
мент нямаше наблюдение, което да ги 
потвърди.
Гравитационните вълни съдържат 
информация за своя драматичен про-
изход и за самата природа на грави-

Учени откриха 

гравитационни 

вълни!
Автор:  Светослав Александров
Източник: http://www.cosmos.1.bg/
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тацията, която иначе не може да бъде 
получена по друг начин. Физиците 
успяха да установят, че гравитацион-
ните вълни се получават в момента 
на сливането на две черни дупки, при 
което се формира една по-голяма вър-
тяща се черна дупка. Такава колизия 
на две черни дупки е била предсказ-
вана на теория, но никога до този мо-
мент не е наблюдавана в реалността.
Гравитационните вълни са били от-
крити на 14 септември 2015 година 
чрез детекторите на Лазерната ин-
терферометрична гравитационно-
вълнова обсерватория (ЛИГО), които 
се намират в Ливингстън, Луизиана 
и Ханфорд, Уошингтън, САЩ. ЛИГО се 
финансира от Националната научна 
фондация на САЩ, а инструментите са 
построени и се координират от Кали-
форнийския технологичен институт и 
Масачузетския технологичен инсти-
тут. Откритието е публикувано в науч-
ното списание Physical Review Letters.

Учените са на мнение, че черните дуп-
ки, довели до образуването на гра-
витационни вълни, са с маса 29 и 39 
пъти от тази на Слънцето. Събитието 
се е случило преди 1.3 милиарда годи-
ни. Около три пъти от масата на Слън-
цето се е преобразувала директно в 
гравитационни вълни в рамките на 
фракция от секундата. Детекторът в 
Ливингстън е установил събитието 7 
милисекунди преди детектора в Хан-
форд.

Съгласно общата теория на относи-
телността на Айнщайн, двойка чер-
ни дупки, които обикалят около една 
друга, губят енергия посредством 
емисията на гравитационни вълни, 

което ги кара да се приближават бав-
но и постепенно в рамките на милиар-
ди години. Процесът се ускорява мно-
го по-бързо в последните минути. В 
рамките на последната частица от се-
кундата двете черни дупки се сблъск-
ват със скорост от около половината 
от тази на светлината и това води до 
получаването на масивна черна дупка, 
при което порция от комбинираната 
маса се преобразува в енергия според 
прословутото уравнение E=mc². Тази 
енергия се излъчва като силно избух-
ване под формата на гравитационни 
вълни. Те са наблюдавани от обсерва-
торията ЛИГО.
За пръв път съществуването на гра-
витационни вълни е демонстрирано 
през 70-те и 80-те години от Джоузеф 
Тейлър Младши и колеги. Тейлър и 
Ръсел Хълс откриват през 1974 годи-
на двойна система, съставена от пул-
сар в орбита около друга неутронна 
звезда. Тейлър и Уайсберг през 1982 
година откриват, че орбитата на пул-
сара постепенно се смалява с течение 
на времето и учените предполагат, че 
това се дължи на освобождаването на 
енергия под формата на гравитацион-
ни вълни. За откритието на пулсара и 
демонстрацията, че това ще позволи 
да се направи измерване на гравита-
ционните вълни, на Хълс и Тейлър е 
присъдена Нобелова награда.

Новото откритие на ЛИГО е първото 
наблюдение на самите гравитацион-
ни вълни! Измерени са миниатюрни-
те накъдряния, които вълните правят, 
докато те преминават през Земята.

„Нашето наблюдение на гравитацион-
ни вълни изпълва амбициозна цел, 
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поставена преди над 5 десетилетия – 
да открием директно този трудно уло-
вим феномен, да разберем по-добре 
Вселената и подобаващо да изпълним 
завета на Айнщайн на 100-годишни-
ната от публикуването на неговата 
обща теория на относителността”, съ-
общава Дейвид Райц, изпълнителен 
директор на обсерваторията ЛИГО.
„Това откритие полага началото на 
нова епоха: Областта на гравитацион-
но-вълновата астрономия е вече ре-
алност”, съобщава Габриела Гонзалез, 
говорител на научната колаборация 
ЛИГО и професор по физика и астро-
номия в университета Луизиана.

„Чрез това откритие, ние, човеците, 
започваме да предприемаме чудесна 
нова задача – да изучаваме изкриве-

ната страна на Вселената – обектите и 
феномените, създадени от изкривено 
времепространство. Сблъскващите се 
черни дупки и гравитационните въл-
ни са нашият първи пример”, казва 
проф. Кип Торн.
За повече информация: LIGO

Повече четете във форума на „Бъл-
гарска наука”: http://nauka.bg/
forum/topic/18314-ucheni-otkriha-
gravitatsionni-vlni/

http://nauka.bg/forum/topic/18314-ucheni-otkriha-gravitatsionni-vlni/
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 GPS устройствата, са още един 
пример за нещо, което всеки из-

ползва, но почти никой няма ни най-
малка представа как работи. И както 
си му е редът, литературата и интер-
нетът изобилстват с повърхността 
информация, която ни зарива с из-
лишни подробности и дори би могла 
да създаде погрешна представа у чо-
века, задал си въпроса от заглавието. 
Не зная дали и аз ще успея да отговоря 
на него. Мога само да кажа, че съм на-
трупал известен опит при практиче-
ската работа с устройства за спътни-
кова навигация, който може би бил от 
полза на читателите. Така че в този и 

следващия материал ще се опитам да 
споделя най-базовото от него.

По-общо за навигацията

Вероятно най-добрият подход при 
представянето на работата на нещо 
сложно като системата за глобална 
спътникова навигация, е да започнем 
от по-общото към конкретното. Само 
така ще успеем да си обясним защо тя 
е такава, каквато е. И така, ако се по-
замислим, ще се окаже, че пред една 
система за глобална навигация, не-
зависимо от реалното й изпълнение, 
има редица конкретни изисквания. Тя 

Как работи 
спътниковата 
навигация?
Автор: Емил Петков
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трябва:
– да осигурява глобално покритие на 
цялата планета;
– да работи непрекъснато;
– да работи стабилно и точно.
Още тук на първо място трябва дебе-
ло да подчертаем, че колкото и слож-
на да е конкретната реализация на 
GPS, ГЛОНАСС, Galileo и подобните тям 
навигационни системи, всички те се 
подчиняват на един основен и довол-
но прост принцип:
В равномерна среда електромагнит-
ните лъчи се разпространяват пра-
волинейно и с известна скорост (ско-
ростта на светлината).
Този принцип има важни следствия. 
Да речем, че аз нямам идея къде съм, 
но някъде там има навигационна точ-
ка с известна за мен позиция, излъчва-
ща радиосигнал, който мога да засека. 
Тогава, благодарение на горния прин-
цип,  аз имам две опции.

Вариант 1

Ако засека посоката спрямо магнит-
ния север, от която идва сигналът, то 
мога да заключа, че на картата аз се 
намирам някъде на правата, излиза-
ща от навигационната точка в посока, 
противоположна на тази, която съм 
засякъл (тази права се нарича пеленг 
на наблюдателя). Пример: засичам 
сигнал точно от север – значи на кар-
тата аз се падам някъде на правата, 
спускаща се в посока юг от навига-
ционната точка.

Вариант 2

Ако засека времето, за което е дошъл 
сигналът от навигационната точка 

Позицията ми в този случай е някъде 
върху линията, излизаща от радиостан-
цията, в посока, обратна на тази, от 
която аз засичам сигнала й.

Позицията ми в този случай е някъде 
по повърхността на сферата с център 
радиостанцията и радиус – пътят на 
сигнала, който засичам. В двуизмерно 
пространство, мога да огранича въз-
можното си местоположение до окръж-
ност.
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до мен, мога да изчисля пътя, който е 
изминал (скоростта на светлината по 
времето), и да кажа че аз се намирам 
в някоя точка от въображаемата сфе-
рична повърхност с радиус, равен на 
този път. Пример: засичам, че даден 
сигнал е стигнал за 1 милисекунда от 
навигационната точка до мен – значи 
аз се намирам на 300 km от навига-
ционната точка, но неизвестно в как-
ва посока.

Сега нека си представим, че имаме не 
една, а две навигационни точки. По 
методиката, описана във вариант 1, 
аз вече мога да определя точното си 
местоположение на картата – това е 

пресечната точка на двата пеленега 
от навигационните точки. Забележете 
обаче, че това е в сила само, ако знам 
посоката на магнитния север и съм 
допуснал, че се намирам в една равни-
на с навигационните точки.

Ако пък използвам методиката на ва-
риант 2 ще се окаже, че се намирам 
някъде по окръжността, получаваща 
се при пресичането на двете въобра-
жаеми сфери с център двете нави-
гационни точки. А ако добавя и още 
една, трета, навигационна точка, едва 
тогава мога да определя точното си 
местоположение като пресечната точ-
ка на трите сфери (всъщност пресе-



www.nauka.bg
admin@nauka.b g

С Т Р.

109

чните точки в общия случай са две, но 
реално тази нееднозначност не създа-
ва проблем).

Тази рисунка помага донякъде да си 
представим пресичането на трите 
сфери. Изображение: www.montana.
edu
Три навигационни точки (фактически 
четири, но за това по-нататък) и заси-
чане на времето, за което сигналите 
им стигат до нас – това е начинът, по 
който работи GPS и всяка друга спът-
никова навигационни система. Забе-
лежете – трябват ни три точки, които 
да се виждат непрекъснато от всяка 
кътче на Земята. От тук следва, че на-
вигационните точки няма как да са на 
земната повърхност – в този случай 
би трябвало да се изгради мрежа, по-
добна на клетъчната система на мо-

билните оператори и невъзможна в 
глобален мащаб. Така че навигацион-
ните точки трябва да бъдат високо в 

небето, на орбита около Земята. Няма 
друг начин.
А колко високо? Ако орбитата на на-
вигационните сателити е ниска (т.нар. 
LEO орбита), отново е в сила съображе-
нието, че са нужни множество сатели-
ти, така че три сателита да са видими 
по всяко време. Например системата 
за глобална спътникова комуникация 
Iridium, чийто сателити орбитират на 
височина 780 km, се състои от 72 са-
телита. При това, за осъществяване на 
комуникационна сесия, е необходимо 
от дадена точка да е видим само един 
сателит, не повече. Ала другият по-се-
риозен проблем на LEO сателитите е, 
че ъгловата скорост на такива сатели-
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ти на небето е много голяма – те пре-
литат само за около две минути над 
нас. Това силно би затруднило пози-
ционирането с тях, тъй като за целта е 
необходимо известно време, често по-
голямо от тези две минути, през кое-
то навигационният приемник непре-
къснато трябва да получава сигнал от 
един и същ сателит.
Тогава да разположим сателитите в 
геостационарна орбита? В такъв слу-
чай те биха били неподвижни спрямо 
земната повърхност (спътниците на 
тази орбита орбитират със същата ъг-
лова скорост, с която Земята се върти 
около оста си), така че няма да имаме 
никакви проблеми с проследяването 
на сигналите. Плюс това височината 
на геостационарната орбита е доста-
тъчно голяма (36 000 km), за да се из-
гради система от едва 10-на сателита, 
които биха могли да осигурят спътни-
ковото позициониране. Уловката този 
път е, че от геостационарна орбита са-
телитите няма да покриват полярни-
те области на Земята и освен това, ще 
трябва да имат доста висока излъчва-
телна мощност, за да може сигналът 
им да се възприема от наземни прием-
ници с прости, слабонасочени антени.
В действителност орбитите на нави-
гационните сателити заемат междин-
но положение между горните два ва-
рианта. Всички системи за глобално 
спътниково позициониране използ-
ват орбити с височина 19-24 000 km с 
орбитален период около 12 часа. Така 
с относително малък брой сателити 
(поне 24 са изчислили хората), разпре-
делени в няколко орбитални равнини, 
се постига пълно покритие на Земята, 
а гореизброените недостатъци са пре-
одолени до голяма степен. Основният 

проблем на тази височина е повише-
ната концентрация на високоенер-
гийни частици, идващи от Слънцето, 
във втория радиационен пояс на Ван 
Алън. С подходящо екраниране на са-
телитите това не е чак такава болка за 
умиране, но запомнете, че рискът GPS 
да излезе от строя при едно по-мощно 
слънчево изригване далеч не е за под-
ценяване.

На тази рисунка виждате разпреде-
лението на GPS спътниците в орбита 
и както сами можете да се убедите, 
иска се доста въображение, за да си го 
представите триизмерно. GPS спът-
ниците се разполагат в 6 орбити, от-
клонени на 60 градуса една от друга, 
като на една орбита има поне четири 
спътника. Изображение: Smithsonian 
National Air and Space Museum
 
И тъй стигнахме до извода, че за да 
имаме глобална навигация, ни тряб-
ват минимум 24 сателита в средна 
околоземна орбита – всички други 
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варианти отпаднаха като напълно не-
приемливи. Чудесно, само че това ни 
изправя пред цяла гора от нови про-
блеми, най-важните от които са:

Проблем 1:
Стана ясно, че сателитите играят роля-
та на навигационни точки с известно 
местоположение. Ако то е неизвестно, 
нищо не правим. Въпросът е как така 
местоположението им е известно, при 
условие че всички те непрекъснато се 
движат и то със скорости от порядъка 
на 14 000 km/h!? И откъде наземният 
потребител научава местоположение-
то им?

Проблем 2:
Стана ясно, че за да изчислим собстве-
ното си местоположение, първо тряб-
ва да сметнем разстоянията до три 
сателита, на база на времето, което из-
минава някакъв сигнал от сателитите 
до нас. Е, хубаво де – ние ще засечем 
кога сме получили сигнала, но откъде 
да знаем, кога той е бил излъчен?
Има и още, но нека първо изясним 
тези два въпроса, защото е важно да 
им отговорим, ако наистина искаме да 
разберем как функционира GPS.

Функция на навигационното съоб-
щение и навигационния сигнал в 
системите за спътникова навигация
Двата отговора се крият в структура-
та на навигационното съобщение и 
начинът, по който то достига до нас. 
Ала преди това нека изясним нещо, за 
което достатъчво много хора не си да-
ват сметка. Може да ви се стори иди-
отско, но трябва да съм сигурен, че 
знаете това – вашето GPS устройство, 
интегрирано в смартфона ви или в от-

делен модул не излъчва никакъв сиг-
нал, който да спомага навигацията му. 
То е напълно пасивно, т.е. то работи 
единствено чрез приемане на сигнали 
от GPS спътници и нищо повече.
В сигналите, които изпращат нави-
гационните спътници е кодирано 
съобщение, съдържащо доста неща, 
включително и т.нар. ефемеридна 
информация. „Ефемеридна информа-
ция” означава информация за орби-
талните параметри на спътника, кой-
то излъчва сигнала. Тази информация 
е изключително точна и позволява 
на навигационния приемник да на-
учи местоположението на спътника 
спрямо референтен геодезически мо-
дел, записан в паметта му, с точност от 
няколко метра. Ефемеридните данни, 
излъчвани от всеки спътник за себе 
си, се изчисляват в наземни центро-
ве, изпращат се от тези центрове към 
сателитите и се обновяват на все-
ки няколко часа, защото след повече 
време неточността се увеличава. Ето 
така наземният ви приемник разбира 
точното местоположение на навига-
ционните си точки. Тази ефемеридна 
информация се излъчва от спътника 
за 18 секунди на всеки 30 секунди в 
случая на GPS и това е минималното 
време за първоначално позициони-
ране при идеални условия, щом като 
включите приемника си (т.нар. cold 
start). Тук ще отбележим и че освен 
тези точни ефемериди, всеки спътник 
излъчва и по-неточна информация за 
орбиталните параметри на всички ос-
танали спътници от системата (нари-
ча се алманах), която помага на при-
емника ви по-бързо да ги открие и му 
позволява почти мигновено позицио-
ниране, в случай че загуби сигнал със 
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спътниците за няколко минути (т.нар. 
warm start).
Да продължим нататък. Как засичаме 
времето, за което сигналът стига от 
сателита до нас? С часовник. Само че 
тук идва нов проблем – за да имаме 
метрова точност на позиционирането 
със спътникова навигация, ние трябва 
да знаем времето, за което сигналът е 
стигнал до нас с точност от 20-30 на-
носекунди. Такава точност за продъл-
жително време може да се постигне 
единствено с атомен часовник. Ато-
мен часовник, какъвто най-вероятно 
не бихте искали/могли/позволили да 
носите в джоба си. За сметка на това 
всеки навигационен спътник има на 
борда си такъв часовник (всъщност 
три броя в най-новите спътници, тъй 
като това са ресурсни компоненти), 
от който приемникът ви сверява вре-
мето на своя обикновен кварцов ча-
совник. И тъй като в първия момент 
вашият приемник не знае с колко не-
говият часовник избързва или изоста-
ва от сателитното системно врeме (то 
също се излъчва в навигационното съ-
общение), това означава, че в задачата 
му се набърква още едно неизвестно и 
неизвестните стават общо четири – 
географска височина, географска дъл-
жина, височина и времева грешка. За 
да даде отговор на тази задача с чети-
ри неизвeстни, приемникът ви реша-
ва система от четири уравнения (бро-
ят на уравненията винаги трябва да 
е равен на броя на неизвестните), за 
която са необходими четири сателита, 
а не три както твърдях по-горе. За вас, 
любители на математиката, тази сис-
тема изглежда така:

Тук ρ е „разстоянието” от приемника 
до сателита, с големи букви са коорди-
натите на всеки i сателит, с малки – на 
приемника, а сτ е грешката на часов-
ника. „Разстояние” е в кавички, защо-
то изчислената от приемника стой-
ност съдържа грешка и поради тази 
причина то всъщност се нарича псев-
доразстояние. Но това е отделна тема, 
с която засега няма да ви занимавам.
Ако часовникът на приемника ви също 
беше с атомна точност, щяха да са нуж-
ни само три сателита за позиционира-
не. В реалността ни трябват четири. 
Хубаво е да знаете обаче, че има нави-
гационни приемници, които могат да 
работят и само с три спътника (лично 
аз съм срещал такива), при условие че 
вече е направено първоначално пози-
циониране и след това по някаква 
причина е изгубен един от четирите 
спътника. В такъв случай приемникът 
не изчислява една от координатите 
(обикновено височината), като в лого-
вете се дава последната валидна стой-
ност за отпадналата координата.
Получаването на навигационните съ-
общения от спътниците никак не е 
проста задача. Сигналите им се при-
емат от наземните приемници с из-
ключително ниска мощност – около 
1 х 10^-16 W. Всъщност мощността 
на навигационния сигнал е толкова 
ниска, че в честотната лента, в която 
е разпределен спектъра му, той се на-
мира далеч под мощността на шума. 
Т.е. ако включите обикновен радио-
приемник, настроен на навигацион-
на GPS честота, ще чуете само шум и 
нищо повече. За да може да работи с 
толкова ниска мощност, вашият нави-
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гационен приемник използва съвсем 
различен подход от стандартния ра-
диоприемник. Тъй като радиошумът 
се изменя по случаен закон, а фазата 
на навигационния сигнал се изменя 
по известен (за приемника) закон, 
всичко, което приемникът трябва да 
направи, е да изчака известно време 
през което да се натрупа полезен сиг-
нал, така че той да изпъкне на фона на 
шума. Една далечна аналогия на този 
процес е снимането на слаби светли-
ни (луна, звезди) през нощта. За да из-
пъкнат те, блендата на фотоапарата 
стои отворена продължително време, 
наричано експозиция, през което се 
събира светлина. После на снимката 
вие виждате повече неща, отколкото 
сте могли да забележите с очите си.

Млечният път не е нещо, което мо-
жете да видите толкова ясно дори и 
при идеални условия, но с увеличаване 

на времето на експозиция на снимка-
та започват да изпъкват всички тези 
детайли, които личат тук. Снимка: 
Dave Morrow

Разбира се реалната теория в случая на 
GPS е по-сложна, но няма да задълбаем 
в нея, тъй като тази статия  ще запри-
лича на учебник по физика. По-скоро 
ще се опитам да ви създам една груба 
представа за това как стоят нещата. 
На първо място трябва да осъзнаете, 
че всеки навигационен сигнал, който 
приема приемникът, е кодиран с двои-
чен код наред с навигационното съоб-
щение и то с такъв код, който е пред-
варително известен на приемника. В 
тази част различните навигационни 
системи се различават, но принципът 

е общ. Например сателитите от амери-
канската GPS излъчват навигационни-
те си съобщения на една и съща общо-
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достъпна носеща честота (наречена 
L1 = 1 575,42 MHz) и за да ги откроява 
приемникът един от друг, те са моду-
лирани с уникални кодове. Всеки са-
телит си има собствен уникален код. 
Този метод на мултиплексиране (нас-
лагване на множество сигнали в един 
честотен канал) е стандартен за теле-
комуникацията, нарича се CDMA (Code 
Division Multiple Access) и се използва 
и в мобилните телефони. Основният 
конкурент на GPS – руската система 
ГЛОНАСС разчита на малко по-разли-
чен подход. Спътниците излъчват на 
различни честотни канали (от 1 593 
до 1 610 MHz), като сигналите им са 
кодирани от общ код. Методът тук 
се нарича FDMA (Frequency Division 
Multiple Access), той също е широко-
разпространен и макар да изисква по-
вече ресурс (честотите са ресурс) има 
някои предимства пред CDMA. Както и 
да е, важното е, че при всички случаи 
навигационният приемник разполага 
с кодовете, кодиращи сигналите.
Да разгледаме работата на един обик-
новен GPS приемник. Неговата антена 
е специализирана за работа около но-
сещата честота L1 и действа като фил-
тър за честотите под и над нея. При-
етият от нея сигнал+шум отива след 
някои преобразувания в десетина 
(поне) отделни канала на приемника. 
Във всеки един от тези канали прием-
никът извършва нещо наречено ко-
релация – той сравнява получения 
сигнал със сигнал, модулиран от код-
реплика и генериран – забележете –  от 
самия приемник. Този код-реплика е 
същият код, който се използва от един 
от 30-ната GPS сателити в орбита. В 
съответния канал приемникът пробва 
различни комбинации – отмества във 

времето кода-реплика и променя фа-
зата му, така че да се отчете всяко вре-
мезакъснение между евентуално при-
етия код от сателита и генерираната 
от приемника реплика, както и Допле-
ровия ефект, породен от движението 
на приемника/сателита. Сравнявайки 
известно време двата сигнала, ако те 
имат еднакви характеристики (коди-
рани са от един и същ код), на изхо-
да на канала, корелаторът ще отчете 
максимум. Бинго! Приемникът вече 
знае, че е „уловил” сигнал, може да го 
„захване”, така че да поддържа мини-
мална разлика между получения код 
и кода-реплика, и да пристъпи към 
следващата стъпка – декодирането 
на навигационното съобщение. След 
като извърши същото в поне още три 
канала, приемникът може да разреши 
навигационната си задача и да каже 
къде сме. И всичко това за по-малко от 
минута! Ако искате да се запознаете 
по-обстойно с този процес, то проче-
тете това – http://www.navipedia.net/
index.php/Correlators
Практически приемникът работи с по-
вече спътници, като по този начин по-
добрява точността на позиционира-
нето си. Нормално един GPS спътник 
използва около 7-8 спътника в даден 
момент, а комбинирани приемници 
GPS+ГЛОНАСС могат да работят и с по-
вече от 15 спътника едновременно.

Подробности

Картинката в действителност е по-
сложна предвид факта, че и GPS, и ГЛО-
НАСС са възникнали като военни тех-
нологии, които не са предназначени 
за простолюдието. Макар това вече да 
се променило, дори и днес тези систе-

http://www.navipedia.net/index.php/Correlators
http://www.navipedia.net/index.php/Correlators
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ми са запазили част от „секретността” 
си. Все още не сме коментирали това 
(може би следващия път ще развия по-
подробно този въпрос), но точността 
на позициониране би се подобрила 
съществено, ако приемникът получа-
ва навигационен сигнал от сателита 
на две носещи честоти или повече, не 
на една. И това всъщност е факт! Вто-
рата честота, по която GPS спътник 
изпраща подобно навигационно съоб-
щение като това, изпратено на L1, e 1 
227,6 MHz (L2), ГЛОНАСС спътниците 
пък са си резервирали честотите око-
ло 1 246 MHz. Само че данните от съ-
общението на втората честота не са 
достъпни за нас, обикновените хора. А 
не са достъпни, защото са кодирани от 
секретен код (известен като P(Y) код), 
много по-сложен и дълъг от ония ко-
дове (известни като C/A кодове), за 
които говорихме по-горе. Този P(Y) 

код е неизвестен на приемника и без 
него той не може да направи нищо с 
втория сигнал (макар че хората са из-

мислили някои хитрини за заобикаля-
не на проблема). Всъщност P(Y) кодът 
кодира и честотата L1, без да пречи на 
разкодирането на свободния C/A код. 
Т.е. ако сте внимавали досега излиза, 
че носещата честота L1 се кодира от 
три неща – C/A код, P(Y) код и нави-
гационното съобщение. Объркахте ли 
се? Ако да, то долната схема може би 
ще ви помогне да си представите на-
гледно как се получават навигацион-
ните сигнали на GPS.

На тази схема виждате как се получа-
ват двата GPS навигационни сигнала. 
На нея има и някои неща, които не сме 

коментирали, тъй като са по-мало-
важни (кодовите честоти, логиката 

при комбинирането на цифровите 
данни с кодовете, както и начинът 

на модулиране на носещата честота 
– Bipolar Phase Shift Keying)

Логиката да се използва секретен код 
и на двете честоти е следната. Сво-
бодният С/А код може да бъде сме-
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нен по всяко време от US Department 
of Defence, под чието командване все 
още е програмата GPS. В такъв случай 
обикновените граждански приемници 
ще спрат да работят, без това да засег-
не позиционирането на военните по-
требители, оторизирани от САЩ. Тези 
военни приемници могат да работят 
и само с P(Y) кода, макар позициони-
рането в този случай да става по-бав-
но. Въпреки че от GPS твърдят, че това 
никога не е било правено досега, няма 
гаранция, че нещо подобно няма да се 
случи в бъдеще. В този ред на мисли 
– до 2000 г. в навигационното съобще-
ние, кодирано със свободния С/А код 
се вкарваше умишлено грешка, която 
водеше до неточност на позиционира-
нето от порядъка на 100 m. Този метод 
на изкуствено влошаване на позицио-
нирането за неоторизирани потре-
бители, наречен service availability, на 
теория би могъл да бъде активиран 
отново само за няколко часа, макар от 
GPS обещават да не правят такива па-
кости.
Сами разбирате, че нещо подобно съз-
дава зависимост от САЩ и това е при-
чината всяка що-годе напреднала и 
достатъчно богата държава да се опи-
та да създаде собствена глобална на-
вигационна система. За Русия това е 
ГЛОНАСС – единствената навигацион-
на спътникова система освен GPS, коя-
то към днешна дата има глобално по-
критие. За ЕС това е Galileo – система, 
която вече трябваше да е напълно из-

градена, но заради евробюрокрацията 
е все още в твърде начален етап. За Ки-
тай това е BeiDou (Компас) – система, 
която засега осигурява непрекъснато 
покритие само над Азия, но е близо до 
до осигуряване и на глобално покри-
тие.
Надявам се, че вече разбирате по-до-
бре как работи спътниковата нави-
гация. Спестих доста детайли, които 
обаче е въпрос на добро желание сами 
да си набавите. Най-добрият и актуа-
лен on-line ресурс по въпросите на GPS 
и другите системи е: www.navipedia.
net. На българси достатъчно изчер-
пателен е учебникът: „Основи на при-
ложението на GPS в геодезията“, кой-
то можете да прочетете свободно тук 
– http://uacg.bg/filebank/att_2805.pdf. 
А иначе препоръчителна литература, 
ако наистина имате желание да дъл-
баете навътре, са книгите:
Hofmann – Wellenhof, B., Lichtenegger, 
H., Wasle. E. GNSS – Global navigation 
satellite systems GPS, GLONASS, Galileo 
and more. Springer.
Groves, P. Principles of GNSS, Inertial, 
and Multisensor Integrated Navigation 
Systems, 2nd Edition. Artech House.
и особено:
Kaplan, E. Understanding GPS: Principles 
and Applications, Second Edition. Artech 
House,
Следващият път ще разгледаме от 
какво зависи точността на спътнико-
вата навигация.
     

http://www.gps.gov/support/faq/
http://www.navipedia.net/
http://www.navipedia.net/
http://uacg.bg/filebank/att_2805.pdf
http://nauka.bg
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 Въведение

Още преди десетилетия, няколко 
иновативни компании предста-

виха принтируеми, гъвкави и и раз-
тегливи (PFS, от английски Printable, 
Flexible, Stretchable) електроника и 
сензори, но едва сега поради популя-
ризирането на преносимите и смарт 
технологии PFS технологиите предиз-
викаха значителен интерес от страна 
на потенциални инвеститори. Евтини, 
здрави и високопроизводителни, мал-
ки на обем сензори и датчици са по-
тенциална ниша за нов голям пазар, 
за който се прогнозира,че до 2015г. 
ще е на стойност 340 милиарда дола-

ра. Множество малки и start up ком-
пании се опитват да се присъединят 
към „големите играчи“ и да сложат 
своя отпечатък в бъдещето на PFS 
технологиите. Големи организации 
като FlexTechAlliance и Semiconductor 
Equipment and Materials International 
имат основен принос за развитието на 
PFS електроника чрез успешното про-
веждане на множество конференции, 
семинари и симпозиуми на тази тема-
тика, а FlexTechAlliance предоставят и 
финансова подкрепа за организации 
развиващи тази технология. Няколко 
примера ще бъдат разгледани по-до-
лу, но първо:

Сегашно и бъдещe 

развитие на принтируема 

и гъвкава електроника

Автор: Даниел Стоянов

Списание  “Българска наука”, брой 86 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031

Технологии

>
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Защо PFS?

Огромна полза от подобни сензори 
(електроника) ще има в бранша на 
удобната за носене (wearable) и под-
ходящите за еднократна употреба 
(disposable) технологии, които могат 
да се възползват от свойствата на PFS 
като:
Малък размер;
Здрави и удароустойчиви;
В много от случаите са с добра водо-
непропускливост;
Ниска цена на производство, дължаща 
се на съществуваща техника за изра-
ботка „пакетен режим“ (batch mode) 
и възможността да се произвежда в 
големи количества чрез roll-to-roll (R-
2-R) производствен метод;
Подобрени работни показатели върху 
дискретни 3D решения, благодарение 
на техните размери и геометрични 
форми;
Абсолютна неизменяемост между 
произведените единици;
Възможността за пълно съответствие 
с повърхността за прикрепване;
Ниски CAPEX изисквания при произ-
водство;
Лесна интеграция при добавяне на 
нови функционалности върху същест-
вуващ носител.

Някои от изброените предимства при-
състват и при микроелектромеханич-
ните системи (microelectromechanical 
systems – MEMS), но MEMS не са гъвка-
ви и не могат да се произвеждат чрез         
R-2-R  процес, а при производство в 
„пакетен режим“ изискват значителна 
начална инвестици, освен ако не се из-
ползва силиций и леярна за обработка 
на силициеви подложки, което е бавен 

процес с голям процент на бракувани 
изделия.

Сегашни разработки

Brewer Science

Освен представеният през 2014 г. 
принтируем, гъвкав сензор за темпе-
ратура и влажност, Brewer Science  
разработва редица сензори използ-
вайки патентована технология за ре-
зистори на въглеродна основа. Този 
подход включва материали, които 
позволяват промяна на съпротивле-
нието, измерва се за милисекунда 
и може да се прилага върху голямо 
разнообразие от нетрадиционни суб-
стратни повърхности. Технологията 
за резистори на въглеродна основа 
може лесно да се конфигурира в сен-
зорни масиви, с които да се конфигу-
рират потенциално стотици дигитал-
ни канали с различни размери.
 
В процес на разработка от страна на 
Brewer Science са сензори от летли-
ви органични съединения (volatile 
organic compounds – VOC) за монито-
ринг. Планираният за представяне в 
средата на 2016г. VOC сензор изисква 
ултра – ниска мощност от рода на pW 
и е с време за реакция 20ms, предназ-
начен за мониторинг на индустриал-
но оборудване.

Също в процес на разработка са  сен-
зори за сила/деформация. Изискващи 
ниска мощност и чувствителност към 
деформация от 0.0001%, се очаква да 
намерят приложение в подходяща-
та за носене (wearable) технология. 
Тази технология също може да бъде 
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използвана и за измерване на натиск 
или сила, както и за измерване на де-
бит за химични предприятия.

ISORG

ISORG разработват нов, оригинален 
принтируем, гъвкав сензор за образна 
диагностика на видима и инфрачер-
вена светлина с дължина на вълната 
до 900nm. В допълнение към сензо-
ра, ISORG разработват и PFS платка 
за връзка на сензорите с цифрови ус-
тройства.

Сензора за образна диагностика е 
здрав и е проектиран за леки и прено-
сими устройства. В момента се произ-
веждат в размер 32х38см, но се плани-
ра производството му в размер 60х60. 

Фиг. 1 IFORG сензор

В бъдеще технологията може да на-
мери приложение в медицината, пра-
вейки безвредни рентгенови снимки 
на пациенти, за „умни“ часовници как-
то и различни приложения в биоме-

трията и приложенията за сигурност. 
Евтин сензор с голяма площ може да 
намери приложение в изследванията 
за отпечатъци на цялата длан, както и 
да „вижда“ разположението на вените 
и капилярите в пръстите за допълни-
телна защита. 

Spec Sensors

Моментната продуктова линия на 
Spec Sensors включва сензори за из-
мерване на въглероден окис, озон, се-
роводород, азотен диоксид, серен ди-
оксид и алкохол. Сеонзорат е изграден 
от основен слой от пластмаса, слой от 
проводящо мастило, чувствително на 
гореспоменатите газове и ламини-
ран пластмасов горен слой. Сензора е 
с размери 15мм х 15мм х 3.5мм. В мо-
мента се използва за мониторинг на 
публични сгради, измервания на от-
крито и тестове за наличие на алкохол 
в организма на човек (дрегери).

Tekscan

Сензорът на Tekscan наречен 
FlexiForce (фиг. 2) измерва сила меж-
ду две повърхности и е достатъчно 
здраво да издържи големи натовар-
вания. Доставчикът твърди, че има 
по-добра температурна чувствител-
ност, чувствителност на натиск както 
и нелинейност, хистерезис и дрифт 
спрямо всички други тънки сензори 
на пазара. Сензорът може да улови от-
носителна промяна в силата или при-
ложения товар, темпа на изменение 
на силата която му въздейства, както 
и контакт и/или докосване. Тези сен-
зори също така позволяват на потре-
бителя да определи прагове сила и да 
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задействат съответни действия.
Разработката е в напреднала фаза и се 
очаква да излязат на пазара в начало-
то на 2016 г.
Стандартният модел А201 е изграден 
от два слоя субстрад (полиестерен 
филм), а високотемпературната вер-
сия на модела – HT201 е изградена 
от два слоя полимид. На всеки слой е 
приложен проводящ материал (сре-
бро), последван от слой чувствително 
на натиск мастило, след което е при-
ложено мастило, за да ламинира двата 
слоя. Среброто провежда сигнала от 
чувствителната зона до конекторите 
разположени в края на сензора, фор-
мирайки проводящи линии.

Фиг. 2 FlexiForce сензор  
 

Фиг. 3 обувка с вграден стандартен   
FlexiForce 

Приложението на подобни сензори 
включва медицински пособия, посо-
бия за контрол и диагностика, робо-
тика, спорт и фитнес и потребителски 
приложения за мониторинг. Тяхната 
форма и ниската консумация на енер-
гия ги прави удобни за преносими ус-
тройства и смарт технологии.

Conductive e Textile

Учените от Станфорд разработват 
плат който може да съхранява елек-
трическа енергия без опасност за чо-
века. В зависимост от мастилото с кое-
то се оцветява платът може да бъде 
произведен като батерия или супер-
кондензатор. Чрез оксидни частици 
като литиум-кобалт-оксид (LiCoO2) се 
произвеждат батерии, а с проводящи 
карбонови молекули – суперконден-
затори. За момента учените са разра-
ботили само черно мастило, но според 

http://nauka.bg
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проф. Чуй, преподавател от Станфорд-
ския университет, отговорен за проек-
та, е възможно да се добавят различ-
ни цветове към мастилото. Екипът 
на проф. Чуй успешно е разработил 
батерии на хартиена основа и супер-
кондензатори използвайки подобен 
процес, но новият „енергиен“ текстил 
има някои видими предимства пред 
хартиените си предшественици. С из-
мерена енергийна плътност от 20 ват-
часа за килограм, парче плат около 
300 грама (колкото е средното тегло 
на една тениска) може да задържа до 
три пъти повече енергия от батерия 
на телефон. Освен енергиините им 
показатели, тези материи са високо-
издражливи и могат да понесат висок 
механичен стрес (удар).    

Фиг.4 e-Textile

Fever Alarm Armband

Излседователи от Университета в То-
кио разработиха „гривна термометър“ 
, гъвкава, енергонезависима гривна, 
която има аларма в случай на ряско 
повишаване на телесната темпера-

тура. Изградена от гъвкав силиконов 
соларен панел, пиезоелектрически 
говорител, сензор за температура и 
органичен източник на енергия. По-
стоянният мониторинг на здравето 
включва следене на сърдечния ритъм 
и телесната температура. Намира при-
ложение при грижата за пациенти, бе-
бета и възрастни хора. 
За да се постигне това, учените воде-
ни от професор Сакурай и професор 
Сомея са направили няколко техноло-
гични открития. Те за пръв път са из-
обретили органична верига, способна 
да издава звук, както и първият орга-
ничен източник на енергия. 

Printed loudspeaker 

От десетилетия високоговорителите 
се произвеждат на базата на магнит-
но стимулирани вибрации на мембра-
на, високоговорители с разпределен 
режим и електростатични говорите-
ли, докато екипът на Арвед Хюблер не 
се заема със задачата за производство 
на гъвкави говорители върху тънък 
пласт.
Подходът на Хюблер и екипът му се със-
тои в използването на фероелектри-
чен полимер за изработка на тънък 
слой пиезоелектричен високоговори-
тел. В този случай пиезоелектричния 
материал се деформира според прило-
жената сила в трите направления x, y, 
z, така целия високоговорител следва 
това движение  и се държи като мем-
брана. В повечето случаи тези пиезо-
електрични високоговорители се про-
извеждат от поливинилиден флуорид, 
който е много скъп, но може да бъде 
заменен с полиетерсулфон, който дава 
по-лоши резултати. За провеждането 
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на експериментите е използван поли-
мер поливинилиден флуорид-трифлу-
ороетилен. Предимството му е, че не 
се нуждае от механично разтягане 
при поляризацията за увеличаване на 
пиезоелектричния ефект. Измереното 
качество на принтираните високого-
ворители показва, че говорителите 
са способни да възпроизвеждат висо-
ките честоти успешно, но разпростра-
нението на честоти под 1 kHZ е слабо. 
При захранване с постоянен ток с го-
лемина 50V, говорителите достигат 
до над 80 dB в зависимост от посока-
та на принтиране спрямо посоката на 
микродраскотините на хартията.

Фиг. 5 Имерени резултати за сила на 
звука при различни честоти

Фиг.6 Измервания при различна голе-
мина на говорителя

В допълнение може да се добави, че 
принтируеми говорители върху груба 
хартия могат да бъдат демонстрира-
ни успешно. Различните характерис-
тики на качеството на звука зависят 
от анизотропните качества на харти-
ята, проводимостта и хомогеността на 
електрода, както и на големината на 
пиезо-активната площ.

Заключение 

Въпреки, че PFS изделия са достъп-
ни от десетилетия, тяхната скорошна 
адаптация от дизайнерите в преноси-
мата електроника тласка развитието 
на бранша. Голяма част от откритията 
на PFS изделия са резултат на научно-
изследователска и развойна дейност с 
некомерсиална цел, като едва наскоро 
фирмите започнаха да развиват изде-
лия за масовия пазар.
С успешното развитие на PFS сензо-
ри ние сме в началото на нова вълна 
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от възможности в производството на 
сензори, задвижвана от големия ин-
терес към преносимата електроника, 
IoT технологии, удобната за носене 
електроника и сензори за еднократна 
употреба.
Учаква се на пазара да се появят нови 
играчи, в чието портфолио са заложе-
ни уникални материали и производ-
ствени техники за развитие на PFS из-
делията.
Разработчиците и доставчиците ще 
трябва да изберат оптималната стра-
тегия за интеграция на всяко прило-
жение. 

Всъщност, въпросът е ще могат ли тези 
сензори да се интегрират достатъчно 
успешно с други електронни изделия 
като батерии, аналогови и цифрови 
логически устройства, памет, антени 
и др.?
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Д-р Милена Маринова от Инсти-
тута по етнография и фолкло-

ристика с етнографси музей при БАН, 
разказва пред списание БГ наука, как се 
е насочила към етнологията като на-
ука и чувствата, които изпитва раз-
говаряйки с хората.

Кога разбрахте, че етнологията е 
областта, в която искате да се раз-
вивате?
От последния курс съм, при който ет-
нологията беше специализация в рам-
ките на специалността „История”. В 
първи курс изучавахме етнография 
(етнология), която ми стана много 

интересна и реших да специализирам 
тази дисциплина.

Д-р Милена Маринова: След 

терен винаги се чувстваш 

щастлив ...., но и тъжен

Автор: Христинка Башева
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Снимка: Snim 1.jpg
На терен в с. Търнак (Белослатинско)
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Дисертацията, която сте защитили 
е на тема „Българската сватба през 
ХХ век – динамика на промените“. 
Една изключително изнтересна 
тема за изследване. С какво Ви при-
влече? 
Към темата ме насочи научният ми 
ръководител доц. д-р Ваня Жекова, 
на която съм много благодарна за 
концепцията, стояща в основата на 
дисертацията. Сватбата през ХХ в. в 
действителност е интересна за из-
следване, защото в нея се срещат и си 
взаимодействат, както традиционни-
те обреди, така и опитите за тяхната 
регулация и регламентация от страна 
на църковните и държавните власти.

Снимка: snim 3. jpg
На терен с научният ръководител доц. 

д-р Ваня Жекова в с. Борован (Врачан-
ско) през в първата година от докто-
рантурата

Какви впечатления оставиха във 
Вас хората, с който сте разговаряли 
на терен? Какви спомени и чувства 
са се запазаили в тях от тяхната 
сватба? 
След терен винаги се чувстваш щаст-
лив от срещата и разговорите с хора-
та, от съприкосновението с тяхната 
житейска мъдрост, но и тъжен, защо-
то в селата се сблъскваш с нерадост-
ната картина на останалите сами да 
доживяват старините си възрастни 
жители. За тях е интересно да погово-
рят с някого, а сватбата е много бла-

годатна тема за събиране на теренен 
материал, защото всички имат какво 
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да разкажат – едни за собствените си 
сватби, други – за сватбите на родни-
ни, приятели, съседи. От дистанцията 
на времето хората правят оценки на 
промените в сватбите и някои нами-
рат съвремените за по-впечатляващи, 
а според други „някогашните” са по-
хубави.

Снимка: snim 2. jpg  
На терен в с. Търнак (Белослатинско) 
и събираме материал за дисертаци-
ята през третата година от докто-
рантурата

Какви са съвременните тендеции? 
Отмира ли сватбата като ритуал 
днес или не – според личните Ви на-
блюдения?
Все по-често се среща съжителство-
то без брак, но е трудно да се каже, 
че сватбата отмира. В съвременните 
сватби се наблюдава както интензив-

но навлизане на модели и елементи 
от чужди култури, така и възстановя-
ване и интерпретиране на български 
традиционни обреди.  

http://nauka.bg
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Влошаване на положение-
то в края на управлението 

на Александър Север
В този период ситуацията в държа-
вата много се обострила. Нуждата от 
пари карало правителството систем-
но да влошава качеството на монети-
те, което ги обезценявало и натурал-
ния обмен станал все по-чест. Също 
така наместниците, чиновниците, и 
командирите започнали да получа-
ват заплатата си в стоки. В зависимост 
от ранга било определено кой колко 
дрехи, скъпоценности, съдове, хляб, 
месо, яйца, коне, роби и наложници 
ще получи. Във връзка с това редица 

колегии от занаятчии били принуде-
ни да доставят необходимите товари, 
което довело до закрепостяване на 
занаятчиите към сдруженията им. 
Външнополитическото положение 
също се влошило с войните с новото 
царство на Сасанидите и инвазията 
на германските племена на терито-
рията на римските провинции. Север 
първо оглавил похода срещу перси-
те през 231 г. като разделил армията 
си на три части. Едната, възглавява-
на лично от императора освободила 
Месопотамия, другата – нахлула в 
Армения, а третата настъпила към 
Ктезифон. Според Геродиан римля-

Политическата 

криза в Римската 

империя през III век
Автор: Владимир Попов

Списание  “Българска наука”, брой 86 (2016 г.)
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ните претърпели тежко поражение, 
но вероятно битките довели до теж-
ки загуби и от двете страни, тъй като 
персите не могли да се възползват от 
плодовете на своята „победа” и възо-
бновили военните действия чак през 
239 г. Няколко пъти избухвали вой-
нишки въстания, най-накрая в едно-
то от тях загинал и самият император 
Александър Север.
Легионерите провъзгласили за им-
ператор военачалника Максимин 
(235 – 238 г.), който по произход бил 
обикновен тракийски пастир. Напра-
вил кариера при Септимий Север, 
притежавал голяма физическа сила, 
храброст и бил ненадминат в воен-
ните упражнения. Популярността му 
в дунавските легиони била голяма, а 
управлението му носело антисенат-
ски характер. Той масово конфиску-
вал земите на патрициите, които слу-
жели за издръжка на армията и ги 

раздавал на ветераните. Също така 
издал указ, че земеделецът, живеещ 
извън градовете не е задължен да им 
плаща налози. Това било облекчение 
за войниците и ветераните, които жи-
веели в селата и имало за цел да съх-
рани селското население, което било 
гръбнакът на армията. Максимин 
водил успешни войни срещу герман-
ците по Дунав и Рейн. Но политиката 
му предизвикала омраза сред ари-
стокрацията. В Африка започнало 
въстание и за императори били про-
възгласени престарелият наместник 
Гордиан и синът му. Сенатът с радост 
ги признал и обявил за свалянето на 
Максимин. Започнала гражданска 
война. Срещу двамата Гордиановци 
потеглил базирания в Нумидия III 
Августов легион. Той разбил привър-
жениците на сенатските императо-
ри, а Гордиан I и Гордиан II загина-
ли. Максимин се готвел за поход към 
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Рим. Сенатът набирал доброволци 
из цяла Италия и наемал германци. 
В Рим започнали бунтове сред пре-
торианците и плебса. Максимин, 
обсаждал в северна Италия град Ак-
вилея, но бил убит от войниците си. 
След редица стълкновения различ-
ните сенаторски групировки постиг-
нали компромис и за император бил 
избран внукът на Гордиан I – трина-
десетгодишния Гордиан III, управля-
вал от 238 до 242 г. За наказание III 
Августов легион бил разформиран, а 
земите на ветераните му били отне-
ти. Легионът бил възстановен отново 
от Валериан през 253 г. за отбрана на 
африканския лимес.
Репресиите на богаташите и управи-
телите на латифундиите над местно-
то африканско население се засили, 
което довело до разпространение на 

Християнството и към средата на 
III век. Африканската църква става 
една от най-значимите и влиятелни 
християнски организации. През този 
период започнало брожение сред ко-
лоните, катастрофално нараснало 
количеството на пустеещите земи, а 
градовете били в упадък.
Външната политика на Гордиан III 
била по-успешна. Към 238-239 г. 
персийският цар Шапур I отново на-
хлул в Месопотамия и Сирия. Смуто-
вете и готските нахлувания в Дунав-
ските провинции забавили римската 
контраофанзива до 242 г. Тогава пре-
торианския префект Тимесифей раз-
бил персите в генерално сражение 
при Рейзана. 
Армията имитирала отстъпление и 
персийските катафракти били под-
мамени в предварително подготве-
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на клопки от колове и препятствия. 
След това легионите контраатакува-
ли объркания противник. Римляните 
освободили Месопотамия и завзели 
Ктезифон. Цялата кампания обаче се 
провалила поради заговора на другия 
преториански префект Филип срещу 
Гордиан III. Филип, който бил арабин 
по произход, нарушил снабдяването 
на войската, обвинявайки за това мла-
дия император. Недоволните войни-
ци свалили младежа, който бил убит, 
а Филип бил провъзгласен за импера-
тор и побързал да сключи мир с пер-
сите и да се върне в Рим. 

Кризата в империята, християнски-
те гонения и укрепването на църк-
вата

Просенатското правителство на Гор-
диан се опитвало да ограничи влия-
нието на легионите върху държавата, 
стимулирайки създаването на нере-
гулярна войска – милиция. Това пре-
дизвикало недоволство сред войска-
та довело до смъртта на Гордиан III. 
В последвалия хаос народните вълне-
ния зачестили, а варварските нашест-
вия на готите (248-268 г.) достигнали 
небивал размах. Зачестили и пораже-
нията на римляните. Християнският 
поет Комодиан приветствал успехите 
на готите, които трябвало да съкру-
шат сатанинската сила на Рим и изра-
зявал надежда, че: “тогава военачал-
ниците и богатите ще станат роби на 
своите роби”. Естествено подобни ре-
волюционни призиви предизвикали 
антипатията на властта и репресиите 
срещу християните се засилили.
След убийството на Филип Арабина и 
гибелта на Деций Траян при Абритус 

през 251 г. императори станали сена-
торът Валериан и синът му Галиен. 
Те поделили империята – Валериан 
взел под контрол изтока, а Галиен по-
лучил Запада и задачата да се бори с 
нахлуващите германци. Борейки се с 
опозиционните настроения, Валери-
ан започнал масови гонения срещу 
християните. Репресиите му били на-
сочени главно срещу църковното ръ-
ководство, като продължение на поли-
тиката на предшественика му Деций. 
Деций издал едикт, според който всич-
ки жители на империята трябвало да 
засвидетелстват лоялността си към 
императора и официалните богове, 
правейки жертвоприношения в тяхна 
чест, от което християните се отказ-
вали, заради което били преследвани 
като отцепници. Гоненията на Валери-
ан, особено масови в източните и аф-
риканските провинции, способствали 
за нарастването на социалното про-
тиворечие. Църквата се сплотявала и 
укрепвала в борбата срещу правител-
ството. Властта на епископите стана-
ла абсолютна, те развили широка бла-
готворителна дейност, което усилило 
популярността на Християнството. В 
края на краищата репресиите на Вале-
риан не дали резултат, а способствали 
за укрепването на Църквата. Неуспеш-
на била и войната му с персите. Шапур 
I още през 252 г. нападнал Месопота-
мия и Сирия и разграбил Антиохия. 
Валериан се установил в Самосата, 
събирайки сили и нанасяйки ответни 
контраудари. Но през 260 г. при Едеса 
70 000 войска на Валериан претърпя-
ла поражение, а самият той попаднал 
в плен и до края на живота си бил под-
лаган на унизително отношение от 
персийския цар.
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Галиен и “тридесетте тирани”

Останал сам начело на империята Га-
лиен бил противоречив управител. 
Негов идеал бил Август, а мечтата му 
– възстановяване на империята. Той 
стимулирал развитието на градовете 
и възстановил колегиите на занаятчи-
ите. Опитал се да възроди традицион-
ната римската религия, но отменил 
преследването на християните, кои-
то вече били доста разпространени 
сред поддръжниците на императора. 
Борейки се със аристокрацията, Гали-
ен забранил на сенаторите да заемат 
военни и управленски длъжности в 
провинциите. Така и обикновените 
войници получили шанс да заемат ръ-
ководни постове във властта. Галиен 
провел военна реформа, като създал 
полеви подразделения (омитати) от 

кавалерия, която да се противопоста-
ви на тази на готите, сарматите и пер-
сите и така повдигнал боеспособност-
та на армията.

Сенаторите се отплатили на Галиен с 
нескрита омраза. Всичките му рефор-
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ми се осмивали и осъждали. В провин-
циите започнали бунтове, оглавявани 
от местни магнати, които подкрепяли 
противниците на императора. Сепара-
тизмът засегнал цели региони. Испа-
ния, Галия и Британия се подчинили 
на богаташа Постум и образували в 
т.нар. „Галска империя” (260 - 274 г.). 
Узурпаторът се представил за „спаси-
тел на Галия” и около 15 години от-
бивал нахлуванията на варварите. В 
Сирия за император се провъзгласил 
магната Квиет, който обещал да фи-
нансира създаването на наемна вой-
ска, но преданите на Галиен легиони 
бързо го разбили. Палмирецът Оденат 
заявил, че отмъщава за пленяването 
на император Валериан и така спе-
челил поддръжници сред римското 
население. Той създал „Палмирска-
та империя” (260 – 272 г.), а войската 
му, организирана от арабски конници 
и сирийски селяни успяла да изгони 
персите от Месопотамия и дори пре-
взела Ктезифон. Галиен, нямайки дос-
татъчно сили, за да се справи с мно-
гочислените врагове на империята 
признал Оденат за „император и дукс 
(вожд) на римляните”. След убийство-
то на Оденат през 267 г. жена му Зе-
нобия преминала на страната на пер-
сите и завзела Мала Азия и Египет. В 
провинция Африка сепаратизмът не 
получил отклик, заради засилената 
активност на мавританските племе-
на, сред които настъпила консолида-
ция. Заплашени от грабителските им 
набези, местните власти създавали 
доброволчески отряди и търсели под-
крепа от симпатизиращите на Галиен 
легиони части в провинцията. Мала 
Азия и Гърция, опустошавани от го-
тите и разчитащи на новите мобилни 

отряди на Галиен също останали ве-
рни на Рим, въпреки че и там местни-
те военачалници създавали собствена 
войска и след успешни действия сре-
щу варварите се провъзгласявали за 
императори. Робите и колоните обаче 
симпатизирали на готите и действали 
заедно с тях, показвайки им пътищата 
към богатите градове.
Галиен бил зает да отблъсква варва-
рите и се примирил със съществува-
нето на Галското царство и много от 
претендентите в останалите провин-
ции. В това време франките разгра-
били Галия и през 260 г. достигнали 
чак до Испания, където разрушили 
Тарако. Алеманите нахлули в Северна 
Италия, но императорът през 259 г. ги 
разбил при Медиолан. През 263 г. оба-
че римляните били принудени да се 
изтеглят от т. нар. Декуматски полета 
в Германия. По Дунавкия лимес осо-
бено опасни били нашествията на го-
тите, които със заграбената флота от 
Боспорското царство предприемали 
грабителски походи не само в Мизия и 
Тракия, а опустошили Мала Азия, Ахея 
и Крит. През втората половина на 50-
те години на 3 век в съюз с карпите, 
певкините и херулите, те извършили 
редица морски нападения и разорили 
Трапезунд, Халкедон, Никомедия, Ни-
кея, Киос, Апамея, Пруса и Хераклея, 
а през 262 г. разрушили Ефес и храма 
на Артемида. През 268 г. те предпри-
ели мащабен поход към Егейското 
крайбрежие. Разделили се на три час-
ти готските ескадри дебаркирали при 
Тесалоника, Атина и Ефес. Галиен лич-
но с далматинската си конница нане-
съл контраудар срещу херулите при 
Тесалоника и пленил вожда им. Но 
командващият войските Авреол, кой-
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то преминал на страната на Галската 
империя, му изменил и в резултат на 
заговор Галиен бил убит край Меди-
олан.
През това време в Атика били разгра-
бени Атина, Спарта, Коринт, а мест-
ните жители организирали отряди 
за самоотбрана и успели да спрат на-
шествениците.

„Войнишките императори”

След смъртта на Галиен за император 
бил провъзгласен илириеца Клавдий 
II, който разбил завръщащите се по 

суша готи при Наисус и приел титла-
та „Готски”. С тази голяма победа за-
почнало очистването на полуострова 
от варварите. Гладът и епидемиите, 
както и постоянните атаки на рим-
ската конница довели до тежки загу-
би сред варварите. Те се разделили на 
малки групи, стремейки се по-бързо 
да се оттеглят зад Дунав. Остатъците 
от войската им били блокирани в Ро-
допите. Най-накрая и те капитулира-

ли. Оцелелите били заселени в Мизия 
или попълнили редовете на римската 
армия. Третата готска ескадра по ма-
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лоазийското крайбрежие действала 
по-успешно, макар че и тя понесла го-
леми загуби от римската флота, чий-
то египетски префект Проб от Египет 
през 269 г. успял в крайна сметка да ги 
отблъсне. В Египет обаче надделяла 
антиримската опозиция и той също се 
отцепил от империята.
Клавдий Готски успял да отблъсне але-
маните през 269 г., но зимата на 270 г. 
умрял от чума в Сирмиум. Наследил го 
друг илирийски командир на Галиен – 
Аврелиан. Наречен „Възстановителят 
на света” той само за 4 години успял 
да обедини отново Империята, въ-
преки че ситуацията изглеждала без-
надеждна. Ютунгите нападнали през 
270 г. Реция и Италия. След първите 
успехи срещу тях, както и отблъсква-
нето на вандалите и сарматите в Па-
нония, последвало катастофическото 
поражение на римляните при Пла-
ценция. Ютунгите и вандалите през 
271 г. достигнали чак до Умбрия. Въз-
ползвайки се от това, че армията им 
се разделила на грабителски отряди, 
Аврелиан в три последователни сра-
жения при Метавър, Фанон и Тичино 
ги разгромил, а около Рим издигнал 
нови отбранителни стени. Варварите 
се осмелили да нападнат отново Ита-
лия чак при Аларих през 401 г.
В Рим императорът удавил в кръв бун-
та на сенаторите и занаятчиите.
След това с укрепналата и победонос-
на армия Аврелиан се отправил на Из-
ток към Палмира, като по пътя очис-
тил Балканите от карпите и готите, 
които разбил през 271 г. и ги гонил 
отвъд Дунав. В сраженията загина-
ли 5000 варвари и вожда им Канаба. 
Аврелиан приел титлата Gothicus 
Maximus и сключил мир с готите. Тъй 

като основаната от Траян провинция 
Дакия вече не могла да бъде отбраня-
вана ефективно, през 272 г. Аврелиан 
решил да я изостави, като изтеглил 
легионите и романизираното насе-
ление оттам. Тази стъпка осигурила 
около век спокойствие по дунавската 
граница. Заети с настаняването в оп-
разнените от римляните територии 
– готите, гепидите, карпите и бастар-
ните започнали вражда помежду си и 
оставили Мизия и Тракия на мира.
В резултат на две кампании през 272 
г. била покорена и Палмирската им-
перия, а Зенобия – пленена. Подчинен 
бил и Египет, където Аврелиан отстра-
нил богатия земеделец Фирм. Аврели-
ан приел и титлата Parthicus, а Войни-
ците пеели, че „не ще изпием толкова 
вино, колкото кръв е пролял”. Автори-
тетът на императора достигнал неби-
вали висоти. След като изтокът бил 
подчинен, той насочил вниманието 
си към Галската империя на запад. В 
това време в Галската империя наби-
рало мощ въстанието на багаудите (на 
келстки – борци). Това били разбунту-
вали се колони, закрепостени занаят-
чии и селяни, които се борели срещу 
произвола на богатите. Те разорявали 
латифундиите и убивали собствени-
ците им. Така галските аристократи 
започнали да търсят съюз с Рим. Уп-
равляващият Галия след смъртта на 
Постум – Тетрик помолил Аврелиан да 
завладее Галската империя и обещал 
да признае властта му. Така без бой 
Аврелиан покорил и запада, а Тетрик 
получил богати имения и наместни-
чество в Южна Италия. Багаудите из-
брали за свои „императори” Елиан и 
Аманд и се укрепили на остров между 
р. Марна и Сена, тормозейки непре-



www.nauka.bg
admin@nauka.b g

С Т Р.

135

къснато галските и испанските земе-
владелци.
През 274 г. Аврелиан отпразнувал своя 
заслужен триумф над изтока и запада. 
В шествието вървяли пленените вра-
гове от всички краища на империята: 
франки и алемани от север, готи, кар-
пи, сармати и вандали от Дунав, Зено-
бия (окована в златни вериги) и Тет-
рик. Най-впечатляващия трофей била 
колесницата на готския вожд, теглена 
от четири елена. Няколкото месеца, 
прекарани в Рим, Аврелиан посветил 
на реформи.
Религиозните реформи на Аврелиан 
се свеждали до установяване на мо-
нотеистичния култ към Sol Invictus. 
Неговата идея била да даде на насе-
лението на империята един бог, за 
да ги сплоти. Също така той устано-
вил и култ към личността си и изис-
квал божествени почести. На някои 
монети той се появява с титлата deus 
et dominus natus („Бог и роден управ-
ник”), също така после възприета от 
Диоклециан, а управлението му носи 
неприкрит монархически характер. 
Императорът носел златна корона и 
разкошни одежди, имитирайки саса-
нидските царе. За разлика от Елагабал 
обаче Аврелиан организирал култа 
подобно на Юпитеровия. Християни-
те, които не възприели новия култ 
към личността на императора били 
подложени на гонения.
Императорът реорганизирал и парич-
ната система и заменил обезценения 
антониниан с посребрена монета с 
малко по-висока номинална стойност, 
вероятно наречена „аврелиан” в не-
гова чест. Практически обаче тя бива 
приравнена от населението към ста-
рата монета.

Възникнали и нови предизвикател-
ства – Аврелиан решил да поведе по-
ход срещу Сасанидския Иран. Но през 
275 г. той станал жертва на заговор от 
страна на офицерите и приближените 
си.
В последвалия петмесечен хаос си-
рийските легиони провъзгласили 
за император друг илириец – Проб. 
Управлението му (276- 282 г.) носело 
типичния почерк на войнишките им-
ператори. Той прекарвал повечето си 
време в битки с узурпатори и герман-
ските племена по поречието на Дунав 
и Рейн. Алеманите и франките отново 
нападнали Галия, а сарматите и бас-
тарните в Мизия също се активизира-
ли. Проб победил бастарните и ги за-
селил като колони в Тракия. В Египет 
Проб разгромил номадските племена 
на блемиите и узурпатора Сатурнин 
(280 г.), в Германия – Бонос през съ-
щата година. След всичките си успехи 
се върнал в Рим, където отпразнувал 
триумф. Икономическите му реформи 
имали за цел да укрепят икономиката. 
За да възроди опустошените от вой-
ните райони, той наредил засажда-
нето на северна Африка с маслинови 
дръвчета, а в Галия, Панония и Мизия 
отглеждането на лозя, с цел да развие 
местното стопанство. При посещение-
то си в Египет организирал почиства-
нето на каналите на Нил, занемарени 
от векове. Проб карал легионерите да 
работят по обществените строежи, 
ако няма военни действия, но това му 
навлекло тяхната ненавист. Готвейки 
се за поход към Персия, при Сирмиум 
императорът им заповядал да пресу-
шат блатата около града, но те се раз-
бунтували и го убили.
С управлението на Проб се свързва 
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преодоляването на политическата 
криза. Външните нахлувания на вар-
варите също спрели. В резултат на 
успешните военни кампании много-
числените германски пленници били 
превърнати в колони, заселвани като 
земеделци и изпълняващи военна по-
винност, други с готовност ставали 
римски войници и участвали в похо-
дите на победоносните императори. С 
част от варварите били сключени до-
говори, според които те се заселвали в 
граничните области и в качеството си 
на федерати трябвало да ги отбраня-
ват от съплеменниците си. Възстано-
вяването на империя се съпътствало 
с промени в социалния и политиче-
ския й статус. Въстанията нанесли те-
жък удар по робовладелците и едрите 
градски земевладелци. Значителната 
част от градското население се пре-
местило от градовете в селата. Този 
процес е бил по-изразен на запад. Раз-
орените градски занаятчии ставали 

колони и се заселвали в именията на 
богатите. Развивали се и свободните 
занаятчии в селата.
Приемникът на Проб – Кар също бил 
илириец. Той назначил сина си Карин 
за император на запада, а сам поте-
глил срещу персите. През 283 г. той 
подчинил Армения, разбил войските 
на персийския цар Баграм II и превзел 
Ктезифон. Но на връщане той загинал 
при неизяснени обстоятелства (спо-
ред източниците поразен от мълния). 
Синът му Нумериан поел властта на 
изток, но бил убит от преторианския 
префект Апър. Армията обаче заста-
нала на страната на Диокъл, коман-
дир на личната охрана на императора. 
Срещу претендента се опълчил закон-
ният император Карин. След битка 
при Сингидунум победилият Карин 
бил убит от един от офицерите си и 
Диоклециан бил провъзгласен за им-
ператор, с управлението на който за-
почнала нова епоха за Рим.

Бижута от молекули в онлайн магазина на БГ Наука - http://nauka.bg/products
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Приемната грижа в Япо-
ния има дълбоки корени 

като практика

Програмата на приемната грижа в 
Япония започва през 1948 г.,  след 
влизането в сила на Закона за благо-
състоянието на децата като мащабът 
на програмата е бил малък. Ограни-
ченото развитие на приемната гри-
жа в модерното японско общество 
е в рязък контраст с популярнoстта 
му в традиционната японска култу-
ра. Традицията съществува от пре-
ди около 600 години, като начин 
за отглеждане на деца, но и много 

Приемната грижа в 
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настояще
Превод: Христинка Башева
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възрастни, които са израснали пре-
ди Втората световна война в Япония 
имат спомени от времето, прекара-
но в приемните домове. Тези домо-
ве в Япония се развивали главно от 
аристократична класа и насърчавали 
чрез дейността на йерархично кла-
сово-семейната система на японско-
то общество. Обичаят загубил своето 
право на съществуване с променята 
на понятията – клас и семейство в 
следвоенна Япония, но все пак ока-
зал своето влияние върху практиката 
на приемна грижа. 

Историческо развитие
Първата известна Японска институ-
ция за сираци и изоставени деца – 
Hiden-In е открита през 723 г. на те-
риторията на храмът Кофуку, където 
сега се намира град Нара, под адми-
нистрацията и управлението на кла-
нът Фудживара. 

Седем години по-късно друга инсти-
туция, Shiyaku-In е открита близо 
до Hiden-In, но изглежда, че и двете 
заведения настанявали по същество 
един и същ тип хора – раз-
селените лица от общност-
та. Броят на бездомните 
бебета понякога надхвър-
лял капацитета на двете 
институции и на техните 
служители им се е предос-
тавяла финансова помощ, 
за да вземат бебета у дома 
си и да ги повиват там. 
Пренебрегването на кър-
мачетата става тревожно 
и през 896 г., съдът разпо-
режда близко наблюдение 
на тези “приемни” домо-

ве. Историята на двете институции 
след 896 г. не е ясна. Въпреки това, 
съществуват записи на подобни ин-
ституции, установени при различни 
управляващите групи, последното от 
които е от 1879 г.

Налице са малък брой деца, управля-
вани от институциите, много от тях 
са били премествани от един дом в 
друг чрез професионални брокери. 
В Киото, старата столица на Япония, 
тези брокери ходели по улиците и 
викали: „Купете си бебета.“ По-късно 
те предприели по-дискретни начи-
ни, в резултат от общественото недо-
волство.

Паралелно с тази практика се поя-
вила друг тип на приемната грижа, 
която засягала отглеждане на де-
цата на благородниците от Киото. 
Благородничеството обикновено от 
лявата партия набирало за техните 
деца дойки и гувернантки, но често 
изпращали някое от техните децата 
при семейства в околните села. Тра-
дицията станала твърде разспростра-



www.nauka.bg
admin@nauka.b g

С Т Р.

139

нена през периода Муромачи (1392-
1490), златната ера на Киото в трите 
селища Ивакура, Киташиракава и 
Умегахата. Това може да се обясни 
с това, че родителите искали децата 
им да растат далеч от прашния град. 
И все пак, най-големият син обикно-
вено оставал у дома, а по-младите се 
изпращали за настаняване в прием-
ни домове. Това очевидно е ставало 
с цел защита на клановата структу-
ра. Родителите не показвали много 
обич на всеко свое дете с изключение 
на най-голямата мъжка рожба, а по-
младите синове, при завръщането си 
у дома, естествено приемали подчи-
нени позиции.

Въпреки, че приемните родители по-
лучавали финансова награда, трябва 
да се подчертае и силната лоялност 
на земеделската класа към благо-
родничеството, което е важен мотив. 
Считало се за чест земеделско семей-
ство да бъде избрано за приемно, 
като от този избор на много места за-
висела репутацията на семейството и 
статута в рамките на селото. 

Ерата на Токугава
През 1603 г. шогун Токугава Иеясу 
взема надмощие, коети обозначило 
силна промяна.  В този период Едо 
(днес Токио) е създадена като поли-
тическия център на Япония, докато 
Киото става културен и търговски 
център.

Традицията на „приемните домове” 
за грижи се запазило, но патронажа 
е изместен от благородниците към 
заможното простолюдие, обикнове-
но това са търговците. Финансовият 

мотив сред фермерите остава. Въ-
преки това, лоялната връзка, свърз-
ваща земеделските производители 
с благородническата класа станала 
семейната връзка между отделните 
семейства на земеделски произво-
дители и индивидуални семейства 
покровители. Например, семейство 
от село Ивакура ще изпрати своя дъ-
щеря като камериерка в семейство в 
Киото. Това семейство от село Ива-
кура издига децата си в семейството 
в Киото. Въпреки това, естеството на 
лоялност е по същество една и съща, 
а именно, че то е на отношения май-
стор-слуга.

Приемните домове като практика 
имали разпространение и в други 
части на Япония. В Едо, тя стана по-
пулярна сред богатото население в 
градските квартали със земеделски-
те си производители, които предос-
тавяли приемна грижа в своите до-
мове. Обичаят е приет само в малка 
степен сред самурайски семейства, 
които предпочитали да разчитат на 
дойки и гувернантки у дома. Една 
от причините за това е, че връзка-
та между самурайте и земеделските 
стопани често била нехармонична и 
бунтовете от страна на земеделските 
производители са били чести. Въпре-
ки това, в последните половината от 
периода Токугава (1603-1867), оби-
чаят зачестил сред самураите, които 
запонали да използват земеделските 
производители и търговци като при-
емни родители.

При силно феодализираната сис-
тема, разпространена при управле-
нието на Токугава, първородството 
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станало дълбоко институционали-
зирано на всички нива на японската 
социална структура. Това включвало 
наследственост на семейното имуще-
ство и лидерска позиция в семейната 
йерархия, в която останалите члено-
ве ставали подчинени „поданици“.
Ролята на последно-роденото дете 
била много ограничена. Във всеки 
детайл от всекидневния живот най-
малкото дете се учело да спазва не-
обходимата дистанция и подчинение 
на по-старите. Най-младите синове 
обаче имали техните си шансове да 
станат глава на семейство чрез оси-
новяването им от семейства, които 
нямат наследници (деца) или като се 
оженят за дъщеря в семейство, което 
няма синове. Синът е особено важен 
за членовете на самурайската класа, 
тъй като след смъртта на бездетния 
самурай имота му се връщал на фе-
одала и семейното му име се прекра-
тява. 

Понякога, обаче, разликата между 
осиновяването и приемната грижа 
е трудно да се различи. По време на 
късния период от Токугава, напри-
мер, едновековният мир породил 
нужда от воини. „Излишните” деца, 
особено сред ниско класовите саму-
раи, се прехвърляли към друга класа, 
обикновено търговската. Промяната 
на класите не било социално прием-
лива и е пагубно за феодалната сис-
тема, но за приемния дом обаче като 
обичай се предоставял шанс за при-
емните децата и те можели да бъдат 
приети постепенно. Приемните до-
мове също били решение на пробле-
мите на децата от нелегитимни смес-
ване на класи. В селото на Ямаучи, в 

покрайнините на Токио, можело да 
се проследи произхода на приемните 
домове, в които растяли децата, ро-
дени от жени, самотни служители на 
Замъка Едо.

Ерата на Meйджи във Втората 
световна война
След разпадането на управляваща-
та Токугава и възстановяването на 
властта на императора в средата на 
ХIХ век, Япония влиза в така нарече-
ния период на „Революция на Мей-
джи“. Местните феодали върнали 
суверенитета на императора, който 
от своя страна ги назначавал на пра-
вителствени постове или им давал 
рицарски звания. Това позволило на 
лордовете да останат привилегиро-
вана група. Подобна награда цели да 
изтъкне патриотите на революцията, 
много от които са били с нисък ранг 
на самураи.
Освен тези, които са оцелели в пре-
хода, по-голямата част от самураите 
са изхвърлени на улицата. Някои от 
воините търсят кариера в новите во-
енни или полицейски сили а някои 
се разпръскват в други кланове. Като 
цяло, „Революцията Мейджи“ до го-
ляма степен елиминира наследстве-
ните аспекти в системата на класите 
и ги заменят с образованието.
Когато Япония е на прага на XX 
век, нейното източно земеделие се 
ориентирало към индустрията. Ин-
дустриализацията и засиленото во-
енното действие са двете основни 
направления в политиката, на пра-
вителствата на периода Мейджи и то 
започва да „настига западните стра-
ни“ в индустриалното развити. Като 
тези фактори за това са прирастта 
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на населението и миграцията в град-
ските райони. Индустриализацията 
генерирала нови професии, но нача-
лото на промишлеността в Япония, е 
сравнително примитивно, разчита-
ло се основно на квалифицирани и 
неквалифицирани трудови сили. По 
този начин, ниския статус на свър-
занe между майстор и чирак нате-
жавало сред повечето индустриални 
работници. Широкото използване на 
приемни домове продължава и през 
този период. Една от задачите на се-
мействата е отглеждането на деца.
Децата, особено слабите, са изпра-
щани на земеделските производи-
тели за различен период от време. 
Също така е важно да се спомене, 
дисциплинарният мотив в приемна-
та мрежа. Децата в Киото, които под-
мокряли леглата си често са били за-
плашвани от родителите си: „Ще те 
изпратя в Ивакура!“, която е една от 
традиционните колонии на приемни 
семейства.

Практиката продължавала да се из-
ползва в грижите за децата, чиито 
родителите по една или друга причи-
на не могат да се грижат за тях. Тези 
родители не носят финансова отго-
ворност и оставят децата на милостта 
на приемните родители. През 1881 г., 
Япония навлязла в сериозна криза, 
придружена с последващ глад и чума. 
През тези години, японските градове 
са изправени пред многобройни бун-
тове на бедните. Случаите на бездом-
ни деца бързо се увеличили в Токио 
(променено от „Eдо“ по време на ре-
жима Meиджи), в тази извънредна 
ситуация, граждани, организирали 
няколко доброволчески организа-

ции. Една от тях е Fukuden-Kai (съз-
дадена през 1879), тя е частично суб-
сидирана със средства от имперските 
домакинства; доброволци включени 
членове на благороднически семей-
ства. Fukuden-Kai осигурява условия 
за бебета, подслон за деца, помага 
на бездомни или на деца на социал-
но слаби родители, които пожелаят. 
Последните представляват три чет-
върти от общия брой на децата. По-
вече от 60 на сто от децата са на въз-
раст под две по време на спасяването. 
Fukuden-Каi е в основата на преход-
ния подслон и нейните деца в край-
на сметка са били настанени в до-
броволчески домове. Половината от 
тези деца вече са получавали помощ 
от общинската власт, която продъл-
жила, след като те са били преселе-
ни. Останалата половина разчитали 
на частни дарения или на благотво-
рителност от страна на приемните 
родители. Кърмачета от Fukuden-Kai 
се изпращали в село Ямаучи, на фер-
мерите, които били приютили мно-
го нелегитимни деца на самураите и 
служители на замъка в Едо.

Държавните спасителни дейнос-
ти скоро последвали тези на добро-
волните групи. През 1895 г., главно 
столично управление на полиция-
та в Токио издава, регламент, който 
гласи, че всеки район трябва да из-
прати разселените деца в болница в 
Токио, от където те ще бъдат поети, 
следвайки модела на Fukuden-Кай. 
Въпреки това без надзор в плана на 
правителството остават зачестили-
тете инциденти над деца в приемни 
семейства, което принудило прави-
телството да започне увеличаването 
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на институционалните съоръжения. 
Истинската модернизация на систе-
мата за приемна грижа е забавена до 
1948 г., когато е приет „Закон за  бла-
госъстоянието на децата”.

Мнение на Втората световна 
война
„Законът на благосъстоянието на де-
цата”, давал правната основа за на-
стоящите частни и публични дейнос-
ти свързани с деца. Относно приемна 
грижа, Закона признавал ползата от 
такава програма за реинтеграция на 
разселени деца в общността, но също 
така подчертавал необходимостта от 
надзор и контрол от страна на подхо-
дящите органи. Целта е да се премах-
нат някои от недостатъците на сис-
темата на домашна приемна грижа, 
а също и да се утаи бързото прекра-
тяване на тази традиционна практи-
ка. Например, приемният дом в село 
Ивакура, при които са прекратени съ-
ществуващи с векове практики след 
влизането в сила на закона. Настрое-
нията на селяните е било изразено от 
една възрастна фермерка, която по-
питала: „Защо трябва да чакаме пра-
вителството да одобри нещо, на което 
имаме право като услуга?“ Всъщност, 
единственото изискване за практику-
ването на приемната грижа в частни-
те домове, е било те да докладват на 
префектурното правителство, но гор-
достта на селяните изглежда, е била 
голяма. Освен гордостта, урбаниза-
цията и подобряването на икономи-
ческото състояние на земеделските 
производители Ивакура са другите 
фактори, които силно допринесли за 
прекратяване на практиката на при-
емна грижа.

Индустриализацията на следвоен-
на Япония се различавала както в 
качествено така и в количествено 
отношение от епохата Мейджи. Раз-
ширяване на индустриата дава въз-
можност за икономическата незави-
симост на индивида.
Следвоенна политическа реформа, 
протекла на страната от военната 
диктатура към демокрация, иници-
ирана системата за социални грижи. 
Тези фактори правят традиционна-
та семейна система остаряла. Тра-
диционната система, по свой начин, 
осигурява условия на сигурност за 
членовете на семейството.
Военните се отрекли от съществува-
нето си в рамките на новата консти-
туция и отказали от националните си 
въоръжения. Нарастващият брой и 
нуждаещи се от специалисти и бели 
якички усилва стойността на образо-
ванието, което, от своя страна, под-
чертава принципа на индивидуал-
ността.
В традиционното семейство индиви-
да е само компонент от сплотената 
група. Накрая, еманципирана япон-
ската жена показа силно желание за 
увеличаване на собствените си деца, 
вместо да се раздава за възпитанието 
на чуждите.

Теренно проучване
Предварително проучване на село 
Ямаучи било направена в началото 
лятото на 1967 г. Селото е било тра-
дициона колония на приемни семей-
ства и отново е активно в настоящата 
програма. Ямаучи се намира почти 
между Токио и Йокохама, която е сто-
лица на префектура Канагава – и е на 
около час и половина с местните вла-
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ковете от двата града. Земеделското 
село е с население от 3000 души и 
500 домакинства преди 1939 г., към 
момента на провеждане на теренно-
то проучване населенато е с 7300 жи-
тели и 1700 домакинства. Извън тях 
са 1700, 500 семействата на ферме-
рите и 1200 основно пътуващи лица 
от семейства към града и обратно. 
A магистралата, свързваща Токио с 
Осака, била в процес на изграждане 
и до Токио се стигало в рамките на 
половин един час с кола. По този на-
чин, въпреки че зоната е все още пре-
димно селски район, с оризови поле-
та и заобикалящи къщи, тя бързо се 
превръща в крайградска общност. 
Многобройните жилищни проекти 
са в ход и земеделие се превръща в 
търговията на миналото. Сред мест-
ните семейства, които повечето са от 
по-младото поколение работели за 
бизнеса и индустрията в един от най-
големите градове, оставяйки земеде-
лие на по-възрастните. Финансовото 
състояние на обществото, особено 
сред земеделските производители, е 
изключително добро. Обезщетение-
то за фермерите от интересите на ма-
гистралата било щедро и цената на 
земята се покачвала ежедневно за-
ради повишените изисквания за из-
граждане на пространство.

В периода на Fukuden-Kai, основе-
ният източник на доход за селото 
идва от скромното земеделие и фи-
нансовата помощ получена заради 
приемната грижа. Средно 20 бебета 
се изпращали в селото всяка годи-
на и в един момент за над 80 деца 
са били полагани грижи в село с 500 
домакинства. Разпределението на 

децата в селото и надзора над тях се 
материализирало чрез доброволния 
труд на лекаря на селото – С. Йоко-
ама, а по-късно от сина му, K. Йоко-
ама. Селското участие в практиките 
на приемна грижа е замряло, когато 
Япония влиза в Манджурската и Вто-
рата световна война.

Възраждането на грижите в общ-
ността за нуждаещи се деца преди 
1948  г. започва със „Закон за пови-
шаване благосъстоянието на децата”, 
в Ямаучи от К. Maтсумото – тогаваш-
ният президент на Асоциацията на 
приемни родители в общността. Ma-
тсумото е чиновнически работник в 
префектурата на правителство и на-
сърчава селяните да съживят обичая 
на приемната грижа и се превръща 
във връзка между общността и „Ми-
нистерството на благосъстоянието на 
децата”.
След като били уведомени от отдела 
за „Благосъстоянието на децата”, на 
приемните родителите, асоциация 
в Ямаучи избрала възможно най-
подходящите домове. Последвало 
наблюдение, което е осъществявано 
почти напълно Асоциацията на при-
емни родители. Това е малко необи-
чайно, защото в други общности над-
зора се извършвал от служител на 
благосъстоянието, който посещавал 
приемения дом периодично. Очевид-
но интересът и успехът на системата 
на приемна грижа в Ямаучи е убеди-
ла правителството за адекватността 
на самоуправляващото се сдружение.

В Ямаучи, проблемите, които възник-
ват в приемните домове обикнове-
но се обсъждат от групови дискусии 



www.nauka.bg
admin@nauka.b g

С Т Р.

144

между членовете. Те се опитват да 
осигурят равно отношение към при-
емните деца и родни деца, и по отно-
шение на това, асоциацията обикно-
вено избягвала поставянето приемно 
дете в дом с биологино дете на съща-
та възраст. Тази предпазна мярка е 
най-често ненужно, тъй като почти 
90% от приемните родители са над 
40-годишна възраст и по-голямата 
част от техните деца са порастнали. В 
своята дейност, приемните родители 
често коментирали че са участвали в 
програмата, защото вече не е необхо-
димо да полагат грижа за родните си 
деца и, че са се почувствали „самот-
ни“ и готови за „ново начало”. Много 
от приемни родители били „профе-
сионални“. Една двойка имала взети 
12 приемни деца в допълнение към 
четирите свои. Правното запреще-
ние на приемно дете остава с биоло-
гичните родители или с губернатора 
на префектурата. Децата се връщат 
на биологичните си родители, кога-
то го пожелаят. Средният престой на 
приемно дете в общността е около 
пет години.
Въпреки, че всяко от приемни деца 
се преглеждало от психолози, преди 
настаняването си в новия дом, по-го-
лямата част от тях идвали от разби-
ти семейства или лоша среда и често 
имали поведенчески и психични про-
блеми. Обществото класифицирало 
такива проблеми в три категории по 
ред на честотата; лека умствена изо-
станалост, нощно подмокряне и бун-
товните настроения. Политиката е 
насочена към промяна на приемното 
дете в рамките на общността преди 
да бъде върнато на отдела. Евентуал-
ното връщане на дете, се среща в два 

или три случая годишно.

Приемно дете, което достигнало до 
юношеството и е интелектуално спо-
собно можело да получите правител-
ствена стипендия, но това е по-ско-
ро изключение и образованието на 
мнозинството от приемни деца при-
ключвало в края или средата от на-
чалното училище. Училищната общ-
ност планирала да отвори специален 
клас през 1968 г. Децата с голяма ум-
ствена изостаналост се пресявали от 
Министерството на благосъстояние-
то на децата и се изпращатли на ин-
ституциите, не е ясно в този момент, 
дали проблемите с иинтелектуално 
затруднение на толкова много при-
емни деца се дължило на ограниче-
ния капацитет или на емоционал-
ното смущение. Това трябва да бъде 
изяснен по-нататъшни проучвания.

Източник: The Milbank Memorial 
Fund Quarterly, Vol. 46, No. 2, Part 1 
(Apr., 1968), pp. 253-265
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DIPLOMATIC NEGOTIATIONS FOR EN-
TRY OF BULGARIA INTO THE WORLD 
WAR I ON THE BASIS OF HITHERTO 

UNKONOWN DOCUMENTS

Lisbeth Lyubenova

The paper is based on analysis of diplo-
matic documents from the personal ar-
chive of Vasil Radoslavov, purchased and 
conserved by the collector Lubomir Juru-
kov. They highlight the complex negotia-
tions between Bulgaria, the Entente and 
the Central Powers for entry of the coun-
try into the World War I. The emphasis 
is put on the Bulgarian-Turkish relations 

and the pursuit by V. Radoslavov to take 
back the Midia-Enos line. There is a forth-
coming release of the entire collection of 
documents in three volumes. It will also 
show the life of V. Radoslavov as an im-
migrant in Germany.

На малцина е известно, че позна-
тият издател и редактор на списа-

ние „Минало” Любомир Юруков е при-
тежател на редки документи, които 
той откупува за своите колекции. Сред 
изключително ценните му находки е 
личният архив на Васил Радославов, 
починал в Германия през 1929 г. След 
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съвместно обсъждане през 2013 г. той 
ми повери тези документи за разчи-
тане, обработка и подготовка за печат 
в поредица от три тома под заглавие 
„Спасената история”. Сред наличния 
архивен материал от изключителна 
важност са дипломатически сондажи 
за включването на България в Пър-
вата световна война, част от които ще 
коментираме тук.
Първият поверителен доклад до Ва-
сил Радославов е изпратен на 25 де-
кември 1913 г. от Цариград и съдържа 
предупреждение за лошите последи-
ци от евентуална конвенция с Турция. 
В него полковник Жеков1 и Н. Колушев 
казват: „Турците ще направят всичко 
възможно да предизвикат едно напа-
дение от гръцка страна, в който слу-
чай, щем не щем и ние ще трябва да 
воюваме, дето ще рече да се видим на-
паднати от всички страни, а може би и 
окончателно смазани”. Според прего-
варящите истинската цел на Турция 
е завладяването на Западна Тракия и 
Солун, а претенциите за Егейските ос-
трови са само претекст. При едно во-
енно споразумение със София атаките 
им само ще бъдат улеснени. Има опас-
ност Истанбул да оповести евентуал-
ното тайно споразумение с България 
1  Генерал Никола Жеков (1864-) – завър-
шил Военна академия в Торино, Италия. По 
време на Балканската война е началник-щаб на 
Втора българска армия. Участник в делегация-
та по корекцията на българо-турската граница 
като условие за неутралитета на България. От 
1915 г. е министър на войната в кабинета на 
В. Радославов, а след обявяването на войната 
е главнокомандващ Действащата армия. След 
войната се завръща доброволно в България и е 
осъден като военен министър на 10 години за-
твор. След 1944 г. емигрира, а на следващата го-
дина е осъден на смърт от Народния съд.Умира 
през 1949 г. в Бавария.

и да провокира Румъния да ни удари 
в гръб, от което и сърбите няма да 
пропуснат да се възползват. Затова на 
този етап е препоръчително България 
да изчака политическата ситуация на 
Балканите да се избистри.
Междувременно опасността от прово-
кации от страна на Гърция нарастват. 
Последната се надява, че ще успее да 
осуети навлизането в турски води на 
поръчаните в Англия два дренднаута2. 
В победата на гърците са убедени и 
самите германски офицери в Турция.
От Букурещ нашите дипломати ко-
ментират нарастващата опасност от 
страна на Румъния и още на 4 март 
Радославов е уведомен за сондажа, с 
който великият везир натоварва своя 
представител в Букурещ да се осве-
доми при какви условия румънското 
правителство би се съгласило на едно 
„по-интимно сближение между Тур-
ция, България и Румъния”. Очевид-
но такава конфигурация е изгодна за 
Австро-Унгария и се подкрепя актив-
но от маркиз Палавичини.3 Според 

2 Дредноут – клас линейни кораби, 
характерни с големия брой оръдия. През 1906 
г. е произведен първият английски HMS Dread-
nought, който се задвижвал с турбинен двига-
тел.
3 Маркиз Йохан фон Палавичини (1848-
1941) – австро-унгарски дипломат, посланик 
при Високата порта в Цариград по време на 
Първата световна война. Роден в Падуа в древ-
но благородническо семейство. Аташе в Берлин 
(1871), в Париж (1878) и Лондон (1880). В 1887 
г. е секретар на посолството в Белград, а после 
в Санкт Петербург и Букурещ. От 5 октомври 
1906 г. е посланик в Константинопол. През 1911 
г. временно е изпълняващ длъжността външен 
министър. Негова е заслугата за привличането 
на Турция на страната на Централните сили. 
Въпреки ясното съзнание за геноцида над ар-
менското население маркиз Палавичини не про-
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твърдението на Саид Халим4 това мог-
ло да се осъществи, „само ако на Румъ-
ния бъдат дадени нужните гаранции, 
че няма да бъде един ден нападната 
от България”. С неутрализирането на 
този „мъчителен за румъните кошмар” 
се нагърбва Анкара, която би възпря-
ла всяка агресия, в случай, че Бълга-
рия поиска да си върне Добруджа.
Интересното в това донесение е кон-
статацията, че желанието на Берлин 
да привлече на своя страна Румъния 
е сигурен индикатор за „възможност-
та за един въоръжен конфликт между 
Русия и Германия”. „Туй стремление на 
берлинската дипломация би могло да 
използуваме и ние, за да видим осъ-
ществена оная амбиция, която трябва 
да съставлява главния обект на външ-
ната ни политика”, т.е. обединението 
на българските земи. 
За сближение с Германия се изказва и 
проф. Атанас Иширков, който е коман-
дирован по същото време в Берлин, за 
да сондира настроенията към нас сред 
немската общественост. Той е гост на 
известния българофил проф. д-р Карл 
Каснер5. Ученият обаче се съобразява 
с желанието на министър председате-
ля да се пази неутралитет и да не се 
дразнят излишно силите от Тройното 
явява активна протестна дейност. През м. април 
1917 г. той отказва да стане външен министър. 
4 Саид Халим (1865-1921) – велик везир 
през 1913-1917 г. Роден в Кайро, принц Халим 
е внук на управителя на Египет Мохамед Али. 
Макар да подписва съюза с Германия, после по-
дава оставка. През 1919 г. е осъден и заточен на 
о. Малта. Освободен през 1921 г., на 6 декем-
ври е убит от арменски революционери заради 
участието си в геноцида над арменския народ. 
5 Проф. д-р Карл Каснер – член на БАН 
и доктор хонорис кауза на Софийския универ-
ситет. До 1944 г. негово име е носила днешната 
улица „Борова гора” в квартал Лозенец.

съглашение. В аксесоарите на дипло-
мацията се добавят и научни аргу-
менти, като например сръбска карта 
от 1852 г., в която са отбелязани гра-
ниците на сръбската говорна област. 
Според данните на самите състави-
тели градовете Бяла паланка, Пирот, 
Лесковец, Враня, Гилян, Скопие, Тето-
во, Дебър и други, „са вън от областта, 
дето се говори сръбски”.
От този период интерес представля-
ват също поверителните доклади до В. 
Радославов от консулството ни в Ми-
лано. Още на 26 февруари 1914 г. упра-
вляващият дава информация относно 
възможността за бъдещо сътрудни-
чество с италианската авиация. Тя е 
съпроводена със специален Рапорт 
за устройството на авиаторски еска-
дрили и хидропланна военна служба у 
нас, според вижданията на четирима 
капитани от действащата италианска 
армия -  най-добрите авиатори и ко-
мандири на дирижабли, фактически 
организатори на военната авиация в 
Италия. Според доклада въпросните 
лица са изразили готовност да дойдат 
в България, за да поставят основите 
на една модерна военна авиация, с ка-
квато България не разполага.
Докато светът все още се надява, че 
ще избегне разпространението на 
войната, от Бордо идва коментара на 
Матей Геров с подробности около па-
дането на Анверс6 и смъртта на крал 
6 Анверс – дн. Антверпен в Белгия. 
Разположен в областта Лотарингия, градът 
преминава под владението на френски, 
австрийски, испански херцози и монарси. 
Заради близостта си до границата с 
Нидерландия, през XIX в. Белгия изгражда 
пръстен от укрепления около града, които по 
време на Първата световна война се смятат 
за втора защитна линия срещу германското 
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Карол.7 Франция се оказва неподгот-
вена да осмисли факта за загубата на 
това национално убежище, от чието 
съществуване зависи и съдбата на 
Белгия.8 Новият румънски крал засил-
ва тежненията на националистите, че 
Букурещ ще се изправи срещу Виена. 
От това произтича въпроса осигурен 
ли е неутралитета на България и ще 
има ли ревизия на Букурещкия до-
говор. В Париж смятат, че Румъния е 
factotum9 на Балканите, което снижава 
изключително много международния 
престиж на България. В неясна пози-
ция продължава да бъде Гърция, тъй 
като Италия се стреми да я тласне в 
посока към Мала Азия. И всички тези 
дипломатически усилия са насочени 
отново към съдбата на Македония. 
Според Матей Геров България трябва 
да запази своя неутралитет до край, 
за да може да го изтъргува на висока 
цена: „когато цял свят ще въздъхне с 
отрада пред настъпващия мир, тогава 
трябва да се чуе заканителния глас на 
недоволна Македония, която трябва 
да хвърлим в очите на света като ис-

настъпление. От 1 до 9 октомври 1914 г. 
германците водени от ген. Ханс фон Беселер 
атакуват града и превземат всички белгийски 
територии до Изерския канал. Днес Антверпен 
е второто по големина пристанище в 
Европейския съюз след Ротердам.
7  Карл Айтел Фридрих Зефиринус 
Лудвиг фон Хоенцолерн-Зигмаринген или крал 
Карол I Румънски умира на 10 октомври 1914 
г. Офицер от пруската армия, през 1866 г. е 
избран за княз, а от 1881 г. за крал на Румъния.
8 Réduit national – национален редут, 
система от подземни укрепления за отбрана 
или пръстен от крепости. Такава система е 
изградена и в Швейцарските Алпи. 
9 „Factotum” – от лат. – способна да 
направи всичко. В преносен смисъл може да се 
употребява като „момче за всичко”.

кра за нови пожари, ако нейното поло-
жение не се уреди”.
В тази посока са и сведенията на пуб-
лициста Иван Коларов, който през ес-
ента на 1914 г. разговаря в Будапеща 
с турския професор Абдул Летиф – 
участник в турска военна мисия за за-
купуване на коне от Унгария. „Турция 
и България няма какво да делят. Смет-
ката между тях е приключена. Вий, 
българите, имахте пълно право над 
Македония. Ний владеехме последна-
та въз основа на разприте между вас, 
сърбите и гърците. Взехте я с помо-
щта на съюза, но защо? Вий изнесохте 
на плещите си цялата война, а сърби-
те и гърците плячкосаха Македония. 
Грехът, обаче, си е чисто български. 
Без Балканският съюз Македония 
щеше да бъде Ваша, защото въпросът 
за Дарданелите, в който лежи живота 
и смъртта на Отоманската империя, 
ни налагаше вече да Ви отстъпим и 
дадем Македония под една или дру-
га форма, за да можем на такава цена 
да се закрепим като държава с помо-
щта на България” – патетично заявя-
ва турския професор на Ив. Колоров. И 
допълва: „Русия даде Добруджа на Ру-
мъния, за да държи България и Румъ-
ния в недобри отношения, с цел да ги 
вкара във война. По такъв начин Сър-
бия оставаше завинаги владетелка на 
Македония, а България и Румъния из-
тощени след една война, щяха да да-
дат свободен път на два руски корпуса 
само да завладеят от към Европа Дар-
данелите и Цариград”. 
В документите от края на 1914 г. има 
немалко сведения както за нападени-
ята на турския флот над руски прис-
танища, така и за руските злодеяния 
в Мармарош и Сигет. Според донесе-
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нията след навлизането на руските 
войски в Унгария войниците се „впус-
нали из града и като бесни търсели 
ракия и вино. Гдето намерили каси – 
разбили ги. Изнасилвали население-
то за пари. Цели обози натоварвали с 
мебели и скъпоценни предмети, и ги 
закарали към Русия. Безчестили жени 
и моми. Избили много хора без при-
чини. Но върха на руското безобразие 
било следното: Те задигнали 50 малки 
момичета 14-17-годишни, държали 
ги при себе си и когато маджарските 
войски пропъдили русите от града, 
момичетата били намерени изклани”. 
В същия ракурс са описани и зверства-
та на турската флота  при нападения-
та над Теодосия, Севастопол, Новору-
сийск и Одеса. При бомбардировките 
са унищожени и паметници културата 
от времето на Понтийска Гърция, като 
всичко е предадено на огън и разруха.
Изключително впечатление правят 
донесенията на нашите военни ана-
лизатори в Петроград до Щаба на бъл-
гарската армия относно финансовата 
и морална подготовка на войната в 
Русия, военната цензура и акцентите 
в пресата, въоръжението, облеклото и 
снаряжението на войските и военно-
въздушните сили. И ако тази инфор-
мация е по-общодостъпна, същото 
не може да се каже за изключително 
подробните данни за висшите стра-
тегически единици, дислокацията на 
войските, плана на войната и дори ха-
рактеристиката на личните качества 
на висшия руски генералитет. С извест-
на ирония в донесенията се коменти-
рат лозунгите на славянофилите, апе-
лиращи към „чувствата на „мужика” 
да се притече на помощ на потисната-
та Сърбия и за освобождаване потис-

натото славянство…” Подготовката на 
общественото настроение в полза на 
войната има и своя позитивен аспект 
– дори закриването на казионните ла-
вки за продажба на водка се посреща 
с разбиране и така „пиянството, което 
убиваше и тровеше организма и душа-
та на руската маса се прекрати”. Впе-
чатляващи са субсидиите за военния 
фонд в размер на 500 000 000 рубли, 
набавени само с облагане на населе-
нието. Според финансовият анализ 
обаче това няма да доведе до застой 
в руската икономика, както в някоя 
европейска силно развита индустрия, 
тъй като тя не е експортно ориентира-
на, а е самозадоволяващ се вътрешен 
пазар. Още по-внушителен е броя на 
мобилизираната армия, който дости-
га до 6 500 000 души при общ брой 
на военно обучените хора 7 250 000 
човека. Традиционни остават обаче 
недостига на въоръжение и облек-
ло, а сведението, че от всички велики 
князе единствен Николай Николае-
вич има военно образование едва ли 
е преувеличено. Останалите членове 
на Щаба са хора на преклонна възраст, 
със стари разбирания, неспособни да 
водят една модерна война. „Грешки-
те, правени през войните 1854, 1877 и 
1904-5 години се повтарят в най-ши-
рок мащаб. На много места грешките 
на висшето командване се изкупват с 
цената на хиляди и хиляди войници 
и офицери…” – заключава майор Пре-
славски.
В своя Поверителен рапорт от 14 
февруари 1915 г. пълномощният ми-
нистър Михаил Маджаров определя 
българо-руските отношения като „ис-
терически припадъци – или се пре-
гръщаме, или се караме”. След влиза-
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нето на Турция във войната Сазонов 
декларира пред Маджаров, че Русия 
ще подкрепи искането за границата 
„Мидия-Енос”. По отношение на Сър-
бия държи за запазването на догово-
ра от 1912 г., а за Гърция не поема ни-
какви ангажименти заради нейната 
„неотстъпчивост”. Маджаров е убеден, 
че интересите на Русия се свеждат до 
преминаване през българските тери-
тории в посока на Проливите и вярва, 
че „пътя ни за Македония ще трябва 
да мине през Цариград”. Дори краен 
русофил като него обаче заявява кате-
горично на руския външен министър, 
че „няма българин, който би се ре-
шил да помага на сърбите преди раз-
решението на македонския въпрос. 
Ако Гърция, съюзницата на Сърбия, 
не се решава да помага на своята съ-
юзница, безнравствено е да се иска от 
българския народ подобно нещо”. За 
разлика от 1912 г., когато Маджаров 
е противник на настъплението на на-
шата армия на юг от Одрин, в Рапорта 
заявява: „Сега трябва да влезем в Ца-
риград наедно или преди войските и 
флотите на Тройното съглашение, за-
щото с това не само създаваме непри-
ятности и компликации, но добиваме 
права, срещу които не могат да не ни 
обезщетят в Македония. Това е тол-
кова законно и естествено, щото ако 
не го направим, ще ни се  удивляват 
всички, дори турците”. Странното е, че 
Маджаров е убеден, че ние няма как да 
задържим Цариград и ще трябва да го 
предадем на гърците, „по-усърдни за 
величие от нас”. Но за него това е це-
ната на нашата историческа мисия: 
„да помогнем за изгонването на тур-
ците от Европа”. Тези планове за сетен 
път показват колко малко диалог има 

между военните и дипломацията. Ця-
лата пледоария завършва с препоръ-
ката България да се присъедини към 
Тройното съглашение, за да „осъщест-
вим своето народно единство без кър-
вави жертви”. 
Липсата на синхрон в позицията на 
нашите дипломати личи от корен-
но противоположното становище на 
Панчо Дорев, за който слизането на 
юг от линията Мидия_Енос ще бъде 
фатално за съществуването на нашата 
държава.10 При такива разнопосочни 
съвети наистина е трудно да се води 
една реалистична външна политика.
Грешките от военната ориентация на 
България са сред най-често коменти-
раните в научните и политически ана-
лизи, като главната вина се приписва 
на кабинета на Васил Радославов. Една 
шифрована телеграма на Панчо х. Ми-
шев от Лондон с дата 1 ноември 1914 
г. обаче ни убеждава, че срещата му с 
Едуард Грей не е особено обнадежда-
ваща. Английският външен министър 
заявява: „Докато Турция беше неу-
трална английското правителство й 
осигуряваше досегашните нейни гра-
ници; след нейната намеса във война-
та положението се измени и при една 
победа от страна на Трипл-Антантата 
самото съществуване на Турция става 
съмнително”. Преведено на езика на 

10 Панчо Дорев (1878-1938) – юрист, 
общественик, дипломат и османист. Роден 
в с. Пътеле, Леринско. Завършва право в 
Цариград и работи като адвокат и учител. 
След Младотурската революция е депутат в 
османския парламент. През 1913 г. е съветник 
в българската легация в Цариград, а от 1914 
до 1916 г. е генерален консул в Будапеща. След 
Първата световна война последователно е на 
дипломатическа служба във Виена, Лондон, 
Александрия, Прага.



www.nauka.bg
admin@nauka.b g

С Т Р.

151

голите обещанията това означава въз-
становяване на линията Мидия-Енос. 
При първия намек, че след войната 
ние се надяваме да възтържествува 
„принципа на националното обедине-
ние”, Едуард Грей не скрива, че въпро-
сът за Македония може да се комен-
тира само след споразумение с Русия 
и Франция. На забележката на нашия 
пълномощен министър, че „у нас са 
наситени на голи обещания, даже и 
на тържествено подписани договори”, 
английският дипломат се задоволява 
само с куртоазни уверения в приятел-
ско благоразположение.
Не по-различно е становището на 
френските меродавни кръгове. Тук 
сондажите са възложени на професор 
Anlard, който заявява на пълномощ-
ния министър Станчов, че ако Бъл-
гария се присъедини към Антантата, 
това ще доведе до нейния бърз три-
умф, защото ще „повлече след себе 
си Румъния, Гърция и Италия. Разби-
ра се, че в такъв случай на България 
трябва да се даде пълна сатисфак-
ция11. Но понеже е невъзможно днес да 
се отделят и й се предадат терито-
риите, които тя иска, то не мислите 
ли, че българското обществено мне-
ние би се задоволило, ако на България 
се даде писмена гаранция от страна 
на съюзените три Велики сили във 
форма на Convention Conditionnelle12, 
че тя ще получи исканите земи, ако 
ония държави, от които ги иска, полу-
чат уголемявания от друга страна”. 
Подобна „условна конвенция” естест-
вено не звучи убедително, понеже е 

11 Сатисфакция (лат) – известно удовлет-
ворение или обезщетение за обида на честта.
12  Convention Conditionnelle (фр.) – 
условно споразумение.

без всякакви гаранции. Единственото 
реално нещо от страна на Антантата е 
предоставянето на заеми в размер, от 
който България „има нужда”, т.е. – до-
пълнителна  икономическа задлъж-
нялост към военните „съюзници”.
На пазара на историческото бъдеще 
на Европа не закъсняват да се появят 
и всякакви шарлатани, какъвто без-
спорно е F. Bianconi.13 Инженер, геог-
раф, етнолог, познавач на Балканите, 
той е автор на множество карти, с кои-
то върши безпрецедентна търговия. 
След установяването си в Париж той 
отваря своята сергия за продажба на 
политически миражи, предлагайки и 
на България срещу 20 000 франка да 
разчертае „Картата на утрешна Евро-
па” така, че Пчиня14 – южно от Скопие 
– северно от Велес – до Струга, Доб-
руджа без Силистра и линия Деркос15 
– Сарос16 да рамкират  българските 
граници. Агитационният щаб на сър-
бите вече е оглавен от Цвиjић,17 гръц-
13   Ф. Бианкони – френски главен инженер 
и архитект на Отоманските железници. Автор 
на книгата „Източният въпрос или истината за 
Турция”, в която разкрива обективно турските 
зверства по време на Априлското въстание от 
1876 г. Бианкони се отнася с особена симпатия 
към робското положение на българите в Осман-
ската империя. По-късно съставя „Търговска 
карта на България от 1887 г.”, в която привежда 
важни данни за териториалното разпределение 
на производството у нас.
14 Река Пчиня е ляв приток на Вардар.
15 Деркос е село и едноименно езеро в 
Източна Тракия, на Черно море, дн. в Турция. 
Оттук започва известната Анастасиева стена.
16     Сарос – залив на Егейско море.
17    Йован Цвиич (1865-1927) – сръбски 
географ и етнограф. Доктор на Виенския 
университет. Председател на Сръбската кралска 
академия. Автор на великосръбската доктрина 
за липса на българска народност на Балканите. 
Политическите му претенции обхващат не 
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кото лоби отдавна е в пълен състав, а 
румънците разполагат с достатъчно 
средства за въздействие. На България 
и тук не и върви, тъй като навремето 
дядо Цанков, Балабанов и Икономов 
са успели да изиграят въпросния кар-
тограф и да му отмъкнат 10 000 лв. 
капитал, който той вложил като един 
от основателите на „Целокупна Бъл-
гария”. Утешително е само това, че да 
откраднеш от крадеца не е престъпле-
ние…
В края на 1914 г. напрежението по на-
шите граници нараства. Зачестяват 
престрелките по границата ни с Гър-
ция. Увеличава се броя на български-
те бежанци през румънската граница, 
вследствие на дискриминационна-
та политика на Букурещ към нашето 
население. Ако погледнем само да-
нъчните задължения на българите в 
Добруджа ще видим, че те достойно 
дописват турските: „например, за пра-
во носене на калпак се плащало 10 
лева, за прозорец – 2 лева, за врати – 5 
лева, право за гледане една свиня – 20 
лева, за впрягане един чифт волове – 
25 лева, за медицинско свидетелство, 
ако отвори някой дюкян – 25 лева, за 
една овца и коза – 1 лев, за един до-
битък право да пасе – 6 лева, право 
на жените да предат на хурка – 1 лев 
и други. Въобще, режима е бил такъв, 
че живота на българите е бил невъз-
можен” – четем в донесенията на кон-
сулството. 
България продължава да пази неу-
тралитет, но сервилната й политика 
както на Изток, така и на Запад трево-

само Македония, но и „шоплука” до р. Искър. 
Възгледите му са използвани за промяна на 
идентичността на българите, попаднали в 
Сърбо-Хърватско-Словенското Кралство.

жи мнозина. Затова в свое донесение 
М. Геров ще напише на В. Радославов: 
„Представляването чрез руски угод-
ник в Русия, чрез немски угодник в 
Берлин, чрез френски угодник във 
Франция, влива пакостен субективи-
зъм в курса на нашата дипломация, 
държи в неведение върху истински-
те настроения централното управле-
ние, туря неговите жестове в проти-
воречие с текущата действителност и 
свършва с крах в съдбоносния момент. 
Миналото е свидетел на горното ми 
твърдение. Бъдещето ме плаши”.
Липсата на дългосрочна външна стра-
тегия личи и от слабата военна съ-
оръженост на страната. В разгара на 
войната България тепърва започва 
да търси възможности за закупува-
не на оръжие от Дания, чийто превоз 
през вражески територии се оказва 
изключително рисково предприятие. 
Военните доставки не само не дости-
гат в договорения срок, задържани на 
германска и австрийска територия, но 
европейската преса разгласява вида и 
размера им. 
През пролетта на 1915 г. неутралите-
тът на България става все по-трудно 
удържим. След нечувани турски звер-
ства над сърбите в Македония към 
българската граница започват да при-
иждат първите бежанци. Удивително 
е, че в такъв момент нашите гранични 
войски се стараят да помогнат кол-
кото е възможно на своите сръбски 
колеги. Нашата нихилистична исто-
риография предпочита да подминава 
подобни сведения, но те са факт – ние 
лесно забравяме лошото, което са ни 
сторили. След ексцесиите в Дойран-
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ско, Валандовско18 и Удовско19 начал-
никът на пограничната секция по-
ручик Казаков алармира: „Пътищата 
са задръстени от бежанци, кола и до-
битък. Положението е най-сериозно. 
Моля най-бързи наставления”.
Дипломатическият натиск върху стра-
ната се засилва и през м. април 1915 
г. италианският посланик в Цариград 
отново подема инициатива за сключ-
ване на съюз с България и Румъния. 
Маркиз Гарони изказва подозрения 
за наличието на тайна военна конвен-
ция с Германия. Неговият съвет е за 
продължаване на неутралитета. Меж-
дувременно надлъгванията с Турция 
продължават и с увеличаването на 
военните успехи Анкара става все по-
неотстъпчива по въпроса за линията 
Мидия-Енос. Германският посланик 
в Цариград барон Вангелхайм също 
поддържа тезата, че без  Одрин тур-
ците не могат да съществуват. И още 
нещо – Германия гарантирала целост-
та на Турция. Още по-нетактично е 
австрийското вмешателство, по чий-
то съвет Турция не бива да отстъпва 
повече от границата по р. Марица. Не 
липсват и интриганти, които нагне-
тяват напрежението със слухове, че 
България иска обща граница с Авс-
тро-Унгария. Германия е недоволна 
от Виена, която не иска да направи 

18   Валандово – дн. в Р. Македония. Според 
Евлия Челеби името означава „Голям поп” или 
владика. През османския период е населен с 
българи и помаци. След 1913 г. остава в Сърбия. 
Освободено е през 1915 г. от четите на ВМРО, а 
есента тук влиза българската армия.
19 Удово – дн. в Р. Македония. През осман-
ския период е населено с турци и цигани. На 20 
март 1915 г. чети на ВМРО взривяват железо-
пътния мост на р. Вардар, за да затруднят кому-
никациите на сръбските войски.

отстъпки на Румъния и повече вреди, 
отколкото помага на съюза да се раз-
расне. Усетил компликацията от своя 
страна Букурещ предявява претенции 
за цяла Трансилвания.
В средата на 1915 г. турският посланик 
в Лондон Тевфик паша20 ненадейно 
посещава Атина, натоварен да прего-
варя за едно сближение между Турция 
и Гърция. Сърбия дава вид, че се дого-
варя тайно с Австро-Унгария. Позици-
ята на Румъния и България не позво-
лява германските военни доставки да 
достигнат до Цариград и опасенията, 
че Турция може да сключи сепарати-
вен мир с Антантата, към какъвто ги 
тласкат Франция и Англия, нарастват. 
Заплахата, че войната ще свърши пре-
ди ние да сме изтъргували своя неу-
тралитет се вижда на мнозина реална 
и нашата дипломация ускорява прего-
ворите.
В. Радославов прибягва и до услуги-
те на частни лица като Д. Точков и 
Тюфекчиев,21 които имат лични кон-
такти с високопоставени турски по-
литици. Тяхната информация обаче се 
оказва твърде неблагонадеждна. Бъл-
гаро-турските преговори зациклят 
до корекция на границата по десния 
бряг на Марица и железопътна връзка 
20 Ахмед Тевфик паша (1845-1936) – 
Последният велик везир на Османската 
империя (17.11.1922 г.). Посланик в Лондон в 
периода 1911-1914 г.
21 Наум Тюфекчиев след Младотурската 
революция се сближава с Ниязи бей и Енвер 
бей. По поръчка на турската тайна полиция 
на 31 януари 1915 г. той организира атентат 
в Градското казино, с цел България да бъде 
тласната на страната на Централните сили. 
На място загиват синът на началник-щаба на 
армията ген. Климент Бояджиев – Никола, 
както и дъщерята на военния министър ген. 
Иван Фичев – Мара.
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с Дедеагач, и то само при условия, че 
България влезе във войната на стра-
ната на Германия. Радославов обаче е 
категоричен: „Аз подчертавам, че не 
бива да свързваме нашите отношения 
с Германия чрез декларации с Турция, 
първо, защото нашето съглашение 
с последната, бидейки съюзница на 
Германия, ни свързва и с Германия, и 
второ – защото понастоящем наша-
та неутралност ще е повече полезна 
за Турция и Германия, отколкото ако 
се наруши тая ни неутралност”. В на-
шите контра-предложения е разписа-
но: „Турция да отстъпи на България 
и левия бряг на Марица със средна 
ширина 5-6 километра, от устието до 
над Кулели Бургаз, около Урли; от там 
границата продължава на север по 
течението на Марица до един пункт 
около Юруш; от тук границата обика-
ля сегашния фортификационен пояс 
на Одрин, пресича Тунджа източно от 
Ак-Бунар, продължава на югоизток, 
като оставя Лозенград и Бунар-Хисар 
в наша територия, след което завива 
на север до кота 1030, а от там на из-
ток до Сербез- буруну. Градовете Ба-
ба-Ески, Люле-Бургаз и Виза остават в 
турска територия”.
 Тъй като България не дава индика-
ции за съюз с Германия, никой обаче 
не е гарантиран, че утре тя няма да 
се обърне срещу Цариград, независи-
мо от териториалните отстъпки. Гер-
манският посланик Вангелхайм със 
свойствената си откровеност заявя-
ва директно на Н. Колушев: „целта на 
Германия е да компрометира неутра-
литета на България и й отнеме всяка 
възможност да преговаря със Съгла-
шението, та макар и да струва това 
много  на турците”. В. Радославов оба-

че все още вярва, че „въпросът за съюз 
с Германия е свързан със специалната 
декларация на Германия от 5 юни н. 
ст. т. год., следователно няма защо да 
се повдига тоя въпрос от турците. От-
стъпката трябва да стане веднага след 
договора ни и без гаранция специал-
на”. 
Междувременно англо-френската 
флота блокира параходите, идващи 
от Дедеагач и спира всички стоки за 
България, което нанася икономиче-
ски вреди на страната. Това рефлек-
тира върху стабилността на кабинета, 
който е заплашен с бламиране. В. Ра-
дославов все по-трудно намира балан-
са и дори обмисля да изтегли своите 
преговарящи от Цариград. От своя 
страна турците умишлено протакат 
преговорите, разчитайки, че „всеки 
ден общото военно положение се из-
меня в тяхна полза”. Така в разгара на 
лятото на 1915 г. българо-турските 
преговори формално са прекратени, 
тъй като Германия и Австро-Унгария 
категорично насърчават Турция към 
неотстъпчивост. Съюзниците са убе-
дени, че „българското правителство 
ще не ще, ще влезе в споразумение 
със средноевропейските Велики сили 
и следователно с Турция, даже и ко-
гато последната не направи никакви 
отстъпки на България”. Точно в този 
момент Съглашението прави пореден 
опит за аванси в София, но българ-
ската външна политика продължава 
да робува на принципа или всичко – 
или нищо. Македония остава приори-
тет пред Тракия, а там Съглашението 
няма какво да предложи. Затова от-
стъпките към Турция са неизбежни, а 
Германия обещава да принуди Гърция 
да ни даде не само част от Македония, 
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но също Кавала, Драма и Серес. 
В края на лятото на 1915 г. нашите 
преговарящи дипломати продължа-
ват да съветват към предпазливост, 
защото срещу малка ректификация на 
границата поемаме фатални  ангажи-
менти, без да е ясна все още позици-
ята на Гърция и Румъния. На 8 август 
1915 г. В. Радославов дава едни от по-
следните си указания на Н. Колушев 
в Цариград относно границата с Тур-
ция: „Начиная от Татаркьой (Констан-
тиново), пограничната линия да след-
ва по десния бряг на р. Тунджа до село 
Фикел22 (австр. карта), оттам крива 
линия под кота 130 (сто и тридесет) – 
село Хаджикьой – R Sucun – под кота 
253 (двеста петдесет и три) – село 
Дуванджа-акча арахим – Виран теке 
(нова Мустафа паша), двата бряга на 
р. Марица – Мараш, пак по р. Марица 
(двата бряга) до буква С от надписа 
Карагач, по-нататък по права линия 
до буква S от надписа Демирдес, от 
тук двата бряга на Марица (начиная 
от сегашната ни граница) до Енос”. И 
този път е получен отказ за подобни 
отстъпки.
Преговорите, водени от български-
те дипломати показват зрялост и 
умереност, но в София сякаш вече са 
предрешили нещата. Вместо широк 

22  Село Фикел – след 1934 г. с. Маточина, 
Свиленградско. Разположено в южните склонове 
на Сакар планина. В селото има скална църква 
от X в., а в околностите му се виждат останките 
на крепостта Букелон.

коалиционен кабинет, върху прави-
телството на Васил Радославов лежи 
тежката отговорност да реши съдбата 
на страната. Той обаче не е единстве-
ният фактор – последната дума има 
двореца и Кобурга. Липсата на траен 
външен съюзник за пореден път по-
ставя страната в изолация и продъл-
жаващият неутралитет започва вече 
да се обезсмисля, защото може да се 
загуби и тази оферта, без да е догово-
рено каквото и да било с противнико-
вия лагер. Така на 14 октомври 1915 г. 
България обявява война на Кралство 
Сърбия, а пред дипломацията вече 
стоят други задачи.
Личният архив на Васил Радославов 
ни разкрива и тези страни от неговата 
дейност. Хронологически документи-
те достигат извън обсега на Първата 
световна война, разкривайки съдба-
та му в емиграция в Германия до сет-
ния му ден. Обнародването на тези 
документи, голяма част от които са 
в оригинал, ще позволи на бъдещите 
изследователи да видят по-детайлно 
пътя, извървян не само от държавни-
ка и политика, а съдбата на едно цяло 
поколение българи, изстрадало за по-
реден път националния идеал и обре-
чено да види разгрома на България от 
Великите сили, които днес по ирония 
на съдбата със снизхождение гледат 
на нас като на екзотични европейски 
партньори.     
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Случвало ли ви се е да бъдете 
толкова погълнати от модер-

ния свят, изпълнен с технологии, рес-
торанти за бързо хранене и наложени 
модни тенденции и да забравите, че 
далеч не сме единствените на нашата 
планета? Съществуват племена, кои-
то не се интересуват от новия модел 
мобилен телефон, не се вълнуват от 
колите и са далеч от суетата и настро-
ение на материалното. 
Нека ви отделя от познатото и да ви 
запозная с запозная с няколко племе-
на, с които да посетим различни части 
на света. Племена, силно обвързани 
природата, братството и простичките 

неща в живота.

Баига

Ще започна с едно от любимите ми 
племена, тъй като за мен те са изгра-
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дили образ на хора пълни с чистота и 
особено силна любов към природата. 
Това е племето Баига. Съставено е от 
няколко различни области в Индия 
-  населява районите на Утар Прадеш, 
Мадхя Прадеш, Чхатисгарх и Джарк-
ханд. 

Племе, което се откроява от останали-
те с нежеланието си да комуникира с 
други племена и това го прави изклю-
чително сплотено. Считат се за хора 
на гората и преживяват с храна, коя-
то е плод за майката Земя и на гората. 
Никога не биха изорали почвата, тъй 
като според тях по този начин ще на-
ранят тяхната майка (Земята) и така 
тя ще ражда насилствено плодове, 
които ще отнемат от нейната сила и 
ще ѝ причинят болка. Друга тяхна ха-
рактерна част е татуирането - занаят, 
който се предава от майка на дъщеря. 
Жените са обрисувани целите и тези, 
които практикуват татуирането се 
смятат са изключително интелигенти 
и образовани.

Калам

От Индия и миролюбивите Баига 
преминаваме към Калам. Племе, на-
миращо се в Нова Гвинея и в точност 
– високо в планината Симбай, където 
може да се достигне единствено със 
самолет. Калам живеят в пълна изо-
лация и всъщност това е предпостав-
ката за запазената им толкова дълго 
богата култура.

Телата им са изцяло украсени от раз-
лични орнаменти като големи черуп-
ки от морски таралеж, клюн от птица 
калао, кожа от австралийски опосум, 
диви цветя и са накичени с различ-
ни гривни. Короните им са украсени 
от пера на птици, основно различни 
видове папагали- какаду, lorikeets и 
така наречените „птици от райски 
вид“, които наброяват около 39 вида. 
И всъщноста цялата тази „маскиров-
ка“ служи за отбрана територията им 
и заплаха за нежеланите гости.
Веднъж годишно, през третата седми-
ца на септември, се организира фести-
вал, който е с продължителност една 
седмица, за момчета на възраст от 
10 до 17 години. На този фестивал те 
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трябва да се научат от по-възрастни-
те мъже как да организират обреди и 
ритуали и за пръв път им правят пир-
синг на носа, който представлява мал-
ка кръгла черупка от морски таралеж, 
която виси от носа им. 

Ненец
Оставяме изолираните Калам с тех-
ния екзотичен вид и се запътваме към 
мястото, където температурите през 
зимата достигат -50 градуса. Мястото 
е полуостров Ямал, или преведено – 
накрая на света, разположен в север-
ната част на Сибирия, където от хиля-
ди години там живеят Ненец.

Номадски народ, чийто главен спът-
ник и помощник в живота е еленът. От 
тези животни Ненетс си набавят хра-
на, дрехи и превоз. През лятото мигри-
рат и стадата от елени са най-важното 
нещо, защото са скитническо племе и 
това играе важна роля за тяхната ко-
лективна идентичност. Техните похо-
ди са с дължина 2 000 км и събират 
стада от около 10 000 елени. 

Но всеки от това племе отглежда и по 
един „свещен“ елен, който не се изпо-
злва за превоз и не бива да се убива 
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докато не остарае или не загуби спо-
собността си да ходи.
Коравите Ненец се хранят със сурово 
месо и кръв от елените, защото вяр-
ват, че ако не ядеш суровото еленско 
месо и не пиеш кръв директно от жи-
вотното няма да можеш да оцелееш на 
условията на живот и си обречен да 
умреш. 

Кхаси
От суворите условия на Сибирия и 
отбранителните Калам ви пренасям 
отново към Индия и по-скоро в селце-
то Маулинонг, където сред индийски 
джунгли живее племето Кхаси. Едно 
изключително, интересно и различно 
племе. Едно матриархално племе.
Да, точно така. В него все още същест-
вува матриархатът и в Кхаси жената 
играе главна роля във всяко едно от-
ношение. Жените са тези, които на-
следяват земите в рода, децата взи-
мат тяхното презиме и браковете се 
сключват в дома на съпругата.

В Кхаси нежният пол се ползва с из-
ключително уважение и всяко пре-
небрежително отношение, камо ли 
подхвърляне на обида или намек, от 
страна на мъжете се счита за подрива-
не на обществените устои.

Семействата предпочитат да имат дъ-
щери, отколкото синове и ако в някое 
местно семейство се раждат само мом-
чета, то родителите биват гледани 
със съжаление. Съществуват няколко 
версии относно защо матриархатът 
се е установил през годините в Кхаси. 
Но според една от най-достоверните 
причина за тези отношения е често-
то воюване на мъжете през годините. 
Бащите са взимали малките си синове 
на война, а в селото са оставали само 
жени със своите дъщери и така малко 
по-малко женската част е утвърдила 
своите сила и положение в селото.

Но въпреки матриархалният живот, 
мъжете са тези, които взимат по-ви-
сока заплата и работят на полето, а 
жените се грижат за домакинството и 
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решават как да бъде разпределен се-
мейният бюджет. 
Цялата сила и вяра на момичетата от 
Кхаси не идва от желанието им да пре-
възхождат мъжа или от самочувст-
вието, че са по-добри. А от това че от 
малки момиченца, те знаят, че заемат 
централно място в обществото, че те 
са тези, чиято мисия е да продължат 
живота на земята.

Тhe Kalbeliya (или Тези-които-оби-
чат-змиите)

И Накрая бих искала да завърша от-
ново с племе, което грабна внимание-
то ми, или по-скоро документалния 
филм “Cobra Gypsies” на Рафаел Тре-
за за племето the Kalbeliya. В превод 
името им означава тези, които обичат 
змиите. Индийско племе, изпълнено с 
много цвят, музика и танци.
Създателят на филма, Рафаел Треза, 
завижява с тях за 3 месеца и се сблъск-
ва с всяка част от тяхното ежедневи е 
- от това да ловят змии, включително 
и кобри, с голи ръце или въоражени 
единствено с обикновена пръчка до 
начина, по който празнуват различни-
те си тържества и сватби.

Интересен народ, който никога до 
сега не бяха виждали чужденец, но въ-
преки това бяха изключитлено госто-
приемни с Рафаел . Тържествата им са 
изпълнени отново с много цвят, танци 
и музика. Всички са силно духновно 
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извисени хора, чийто живот е далеч от 
материалното. 
Отглеждат максимум по три деца, тъй 
като са наясно с малкото парични 
средста, с които разполагат и нужда-
та им от образование. От една страна 
майките искат да раждат синова, за-
щото след сватбата те остават в дома, 
а момичетата ги напускат, но от друга 
страна женската част в това племе има 
една от най-доходоносните професии 
за тях и това са танците, които играят.

Погребенията им се отпразнуват от-
ново с много танци и музика, а всеки 
гроб е ограден с големи и тежки камъ-
ни и се намират на различни хълмове  
в областта, в която живеят.
Сватбите се уредени, както в цяла Ин-
дия, от ранна детска възраст. Вярват 
силно в съпруженските си взаимоот-
ношения и смъртта е единствената, 
която би могла да ги раздели. 
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The Franz Zettler’s Institute of Stained 
Glass in Munich and the Stained Glass 
windows of Haralampi Tachev

През 70-те години на ХIХ в. в Гер-
мания се основава стъклописна 

фирма, която с течение на годините се 
превръща в изключително проспери-
ращ цех за витражи и печели светов-
на известност.1 В нейните ателиета се 
<?>  Този текст е резултат от моето 
дългогодишно изследване на стъклописта 
в България и по-специално на историята на 
немските стъклописни фирми, в чиито ателиета 
се изработват витражите, украсяващи най-
известните обществени сгради в София. От 
друга страна, проблемът, който изследвам, 

изработват пъстрите стъкла, украся-
ващи безброй храмове и обществени 
сгради в цяла Европа и САЩ. Стъкло-
писната фирма носи името на нейния 
основател и собственик – Ф.Х. Цетлер , 
а нейното седалище се намира в Мюн-
хен. Историята на споменатата стък-
лописна фирма е от значение за Бъл-
гарското изкуствознание, тъй като 
именно в нейните ателиета за витра-
е свързан и с проучването на контактите на 
български художници с немски стъклописни 
институти през 30-те и 40-те години на ХХ в. 
Не малко значение за това проучване има и 
специализацията ми в Германия, в Хумболтовия 
университет, финансирана от Немската служба 
за академичен обмен ДААД. 

Стъклописният 
институт на Франс 
Хавиер Цетлер в 
Мюнхен и стъклописта 
на Харалампи Тачев
Автор: Розалия Гигова

Списание “Българска наука”, брой 86 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031
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жи са изработени прозрачните цветни 
стъкла, които са основен елемент във 
витражите, декориращи две известни 
обществени сгради в София: Столична 
библиотека (бившето Министерство 
на обществените сгради, пътищата и 
благоустройството), проектирана от 
арх. В. Ангелова-Винарова през 1926г. 
и Министерството на финансите2, 
проектирано от завършилата архи-
тектура в Екол дьо Бозар в Париж, арх. 
М. Сапарева през 1932 г. Проектите, по 
които се изработват в Германия тези 
витражи, са създадени от известния 
български художник Харалампи Та-
чев, като цялостното проектиране и 
изпълнение се осъществява от 1926 
до1930 г.
Целта на тази статия е да проследи 
историята на стъклописната фирма 
„Ф. Х. Цетлер“, чието седалище е било 
в Мюнхен, тъй като тя не е позната на 
специалистите в България, да комен-
тира някои аспекти на технологичния 
процес, както и да ситуира витражи-
те (изработени от немската фирма и 
предназначени за монументално-де-
коративната украса на известни об-
ществени сгради в България), в конте-
кста на общото историческо развитие 
на стъклописния институт. От друга 
страна, статията прави анализ на сти-
лово-пластичните и иконографски 
характеристики на витражите, изра-

2  По доклад № 5601 от 21 декември 1925 
г. на финансовия министър Петър Тодоров 
ХХІ Обикновено Народно събрание приема 
Закон за откупуване и построяване на здания за 
Министерството на финансите.

ботени в цеховете на немската фирма 
и украсяващи двете известни общест-
вени сгради в българската столица. 
Стъклописната фирма „Ф. Х. Цетлер“ е 
основана през 1870 г. като „Институт 
за витражи за църковни постройки“ 
(„Institut für kirchliche Glasmalerei“), 
като се  специализира предимно в об-
ластта на храмовата украса.3 Първият 
собственик и основател на стъклопис-
ните ателиета е младият възпитаник 
на Мюнхенската художествена акаде-
мия Франс Хавиер Цетлер (1841-1916). 
Около 1863г. той започва да работи 
като художник на стъклописи за един 
друг изключително известен прите-
жател на стъклописни цехове – това 
е Й. Майер, притежател на фирмата 
„Майерше хофкунстанщалт“4 а по-къс-
но се жени за неговата дъщеря, осно-
вавайки своя собствена стъклописна 
фирма, носеща неговото име – „Ф. Х. 
Цетлер“ (F. X. Zettler).5 След женитба-
та на Цетлер за дъщерята на Майер – 
Тереза, продажбите, реализирани от 
неговата фирма, остават за известно 
време под опеката на Майер, докато 
Цетлер създаде своя клиентела, което 
довежда до разединение и конфрон-
тация между двете организации. 

3  Tiemey, G. Franz Mayer and Company 
and Zettler Studios. (Master thesis, Dominican 
College), September 10, 1999
4  Мayer, G. (Hg.). Mayer’sche 
Hofkunstanstalt: Architektur, Glas, Kunst. 
München: Hirmer Verlag, 2013
5  Kassis B. M. A Biographical summary 
of Franz Mayer and Company and F. X. Zettler.  
(Based on interviews with Mr. Adalbert Mayer and 
Dr. Gabriel Mayer), 28 December 1981.
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Фиг.1. Франц Цетлер със синовете си 
Оскар и Франц. (От изданието: Fischer 
J. L. Vierzig Jahre Glasmalkunst. Festschrift 
der Kgl. Bayerischen Hofglasmalerei 
F. X. Zettler zum Gedaechtnis ihres 
vierzigjjahrigen Bestehens. Muenchen, 
Georg Mueller, 1910)

Първият успех на стъклописната фир-
ма на Цетлер идва с представените 
стъклописни прозорци на Между-
народната изложба във Виена през 
1873г., когато те са удостоени с награ-
да. Към края на десетилетието фирма-
та на Цетлер вече наема 150 работни-
ци. През 1882 г. фирмата е удостоена 
със званието „Дворцов Баварски Ху-
дожествен Институт за Стъклопис“ 
от Крал Людвиг II.  По-възрастният 
син на Цетлер – Франц Цетлер – млад-
ши продължава делото на своя баща. 

През 1891 г. той взема под своя опе-
ка художественото ръководство на 
цеховете и открива дъщерни фирми 
в Ню Йорк и Рим. От 1902 г. предста-
вителство на ателието на Цетлер се 
намира и в Петербург. Витражи, кои-
то са изработени в тези работилни-
ци, украсяват множество постройки в 
цяла Европа, а също и в Америка. Така 
например, витражи, изработени във 
фирмата на Цетлер, са част от декора-
тивно-монументалната украса на по-
стройки в Германия, Гърция, Швейца-
рия, Швеция, Англия, Ирландия, САЩ, 
Румъния и Русия, а също така в Кана-
да, дори в Южна Америка, Австралия 
и Нова Зеландия. Хиляди християнски 
храмове в САЩ са украсени със стък-
лописи, произведени от Цетлер, като 
те са били най-вече популярни в епар-
хиите, състоящи се от емигранти, до-
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шли от Европа. Цетлер продава своите 
стъклописни прозорци на американ-
ски клиенти посредством швейцар-
ската фирма Benziger Brothers и след 
1906 г. чрез фирмата Daprato Statuary 
Company (Чикаго и Ню Йорк). 
Цетлер и неговият „Дворцов Бавар-
ски Художествен Институт за Стъкло-
пис“ стават известни, благодарение 
на качеството на дизайна, на прозрач-
ността и светло-пропускливостта на 
стъклото, на колоритното богатство, 
а от друга страна те дължат репута-
цията си на своите технологични но-
вовъведения и доброто познаване на 
християнската иконография, което 
им позволява да доминират на пазара, 
свързан със стъклописната украса на 
католически катедрали. В началото 
на ХХ в. и двата стъклописни институ-

та – на Цетлер и на Майер, са водещи 
световни производители на витражи, 
като заедно наемат над 500 служите-
ли – работници и художници. Цехо-
вете на Цетлер успяват да преживеят 
Втората световна война, сливайки се 
с ателието на Майер, съществуващо 
и до днес. „Професор Франц“, както е 
бил наричан Ф.Цетлер от своите уче-
ници, умира през 1916 г. на 75 годиш-
на възраст. Двамата сина на Цетлер 
– Франц и Оскар, управляват фирма-
та след смъртта на своя баща, като 
Оскар се е занимавал с презокеански-
те поръчки. Синът на Оскар – Оскар 
Цетлер-младши поема ръководството 
на компанията по-нататък. От своя 
страна, фирмата на Майер се конку-
рира с цеховете на Цетлер до 1939 г., 
когато те отново обединяват сили, 

Фиг. 2. Светото семейство, стъклопис 
(детайл),   Ф.Х.Цетлер, 1925 г. Католи-
ческа църква „Холи Розари“, щата Мичи-
ган

Фиг. 3. Инициали на Ф. Х. Цетлер
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като днес тази обединена фирма за 
стъклопис и мозайка, ръководена от 
5-та генерация наследници на Майер, 
продължава да развива своя бизнес. 
Стъклописите, които украсяват две-
те представителни обществени по-
стройки в София, са създадени в края 
на 20-те години на ХХв., около десети-
летие преди двете фирми да се обеди-
нят, затова върху едно от стъклата на 
витража в Столична библиотека стои 
изписан само инициалът на Цетлер: 
F.X.Zettler München.  
                  
 Двата цеха за витражи – на Майер и на 
Цетлер разработват т.нар. „Мюнхенски 
стил“,6 при който религиозните сцени 
са изрисувани върху по-големи стък-
лени плоскости и след това са присъ-
единени към основата от стъкло чрез 
разтапяне и изпичане, което се прави 
при интензивно нагряване. Това дава 
възможност за смесване на цветовете, 
което е било непостижимо за старата 
средновековна техника, където всяка 
смяна на цвета в съответната сцена, 
изисква отделно парче цветно стъкло, 
което трябва да е отрязано по размера 
и поставено в своя собствена оловна 
рамка. Във витражите на Мюнхенска-
та школа, оловните шевове не наряз-
ват изображенията и не прекъсват 
сцената, а са замаскирани от дизайна 
по такъв начин, че са били едва забе-
лежими. От своя страна, изобразените 
сцени са силно повлияни от сантимен-
талността на Европейския Романти-
зъм на ХIХ в., както и от детайлността 

6 Farnsworth, J. M. Biographical Sketches 
of Stained-Glass Studios and Selected Artists. In: 
Farnsworth, J. M., Croce,C.R. and Chorpenning, 
J.F. Stained Glass in Catholic Philadelphia. Phila-
delphia: Saint Joseph’s University Press, 2002

и натруфеността на Немския барок. 
„Мюнхенският стил“ в стъклописта 
може да бъде наблюдаван в голям 
брой катедрални храмове в САЩ (края 
на ХIX – началото на XX в.), между кои-
то се нареждат 14 сгради в щата Ми-
чиган, украсени с витражи, които са 
създадени от компанията на Майер, 
и 6 със стъклописи, изработени от 
Ф. Х. Цетлер.7 Към списъка на фир-
мите, приобщени към „Мюнхенския 
стил“ се нареждат също така Тирол-
ският стъклописен институт (Tiroler 
Glasmalereianstalt, Innsbruck, Austria), 
Ван Треек (van Treeck, Munich), Фред 
Мюлер (Fred Müller, Quinlinberg), Га-
сен & Блашке (Gassen & Blaschke, 
Düsseldorf) и Джорш Боос (George 
Boos, Munich).
Приложението на перспективата (в 
смисъл, че предметът, разположен на 
задния фон на една сцена, е нарисуван 
по-малък отколкото един предмет на 
преден план, за да създаде усещане 
за дълбочина), е налично в късното 
Средновековие и по време на Рене-
санса, но Цетлер придобива славата 
на майстор на нейното приложение в 
стъклописта, а също така е признат 
като първия, който прилага три-то-
чкова перспектива във витража. До-
като за средновековните прозорци е 
характерна по-скоро тенденцията да 
изглеждат „плоски“, а сцените – раз-
гърнати в едно измерение, дори и ако 
имат предмет на задния план, сцени-
те на Цетлер изглеждат по-скоро като 
пейзажи от епохата на Ренесанса. 
Както беше споменато, на територия-

7 Beltran B. The Cathedral of St. Andrew, 
Grand Rapids and the Munich Pictorial Style 
in Michigan’s Stained Glass, 2008< http://www.
michiganstainedglass.org >
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та на България немската стъклописна 
фирма „Ф. Х. Цетлер“ също има реали-
зирани два проекта: това са витражи-
те в Столична библиотека и витражи-
те в Министерството на финансите8, 
които удовлетворяват нуждата, въз-
никнала в края на 30-те и през 40-те 
години на ХХв. от представителна мо-
нументално-декоративна декорация, 
украсяваща известни обществени по-
стройки в София.9 Между двете све-

8 Трите витража в Министерството 
на Финансите са изработени по проекта и 
паспорта на поръчката, съхраняващи се в 
Музея за история на София, Инв. № МИС А 
3011
9 Турфешев, Н. Монументалното 

товни войни столицата се разширява 
и утвърждава бързо като важен ико-
номически център на тогавашна Бъл-
гария, затова логично възниква нуж-
дата от строежа на представителни 
обществени сгради (Българска народ-
на банка, Съдебната палата, Минис-
терство на правосъдието), изискваща 
съответна монументално-декоратив-
на украса. Голяма част от новопос-
троените сгради през 30-те и 40-те 
години са украсени с цветни витражи, 
чието техническо изпълнение се реа-
лизира в цеховете на няколко светов-
ноизвестни немски фирми: фирмата 
на Ф. Майер в Мюнхен, фирмата на Ф.Х. 
Цетлер, намираща се отново в Мюнхен 
и фирмата на А. Вагнер в Берлин. 

Харалампи Тачев (1875-1941),10 един 
от първите дипломирали се възпита-
ници на Държавното рисувално учи-
лище в София (днес Художествената 
академия) в класа на Иван Мърквич-
ка, е художник с ярък творчески та-
лант, създал забележителни образци 
на монументално-декоративното из-
куство, приобщени към принципите 
на сецесионната естетика. Художни-
кът е автор на блестящите проекти за 
орнаменти, украсяващи сградата на 
Софийските минерални бани11 (кера-

изкуство в България. С., 1968
10   Георгиева, М. Харалампи Тачев (1875-
1941) - един забравен сецесионен художник. 
– В: Култура, 16 февруари, 1996; Николов, К. 
Жизненият път и творчеството на художника 
Харалампи Тачев. – В: Кирило-методиевски 
вестник, 2008
11 Василчина, В. Предизвикателствата на 
орнаменталния проект (Харалампи Тачев и 
керамиката на Софийските минерални бани). 
– В: Сердика, Софийски исторически музей, 
София, 2009

Фиг. 4. Харалампи Тачев. Стъклопис в 
Министерството на финансите, София
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мична майоликова украса), „Светия 
Синод”, Духовната академия и Духов-
ната Семинария, храма „Св. Николай 
Софийски”, Мавзолея „Батенберг”. 
Едва на 35 години, през 1910 г. Ха-
ралампи Тачев става професор в Дър-
жавното художествено-индустриално 
училище в София. 
Стъклопъсът, украсяващ една от сте-
ните на Министерството на финан-
сите в София вероятно символизира 
цялостния подем, който България 
преживява в началото на 30-те години 
на ХХв. и който се отразява във всички 
сфери на обществения живот и ико-
номиката на страната – земеделие, 
финанси, индустрия, търговия, об-
разование и наука. Фигурата на дете, 
държащо в ръцете си житни класове, 
обгърнато от лента (националния 
трибагреник), е вероятно сюжет, сим-
волизиращ плодородието и нацио-
налната идентичност и самочувствие. 
Надписът, разположен под фигурата, 
гласи: „Богатство и мощ”, а в горна-
та част на композицията е поместен 
стилизиран образ на лъв с корона. Де-
коративен фриз от стилизирани фло-
рални мотиви обрамчва цялата ком-
позиция, а от двете странични части 
равномерно са поместени два медали-
она с инициалите на цар Фердинанд 
I и съпругата му княгиня Мария-Лу-
иза.12 Двата странични стъклописа са 
идентични по структура, представя-
щи символи на богатството, благопо-
лучието и науката: златни жълтици  
в метален сандък и книги. Стилово-
пластичните особености на стъкло-

12 Райчев, Ю. Развитие на стъклописта 
в декоративно-приложните изкуства в 
България през 30-те-50-те години на ХХв. 
(дисертационен труд, НХА), София, 2013

писа го приобщават съм стилистиката 
на сецесиона, характерна с декоратив-
ната стилизация на формите и любо-
вта към флоралните мотиви. 

Фиг. 5. Харалампи Тачев, Столична биб-
лиотека (стъклопис). Фотография: 
Розалия Гигова

Фиг. 6. Ф.Х.Цетлер, инициали върху 
стъклописта в Столична библиотека, 
София, фотография: Розалия Гигова

Също така, проектирайки витражите 
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в Столична библиотека, украсяващи 
два от етажите на сградата, Харалампи 
Тачев, както  по отношение на стилис-
тиката, така и съгласно характера на 
избраните мотиви (това са предимно 
флорални мотиви: ваза с рози, стили-
зирани цветя, както и някои геомет-
рични елементи), отново се придър-
жа към принципите на сецесионната 
естетика. Характерните за сецесиона 
плавно извиващи се линии, удълже-
ни силуети на изображенията, стили-
зирани листа и цветя, чиито силуети 
са обгърнати от плътна стилизираща 
формата линия, се наблюдават в до-
лната част на композицията (изобра-
зяваща ваза), разположена на втория 

етаж на библиотеката. Съчетанията 
между различни тоналности на вио-
летовото и зеленото, както и общото 
настроение на меланхолия, отново на-
сочват вниманието към характерис-

тиките на сецесионната стилистика. 
Фиг. 8. Харалампи Тачев, стъклопис в 
Столична библиотека (детайл).
Фотография: Розалия Гигова

Стъклописите, украсяващи интери-
ора на две от представителните об-
ществени институции в София – Сто-
лична библиотека и Министерство на 
финансите, проектирани от извест-
ния български художник Харалампи 

Фиг. 7. Харалампи Тачев, стъклопис в 
Столична библиотека.
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Тачев, са изработени в ателиетата на 
световноизвестната немска фирма „Ф. 
Х. Цетлер“, която по това време (края 
на 20-те и началото на 30-те години) 
е независима институция, ръководе-
на от синовете на основателя на фир-
мата, и която по-късно (през 1939 г.) 
неговият внук – Оскар Цетлер, реша-
ва да обедини с мюнхенската фирма 
за стъклопис и мозайка на Ф.Майер. 
Този обединен институт за мозайка 
и стъклопис съществува и до днес, а 
неговото седалище е в Мюнхен. Стък-
лописният институт на Ф.Х.Цетлер е 
свързан не само с Българската исто-
рия на изкуството, а и с европейското 
и световното изкуство, тъй като него-
вите цехове снабдяват с цветни стък-
ла за витражи религиозни и светски 
постройки по цял свят. Проектирани в 
края на 20-те години на ХХ в., витражи-
те, изработени от тази немска фирма с 
цел да украсят сградите на известни 
български обществени институции, 
удовлетворяват в художествено от-
ношение както личната творческа 
нагласа на техния създател – худож-
никът Харалампи Тачев (с неговия 
изявен уклон към разработването на 
плоскостно-декоративни художест-
вени решения), така и съвременните 
художествени вкусове на обществе-
ността в столицата, а и доминиращата 
сецесионно - символистична нагласа в 
българските творчески среди през 20-
те години, закъсняла в хронологичен 
аспект спрямо съвременните евро-
пейски художествени течения, но ак-
туална в България. 
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Тенденциите през последните го-
дини показват, че интерактивни-

те мултимедийни технологии реши-
телно изместват предхождащите ги 
линейни мултимедийни приложения, 
при които потребителят е само па-
сивен наблюдател на събитията и не 
участва пряко в тях. Благодарение на 
технологичната еволюция много от  
фантастичните елементи, определя-
ни в научната фантастика от 80-те го-
дини като върхови технически пости-
жения на бъдещето, вече присъстват 
в ежедневието ни. Действително, ако 
се опитаме за момент да погледнем на 
съвременните технологии през очите 

на предходните няколко поколения, 
ще осъзнаем колко дълъг път е извър-
вян от изобретението на Ваневар Буш, 
по-известно като мемекс, до създава-
нето на глобалната мрежа Internet 
във вида, в който днес я познаваме, а 
именно като основно средство за ко-
муникация, представяне и обмен на 
всякакъв вид мултимедийна инфор-
мация. 
По своята същност компютърната си-
мулация представлява симулация на 
създаден от човека абстрактен модел 
на определена система. Необходим е 
приложен софтуер и мощни компю-
три, които да извършват множеството 

Най-интересните 
интерактивни 3D 
симулации в 
реално време  
Автор: Асистент Йоана Иванова

Списание “Българска наука”, брой 86 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031
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сложни изчисления. Интерактивните 
симулации в реално време се наричат 
още отворени, защото потребителят 
може да участва активно в процеса, 
променяйки алгоритъма. Създаване-
то на интерактивни симулации се из-
вършва посредством езици за програ-
миране, като най-често това са Java, 
JavaScript, C++, но съществуват и соф-
туерни продукти, които използват 
специализирани езици за програми-
ране. 
Могат да бъдат дадени много при-
мери за интерактивни симулации в 
реално време от различни научни 
области, което е доказателство за ши-
рокообхватността на симулационното 
моделиране. Независимо от сферата 
на приложение предварителните си-
мулации и визуализации във виртуал-
на среда дават възможност за анализ 
и оценка на получените резултати с 
цел да се сведе до минимум рискът от 
възникване на последващи проблеми 
и грешки. Това се практикува в архи-
тектурата, роботиката, инженерните 
науки и не на последно място за визу-
ализация на процеси, които не могат 
да бъдат наблюдавани с „просто“ око.  
Например, биохимичните реакции, 
които протичат в живите организми 
на клетъчно ниво.
 Много интересен и достъпен за 
използване от всеки средно статисти-
чески потребител е софтуерът за 3D 
астрономия Celestia, написан на про-
грамен език C++. Продуктът е изклю-
чително ценен и полезен за изучава-
не на космическото пространств чрез 
симулация в реално време. Първата 
версия 1.0 на тази „красива“ по ду-
мите на създателите си симулация се 
появява през 2001 г. Едно от многото 

предимства на продукта е, че е с отво-
рен код и работи на Windows, Linux и 
Mac OS X. Планетите са представени 
като 3D обекти с високо ниво на реа-
лизъм. С помощта на Celestia потреби-
телите могат да изминат за секунди 
разстоянията до избрана от тях пла-
нета или звезда, отстояща на стотици 
хиляди светлинни години от нашата 
планета, като се има предвид, че 1 ly =  
9.46053x1012 km1.   
При избор на планета потребителят 
получава информация за нейните ре-
ални размери в километри (радиус, 
видим диаметър) и разстояние, на 
което се намира спрямо точката на на-
блюдение или друг обект. Софтуерът 
ни предоставя и уникалната възмож-
ност да пропътуваме милиони земни 
години до над 100 000 звезди дори 
извън галактиката. Например, при се-
лектиране на дадена звезда получава-
ме информация за наименованието й, 
разстоянието между нея и наблюда-
теля, абсолютната звездна величина 
и яркостта й (яркостта на Слънцето 
се приема за единица мярка). За удоб-
ство при работа при избор на Помощ 
> Контроли се отваря прозорец с опи-
сание на контролите с мишката и кла-
виатурата.
На Фигура 1 е показанo изображение 
на звездния куп Плеяди, който е из-
вестен още като Седемте сестри (спо-
ред гръцката митология) и звезден 
куп 45. Броят на звездите в него над-
хвърля 7. Поради своята яркост много 
от тях са видими и с невъоръжено око 

1 Gregorio, Frank. “Celestia User’s Guide 
For Vesrion 1.5.1.” http://www.shatters.net/. 2008. 
http://www.celestiamotherlode.net/creators/
fsgregs/CelestiaUsersGuide1-5-1.pdf (accessed 
2016).
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при добри условия за наблюдение. 
Звездата Alcyone в самия център на 
изображението е най-ярката в звезд-
ния куп. 
 С това не се изчерпват възмож-
ностите на симулацията. Съществува 
опция орбитите на планетите да се 
синхронизират. Могат да бъдат на-
правени и редица допълнителни на-
стройки на параметри (време, местно 
време и др.), които са от голямо значе-
ние при извършване на задълбочени 
проучвания. Интересно е, че могат да 
бъдат потърсени слънчеви и лунни 
затъмнения. За целта е необходимо да 
селектираме обект от Слънчевата сис-
тема и да изберем от менюто Навига-
ция > Търсач на затъмнения. В прозо-
реца, който се отваря, е необходимо да 
зададем планета от падащото меню. 

Фигура 2 представя таблица с инфор-
мация за слънчевите затъмнения на 
нашата планета и нейния естествен 
спътник Луната, които предстоят 
през периода от 10 януари 2016 г. до 
10 януари 2017 г. 
 Както е известно, Луната и Марс 
отдавна са обект на изследване основ-
но на база на спътникови снимки. При 
избор на Рендерирай > Местоположе-
ния от главното меню се визуализират 
реалните локализации на различните 
географски обекти с техните наимено-
вания. На Фигура 3 са показани някои 
от местоположенията на планините и 
долините на Марс. По подобен начин 
можем да видим множеството крате-
ри, с които е осеяна лунната повърх-
ност.
 

Фигура 1. Изображение на звезден куп Плеяди, направено със симулационния 
софтуер Celestia.
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Фигура 2. Информация за предстоящите слънчеви затъмнения на планетата 
Земя за едногодишен период, считано от 10.01.2016 г.

Фигура 3. Някои от географските обекти на Марс (планини и долини)
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 Разработчиците на симулационния 
софтуер дават възможност на потре-
бителя да реализира голямо разноо-
бразие от пътувания до завладяващи 
места в космическото пространство, 
макар и само като зрител. За тази цел 
е необходимо да разполага със съот-
ветните скриптове, които са достъп-
ни под формата на каталог на офи-
циалния сайт на продукта.  По този 
начин във виртуалната среда на симу-
лацията могат да бъдат импортирани 
и визуализирани както 3D модели на 
реални космически обекти, сателити 
и др., така и 3D модели на космически 
кораби, които са плод на креативното 
мислене на 3D дизайнерa. 
Но независимо в каква степен е необ-
ходимо на потребителя да разучава 
Celestia, софтуерът предлага богати 
възможности за изследване на мно-
жество космически тела и разполага 
с демо, което се стартира от Help на 
програмата. Поради интерактивност-
та на симулацията, по време на тази 
наистина завладяваща виртуална 
обиколка на Вселената, потребителят 
може да задава обекти, които иска да 
посети, или да селектира небесните 
тела, които вижда на екрана. По този 
начин виртуалният пътешественик се 
докосва до завладяващата красота на 
Вселената, която въпреки всички уси-
лия да бъде изучена, в по-широк сми-
съл си остава  загадка. 
 Следва да преминем към една 
различна по своето предназначе-
ние, но не по-малко забележителна 
статистическа симулация в реално 
време. Тя е разработена от специали-
стите в Kasperski Lab и представлява 
интерактивна карта на киберзаплахи-
те.3 На база на нея могат да се правят 

експертни оценки и анализи относно 
рисковете от кибер атаки в световен 
мащаб. С кликване на мишката върху 
3D визуализацията на въртящото се 
около оста си земно кълбо, можем да 
изберем държава, за която да получим 
съответната статистическа информа-
ция на кое място се намира тя спрямо 
останалите страни според интензите-
та на кибератаките. Освен това симу-
лацията предоставя данни и за вида 
на регистрираните киберзаплахи, 
както следва:
• OAS (On-Access Scan) – показва 
злонамерен софтуер, детектиран при 
достъп до обектите по време на опе-
рации по отваряне, копиране, изпъл-
нение или записване.
• ODS (On Demand Scanner) – по-
казва злонамерен софтуер, детекти-
ран, когато потребителят е изисквал 
това, т.е. при ръчен избор на опцията 
„Сканиране за вируси“ в контекстното 
меню.
• WAV (Web Anti-Virus) - показва 
злонамерен софтуер, детектиран при 
отваряне на web страница или сваля-
не на файлове от даден сайт.
• MAV (Mail Anti-Virus) - показва 
злонамерен софтуер, детектиран, ко-
гато нови обекти се появяват в при-
ложение за електронна поща (Outlook, 
The Bat, Thunderbird). 
• IDS (Intrusion Detection System) 
– показва детектираните мрежови 
атаки.
• VUL (Vulnerability Scan) – по-
казва детектираните уязвимости.
• KAS (Kaspersky Anti-Spam) – 
показва подозрително и нежелано 
движение по електронната поща.
• BAD (Botnet Activity Detection) 
– показва статистика за идентифи-
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цирани IP адреси на жертви на DDoS 
(Distributed Denial of Service) атаки4 
и botnet C&C (command-and-control) 
сървъри.5 Тези статистики са напра-
вени с помощта на системата за DDoS 
Intelligence (част от решението на 
Kaspersky DDoS Protection) и се огра-
ничават до данните за ботнет, които 
са били открити и анализирани от 
Kaspersky Lab.
На Фигура 4 е показан screenshot, на 
който се вижда, че Русия е най-атаку-
ваната страна в конкретния избран 
момент. Към момента е достъпна ин-

формация за 2015 г.
 При избор на Statistics от глав-
ното меню може да се получи допъл-
нителна информация, включително и 
графично представяне на статистиче-
ските данни.  Пример може да бъде да-
ден с броя на регистрираните кибера-
таки на територията на Русия (Фигура 
5). Вдясно от графиката се вижда с ка-
къв вид злонамерен софтуер са реали-
зирани кибератаките и съответният 
интензитет на използването му.

Фигура 4. Данни от интерактивната статистическа симулация на 
киберзаплахите в реално време за Русия.

http://nauka.bg
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 Както се вижда от разгледаните до 
момента примери, симулациите ви-
наги са придружени от визуализации 
с високо ниво на сложност. По своята 
същност те са своеобразен графичен 
израз на математическите формули-
ровки. Тенденциите са визуализаци-
ите, реализирани чрез средствата на 
3D компютърната графика, да измес-
тят двумерните, ако те не се изискват 
специално поради определени науч-
но-технически съображения.
Създаването на 3D модели става с 
помощта на специализиран софтуер 
(3DS Max, AutoCAD, Maya, SketchUp и 
др.). След експортиране в подходящ 
файлов формат от работната про-
грама, 3D обектите могат да бъдат 
импортирани в графичната среда на 
софтуерни продукти, предназначени 
за други цели. Например, софтуер за 
разработване на компютърни игри 
(Unity) или продукти за провеждане 

на различни експерименти и симула-
ции. Възможностите са неизброими 
предвид развитието на новите тех-
нологии през последните години. По-
мислено е и за 3D дизайнерите, кои-
то искат да имат свое интерактивно 
портфолио, достъпно on-line. Редица 
сайтове предоставят тази възможност 
на своите потребители. Всеки 3D мо-
дел, включително и анимиран, който 
отговаря на техническите изисквания 
за качество и записан в подходящ фор-
мат (obj, fbx, dae, stl), може да бъде им-
портиран във виртуална среда на съ-
ответния сайт. С помощта на мишката 
е лесно потребителите да завъртат и 
преместват модела, за да го разгледат 
от всички страни, както и да добавят 
допълнителни настройки за освете-
ност, разположение на камерата, ма-
териали и др. 
На Фигура 6 е пoказан 3D модел на 
нощна лапма от типа „Levitating Galileo 

Фигура 5. Графично представяне на броя регистрирани кибератаки на 
територията на Русия за периода 01.10.2015 – 07.10.2015 г.
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Gravitator”6, създаден от автора със софтуера 3DVIA Shape.

На Фигура 7 е представен моделът, импортиран в интерактивна среда on-line с 
добавени настройки за осветеност и виртуална среда „Milkyway”.8

Фигура 6. 3D модел на нощна лампа от тип „Levitating Galileo Gravitator”, 
създаден от автора със софтуер 3DVIA Shape.7

Фигура 7. 3D модел на нощна лампа от тип „Levitating Galileo Gravitator”, 
импортиран в интерактивна виртуална среда.
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 В заключение може да обобщим, че 
избраните за дискутиране приме-
ри в материала  далеч не изчерпват 
разнообразието от възможности за 
интерактивно симулационно моде-
лиране, но всеки от тях е представи-
телна извадка на определена група 
продукти за симулация и визуализа-
ция. Симулационното моделиране е 
област, която позволява прилагането 
на иновативни методи за изследва-
не на една система, взаимовръзките 
между изграждащите я обекти и тях-
ното взаимодействие. Симулациите 
способстват за извършване на сложни 
изчисления и провеждане на научни 
експерименти в сигурна среда с висо-
ко ниво на реализъм, като по този на-
чин се избягват рискове от различен 
характер и финансови инвестиции, 
надхвърлящи възможностите дори на 
силно развити в икономическо отно-
шение държави.

Бележки:

II.  За повече информация по-
сетете следния линк: http://www.
celestiamotherlode.net/catalog/scripts.
php.
3 За повече информация посете-
те следния линк: https://cybermap.
kaspersky.com/
4 За повече информация по-
сетете следния линк: http://www.
arbornetworks.com/ddos-attacks
5 За повече информация посетете 
следния линк: https://www.damballa.
com/downloads/r_pubs/WP_Botnet_
Communications_Primer.pdf
6 За повече информация по-
сетете следния линк: http://
t h e s t e a m p u n k h o m e . b l o g s p o t .
bg/2007/04/levitating-galileo-spheres.
html
7 3D моделът се съдържа в При-
ложение към разработката, достъп-
на на следния линк: http://procon.bg/
system/files/it4sec_reports_114.pdf
8  www.sketchfab.com  

http://nauka.bg
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Огненият лазерен меч на 
Нютон1

Майк Алдър обяснява защо математи-
ците и учените не обичат философия-
та, но въпреки това философстват.
В качеството ми на математик се ста-
рая да не ме хващат, че философствам. 
Когато купувам копието ми от списа-
ние Philosophy Now, моля пощальона 
да ми го опакова в кафява хартия, за-
щото предпочитам хората да си ми-

1  Превод по Alder, M. (2004). Newton’s 
Flaming Laser Sword. In: Philosophy Now, Is-
sue 46 May/June 2004. URL = <https://philoso-
phynow.org/issues/46/Newtons_Flaming_La-
ser_Sword> (accessed April 1st, 2015). Всички 
бележки под линия са на преводача.

слят, че чета дамско списание.
 Не само аз съм такъв. Повечето 
учени и математици считат филосо-
фията за нещо средно между социо-
логия и литературна критика, а за по-
следните две се счита, че е по-приятно 
да се целуват охлюви преди романтич-
на вечеря с половинката. Защо е така? 
Защото не сме достатъчно умни, за да 
я схванем, или сме достатъчно големи 
дървеняци, за да не я намираме про-
вокативна? Или сме твърде повърх-
ностни за да схванем фундаментал-
ни проблеми? Или просто вече сме ги 
схванали и сме продължили напред? 
Ще се опитам да обясня защо учените 

Огненият 
лазерен меч на 
Нютон  

Превод: Боян Василев     

Списание “Българска наука”, брой 86 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031

Хуманитаристика
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и математиците са склонни да прези-
рат философстването. И също така, 
защо всъщност продължаваме да го 
правим под друго име — несъмнено с 
цел да предпазим непокварените.
 Когато бях малък, на девет или 
десет, един садистичен учител ни за-
даде въпроса: „Какво ще стане, ако 
непреодолима сила се приложи върху 
непреместваем2 обект?“ Първият ми 
отговор беше, че, ако силата е непре-
одолима, то тогава обектът трябва да 
се премести. „Аха“, каза учителят, явно 
не за пръв път, „но обектът е непре-
местваем.“
 Мислех за това в продължение 
на три дена с кратки почивки за сън. 
Накрая заключих, че нашият език е 
по-голям от вселената, че е възмож-
но да се говори за неща в едно и също 
изречение, които неща обаче няма как 
да бъдат намерени в реалността. Ми-
слимо е, че в реалността може да има 
обект, който никога досега не е бил 
преместван, както и да има сила, на 
която никога не е било устоявано, но 
отговорът на въпроса дали обектът е 
наистина непреместваем би могъл да 
бъде узнат само ако всички възможни 
сили са били упражнени върху него и 
не са успели да го поместят. Така въ-
просът може да бъде решен като се 
провери дали досега непреодолимата 
сила се приложи към досега непод-
вижния обект и се види какво ще ста-
не. Или обектът ще се премести, или 
няма да се премести, което ще означа-
ва само това, че досега непремества-
емият обект е вече преместваем или 
това, че досега непреодолимата сила е 
вече преодолима.
 Което ще рече, че още от малък е 
2  В оригинала: „immovable”.

било ясно, че ще се занимавам с наука, 
а не с философия.
 Възприятието на един учен за 
философията е, че прекалено голяма 
част от последната е подобна на по-
горния пример, т.е. че философският 
анализ е безплодна игра на думи, в 
която е налице един мисловен бър-
коч. Когато попитате един учен дали 
имаме свободна воля или дали само 
си мислим, че имаме, той ще отгово-
ри: „Какви измервания или наблюде-
ния, според вас, биха решили пробле-
ма?“ Ако отговорът ви е: „Да направим 
дълбоко размишление“, той ще ви се 
усмихне със съжаление и ще си тръг-
не. Той ще откаже да се присъедини 
в играенето на тази, според него, по-
скоро глуповата игра.
 Много години след първото ми 
спречкване с философията работех 
в стаичката ми в Западноавстралий-
ския Университет, пишейки компю-
търни програми. Плахо почукване на 
вратата прекъсна работата ми, отво-
рих я и видях един дребен човечец да 
седи стеснително. Поканих го да влезе 
и го попитах с какво мога да му бъда 
полезен. Беше, сякаш на челото му бе 
изписано, от катедрата по философия. 
Попита ме дали е вярно това, което са 
му казали — че работя по изкуствен 
интелект, а аз му отвърнах, че всъщ-
ност работя върху изкуствени неврон-
ни мрежи, за които се претендира, че 
симулират мозъчни функции, а по-
конкретно — че могат да бъдат науче-
ни да разпознават схеми. Занимавам 
се с тях за да научим нещо повече за 
това как се учат мозъците.
Е, дойдох за да Ви кажа, че губите вре-
мето си, - любезно ми отвърна той.
Попитах го защо и той даде следното 
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обяснение:
— Има фундаментална разлика между 
човешките същества и машините, раз-
лика от такъв вид, че е непреодолима. 
Хората правят грешки, а машините — 
не.
Каза това и сякаш очакваше овации.
Моите програми правят грешки, - ка-
зах му търпеливо. — Тренирах не-
вронна 
мрежа да може да различава цифрата 
три, изписана в масив. Често ми каз-
ва, че петиците са тройки. Ако кори-
гирам отговорите ѝ достатъчно често 
започва да ми казва, че тройките са 
петици. Ако я тренирам периодично 
на тройки и петици, тогава ги уцелва, 
но пък започва да мисли, че всички 
цифри са или тройки, или петици. Не 
съм имал търпението да проверя дали 
разпознава всяка цифра правилно, но, 
предвид времето и евентуалното уго-
лемяване на мрежата, уверен съм, че 
ще схване правилно всички цифри. До 
тогава, ще прави грешки.
— Ах, - възкликна той с увереността 
на човек със сигурно знание. — Но 
това не са истински грешки. Всъщност 
тя прави това, което Вие сте програ-
мирал да прави.
По причини, известни на всички уче-
ни, но не и на всички философи, тър-
пението ми вече започваше да се из-
черпва.
 — Вижте, първо, имаме всички 
основания да смятаме, че човешкият 
мозък е машина, а неговите „грешки“ 
са от същия вид, от който са и грешки-
те на изкуствената ми невронна мре-
жа. Наричаме ги грешки, защото ма-
шината не работи по начина, по който 
би трябвало да работи. Но мозъкът 
следва програма, придобита по гене-

тичен път и чрез учене по същия при-
чинно-следствен начин, по който се 
държи и моята изкуствена невронна 
мрежа. И, второ, вие правите това, кое-
то още Бъртрънд Ръсел е описал като 
„аргументиране за свойства в света по 
силата на езика, с който тези свойства 
се описват“. Това е ненадежден начин 
да се научи как работи каквото и да е 
на този свят. И точно затова имаме на 
разположение естествените науки.
 Продължихме да разменяме ар-
гументи за няколко часа, но по едно 
време вече не издържах.
 — Вижте, струва ми се, че си из-
мисляте и налагате собствени езико-
ви правила. Искате от мен да наричам 
грешките, които аз правя, „истински 
грешки“, а грешките на програмата ми 
– „симулирани грешки“, и аргументът 
Ви за това е, че Вие имате чувството, 
че аз насилвам езика. Само че хора-
та употребяват езика метафорично 
къде ли не. Все едно да възразите на 
някого задето е нарекъл крака на ма-
сата „крак“, защото не е предмет от 
същия вид като моя крак. И сякаш съ-
ществува сериозна опасност от това, 
че никой не смее да почеше крака на 
масата, за да не би случайно да се раз-
хвърчат трици. Фактите са такива, че 
философите нямат работа в тази об-
ласт: без да ги интересува колко про-
тив е някой велик философ, хората ще 
продължават да се изразяват по този 
начин - че масите имат крака. Същото 
се отнася и за грешките.
 Тогава той възрази, че не си из-
мислял и не налагал собствени прави-
ла за езиковите употреби и че просто 
се опитвал чрез философски методи 
да достигне до истината. Отвърнах 
следното:
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 — Само че философските мето-
ди, които използвате, са отживелица 
поне от три века насам. Техният про-
вал за достигане до някакви истини 
е бил демонстриран нееднократно. 
Сега, ако обичате, чупката, защото 
имам сериозна работа за вършене, а 
тази дискусия не може да е продуктив-
на с нищо, освен с приноса ѝ за увели-
чаване на кръвното ми налягане.
 Признавам, това не беше възпи-
тано, но пък и безотговорното пропи-
ляване на времето ми поради нечие 
лекомислие също не беше кой знае 
колко възпитано. Разбира се, че той 
беше невъзпитан поради това, че е не-
усведомен или просто глупав, а не от 
злонамереност, само дето вселената 
се отнася доста грубо спрямо неусве-
домените и глупавите, та кой съм аз, 
че да бъда по-мил от вселената?
 Забележете, че аргументът от 
грешки на моя дребен философ не 
беше негово оригинално творение: 
може да се намери на страница 77 от 
„Бележници“ на на Самюъл Бътлър3, 
авторът на „Ериуон“4. Аз предпочитам 
рекламата: „Г-жа Смит захвърли всич-
ки възможни дрехи от себе си и пока-
ни да я прегледат.“ Доста по-лекомис-
лено е.
 Моят дребен посетител не беше 
единственият платонист, който се 
пали излишно пред хора, които се оп-
итват да пишат интелигентни про-
грами. Философът Джон Сърл също е 
изписал аргументи (за китайски стаи) 
със същия резултат и е бил третиран с 

3  Английски писател (1832-1902).
4  Роман от 1872 г., сатиризиращ тога-
вашното общество. Оригиналното му заглавие 
„Erewhon“ е каламбур от думата „nowhere“, 
означаваща на английски „никъде“.

почти същото неуважение от матема-
тици, учени и самопровъзгласилите се 
за изкуствени интелектуалци5. За тях 
начинът да се открие дали е възможно 
да се напишат интелигентни програ-
ми е да се пробва и да се види какво 
ще стане. А по въпроса дали такава 
програма би могла „наистина“ да бъде 
интелигентна или мислеща, или прос-
то способна да симулира тези способ-
ности, ученият пита: „Какви процеду-
ри бихте приложили за да различите 
двата случая?“ И пак, отговорът „Да 
помислим задълбочено!“ ще заслужи 
една усмивка с отегчение и пръждос-
ване.
 Дотук представих общоприета-
та позиция на учените: с чисто раз-
мишление никакви истини за това 
как работи вселената не могат да бъ-
дат постигнати. Единственото, за кое-
то може да послужи размишлението, е 
да ни позволи да дедуцираме някаква 
истина от други истини. И, тъй като в 
началото нямаме кой знае колко исти-
ни на разположение, а само условни 
хипотези и неизбежно крайно множе-
ство от наблюдения, ние не можем да 
достигнем до някакви сигурни убеж-
дения само чрез разсъждения. Пове-
чето учени са по същество попъриан-
ски позитивисти – приемат възгледа, 
че професионалният им живот е със-
тавен от крайни наблюдения, общо-
валидни хипотези, от които има опре-
делени следствия, и че е съществено 
важно тези оределени следствия да 
бъдат проверявани с допълнителни 
наблюдения, защото, въпреки че тези 
следствия са достигнати чрез следва-
не на стриктни логически правила (е, 
5  Игра на думи с изразите “artificial intel-
ligence” и “artificial intelligentsia”.
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по-скоро правилата на математика-
та), няма гаранция за тяхната право-
та. Идеята, че може да се достигне до 
надеждни истини чрез чисто размиш-
ление, е просто отживелица. Платон е 
бил убеден в истинността ѝ, но е сгре-
шил. Това е общоприета мъдрост от 
учените и не би било коректно от моя 
страна да се опитвам да крия това, че 
аз също я споделям.
 Как се стигнало до там, че изоб-
що някой да си представи, че по си-
лата на чистото мислене, по думите 
на Кант, непременно ще се стигне до 
някаква истина за света? Отговорът 
се крие в непреодолимото влияние на 
гръцката математика върху гръцките 
философи, а още по-конкретно – вър-
ху Платон. В един от Платоновите диа-
лози6 Сократ кара един роб да докаже, 
че, ако вземеш един квадрат, вземеш 
диагонала на този квадрат и от него 
направиш страна на втори квадрат, 
тогава лицето на втория квадрат е два 
пъти по-голямо от лицето на първия 
квадрат. 

Всъщност Сократ не дава доказател-

6  Става дума за диалога „Менон“ (84d-
86c) в Платон, „Диалози“, том 2, София, изд. 
„Наука и изкуство“, 1982 г.

ство. Вместо това той изтръгва тако-
ва от роба, задавайки му въпроси (ако 
искате да проверите дали имате ма-
тематически способности колкото за 
един древногръцки роб, тогава може 
да прегледате диаграмата и да проб-
вате сами да дадете доказателство). 
Когато робът победоносно достига 
до доказателството, Сократ му казва, 
че (робът) трябва да го е знаел през 
цялото време, защото Сократ само е 
задавал въпроси. Знанито за тази ис-
тина вече било в главата на роба, но 
трябвало да се изкара наяве. Актът на 
отговаряне на Сократовите въпроси 
кара знанието да изплува от дълбини-
те на повърхността, процедура близ-
ка до това, което правят определени 
психоаналитици. Схващането, че ис-
тини могат да бъдат достигнати само 
по пътя на мисленето, е основна пла-
тонистка предпоставка. „Истината“ за 
относителните лица на двата квадра-
та е просто поредният пример. Така 
спокойно може да решим, че, следвай-
ки тази процедура, можем да даваме 
верни отговори на етически дилеми, 
инженерни проблеми и естетически 
съждения. Платон дори писмено е 
нахокал Архимед да не се занимава с 
истински лостове и въжета, а да пра-
ви това, което правят джентълмени-
те – да си гледат занаята или, в случая 
на Архимед, банята. Архимед, обаче, 
истински математик и около двайсет 
пъти по-умен от Платон, вероятно е 
бил твърде зает за да отговаря на та-
кава глупост.
Ако прочетете Евклидовите „Еле-
менти“ (достъпни в интернет на 
английски на: http://aleph0.clarku.
edu/~djoyce/java/elements/elements.
html) и следвате безмилостната дедук-

http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html
http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html
http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html
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ция на математически пропозиции от 
смешно малък брой аксиоми, то няма 
начин да не се впечатлите от това как-
во може да се направи с постоянно и 
внимателно мислене. Във времето, 
когато тези резултати са били отно-
сително свежи, възприемчиви глави 
лесно биха допуснали, че тези методи 
могат винаги да дават резултати.
Евклид започва да дефинира, малко 
нескопосано, точки и линии. Важно е 
да се отбележи, че, както предполага 
думата „геометрия“, това са абстрак-
ции от египетските практики да се 
забиват пръчки в плитчините на спо-
койната река Нил и между тях да се 
опъват и връзват въженца. Това е било 
необходимо, понеже Нил често из-
мивала предишните маркери за това 
къде са полетата на хората и така не 
се налагало всяка година да се марки-
рат наново. Клечките и въженцата не 
са кой знае колко сложни неща в този 
контекст, имат само няколко значими 
свойства и тези свойства спокойно мо-
гат да бъдат абстрахирани като точки 
и линии в една равнина. И, когато тези 
абстракции бъдат записани с изрече-
ния, тогава се превръщат в аксиомите 
на геометрията на равнините. Със си-
гурност връзката със света е налице, 
но са взети предвид само няколко ре-
левантни свойства.
За много от гърците връзката със све-
та била твърде неуловима за да се за-
нимават с нея. Започнали да наричат 
аксиомите „самоочевидни истини“, 
изкопани с чиста мисъл от реалнос-
тта, а на философите не им се вярвало, 
че тези аксиоми биха могли да бъдат 
различни. Убеждението, че са абстрак-
ции от истински предмети като пръч-
ки и въженца, било твърде земно и 

обикновено. Затова Платон решил, 
че всички важни истини за света мо-
гат или вече да бъдат вече налице в 
душата, или да бъдат дедуцирани от 
вече наличните по пътя на чистото 
размишление. Един по-консервати-
вен човек би заключил, че съществу-
ват както математически истини, кои-
то могат да бъдат получени от всяко 
множество правила, така и истини на 
наблюдението на реалността, но тези 
два вида истини не са съвсем същите. 
Но, опиянен от „гърцката магия“, как-
то са наричали математиката, Платон 
стигнал до крайност. 
Без съмнение повечето хора се съгла-
сили, че това може и да е вярно, но, 
ако искаме да знаем кой кон е по-бърз 
от друг, то много по-евтино, по-бързо 
и по-малко интелектуално измори-
телно е да пуснем конете да се над-
бягват, вместо да седнем и усилено 
да размишляваме над това. Хората, 
които изгубвали всичките си пари от 
конни залози и били по-склонни към 
размишление, чувствали, че е по-до-
бре подобни проблеми да се решават с 
чисто мислене, и гледали отвисоко на 
собствениците на коне и на тези, кои-
то продължили да залагат. Тази прак-
тика продължава и до днес. 
Има две основни причини за това ма-
тематиците и учените да отхвърлят 
платонистките методи. Едната е от 
Евклидовата геометрия. Евклидовата 
аксиома за паралелите е твърдението, 
че през една точка, която не лежи на 
една права, може да се прокара една 
единствена права, която да не пресе-
че първата права7. Голям брой хора са 
7  Преформулировка на известния пети 
постулат: „И ако права, която пада върху две 
прави, образува вътрешни ъгли, които лежат 
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били разочаровани от тази аксиома. 
Не им се струвала същинска аксиома, 
понеже не я намирали за самоочевид-
на. Затова се опитвали да я дедуцират 
от другите аксиоми. Огромно количе-
ство работни часове, както от мъже, 
така и от жени, са били изразходвани 
в опитите тя да се дедуцира, както от 
вече съществуващите, така и от но-
водобавени самоочевидни аксиоми. 
Всички тези хора се провалили, но 
един италиански математик8 решил, 
че се справил чрез допускането му за 
неистинността на тази аксиома и оп-
итите му да дедуцира някакво проти-
воречие. Не стигнал до противоречия, 
но извлякъл доста резултати, за кои-
то имал чувството, че са достатъчно 
шантави за да задържат хората при 
продължителното им убеждение в ис-
тинността на проблемната аксиома. 
Всичко това става преди да се повявят 
математиците Бояй9, Лобачевски10 и 
Риман11. Бояй пробвал да дедуцира 
противоречие, допускайки, че през 
точката, която не лежи на една права, 
могат да се прокарат множество пара-
лелни прави на първата права. Рабо-
тел като луд, но не успял да стигне до 
противоречие, докато по едно време 
от едната й страна и са по-малко от два прави, 
тези прави, продължени неограничено, да се 
срещнат от онази страна, в която са ъглите, по-
малко от два прави“ (цит. по „Елементи в три 
тома“ на Евклид, том 1, София, изд. „Наука и 
изкуство“, 1972 г., стр. 13).
8  Става дума за Джовани Джироламо 
Сакери (1667-1733).
9  Януш Бояй (1802-1860), унгарски мате-
матик.
10  Николай Иванович Лобачевски (1792-
1856), руски математик.
11  Георг Фридрих Бернхард Риман (1826-
1866), немски математик, докторант на Йохан 
Карл Фридрих Гаус.

не разбрал, че е изобретил нова геоме-
трия, различна от тази на Евклид, но 
също толкова достойна за уважение. 
Риман тръгнал по друг път. Той допус-
нал, че нито една паралелна права не 
може да се прокара през точката, вън 
от първата права. И той разбрал, че е 
изобретил нова геометрия, геометри-
ята на големите окръжности върху 
сфера.
Що се отнася до математиката, виж-
даме какво става с платонизма. Ак-
сиомите вече не са самоочевидни ис-
тини, веднага щом сме попрочели и 
поразбрали. Вместо това, те са просто 
постулати и могат да бъдат интер-
претирани като истинни твърдения 
за света поне по няколко различни 
начина. Или въобще не подлежат на 
интерпретация. За математиците пла-
тонизмът е мъртъв отпреди няколко 
века и просто изглежда като глупост. 
Математиката не дава истини, а след-
ствия. Споменатата аксиома е просто 
предположението, че пространство-
то, в което работим, е плоско. Това не 
ни казва нищо за това дали простран-
ството, в което живеем, е наистина 
плоско – може да е, а може и да не е. 
Последното трябва да установим по-
средством наблюдения и Гаус схва-
щал това съвсем ясно, защото пред-
ложил да се сложат три телескопа на 
три различни планински върха и да се 
измери сумата на ъглите на формира-
лия се триъгълник. Ако сумата е 180 
градуса, тогава пространството е пло-
ско, поне по силата на ограничеността 
в точността на това измерване. Ако е 
по-голяма от 180 градуса, тогава жи-
веем в Риманово пространство, а ако 
е по-малка – в лобачевскианско прос-
транство. Няма как да знаем само по 
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силата на размишлението.
Казах, че има две причини за отхвър-
ляне на платонистките методи от ма-
тематиците и учените. Втората е фи-
лософската революция на сър Исак 
Нютон. Ще забележите високия му 
принос след като прочетете „За при-
родата на нещата“ от Лукреций Кар, 
един джентълмен, който написал ог-
ромна поема за науката (така, както 
той я схващал), в която се обсъжда, ос-
вен останалите неща, въпросът дали 
виждаме неща поради това, че нещо 
бива излъчено от обектите и достига 
очите ни, или дали очите ни всъщност 
не се протягат до и не се вкопчват в 
самите обекти. Сравнете го с „Оптика“ 
на Нютон и ще забележите някои зна-
чими разлики. Лукреций е философ от 
старата школа. Нютон без съмнение е 
философ, но с различни не-платонист-
ки методи. Той написал „Hypotheses 
non fingo“, което се превежда буквално 
като „не изработвам хипотези“, кое-
то той, разбира се, прави. Латинска-
та дума „fingo” е сродна на „фикция“ 
(fingo, fingere, fictum) и може би е по-
добре да преведем израза като „не се 
наемам да правя непроверими спеку-
лации“. 
Нютон съвсем ясно излага своя фи-
лософски метод. Ако Нютон твърди 
нещо, то винаги ще да е проверимо, 
било то директно или чрез проверка 
на логическите следствия от него. Ако 
няма начин да се провери истинност-
та на едно твърдение, освен даването 
на безкрайни аргументи от защитни-
ците на това твърдение, които да се 
самоуспокояват, то Нютон не би пос-
ветил времето си на него. За да се из-
влекат логически следствия, които да 
могат да бъдат проверени, необходи-

мо е било да представи твърденията 
му с много висока степен на яснота, за 
предпочитане на езика на алгебрата, 
за сметка на латинския. Днес напълно 
изпускаме частта с латинския.
Избирайки да изключи всички твър-
дения, за които може да се спори, но 
чиято истинност не би могла да бъде 
проверена чрез логика и наблюдение, 
Нютон съвсем преднамерено сменил 
правилата на играта. Например, в 
спор за това дали котките и камъни-
те имат права, подобно на хората, из-
общо няма да се навлезе преди да се 
сдобием с някои изяснения. Първият 
въпрос, който задава един нютони-
ански философ, е този: „Какви точно 
наблюдения смяташ, че са необходи-
ми, за да се установи истинността на 
твърдението ти?“ Ако в отговора се 
съдържат конкретен брой наблюде-
ния  и ако тези наблюдения са вече 
направени и доставят нужните резул-
тати, тогава следва да се изискат логи-
ческите връзки между наблюденията 
и твърдението. В случая със спора за 
правата на котките и камъните никой 
няма да се тормози да изисква някак-
ви емпирични свидетелства, които да 
потвърдят каквото и да е твърдение, 
поради съвсем приемливите основа-
ния, че аргументите в полза на такова 
твърдение биха били недостатъчни 
за даване на окончателен отговор, за-
щото ние все още не сме дефинирали 
с достатъчна прецизност думата „пра-
во“. Каня всеки, който смята, че знае 
какво точно е „право“, да го дефинира 
алгебрично. Докато някой не направи 
последното, нютонианските филосо-
фи ще обявят въпроса като недостоен 
за сериозна дискусия.
Всички хубави принципи би трябва-
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ло да имат готини имена, затова ще 
нарека този „лазерния меч на Нютон“, 
предвид това, че е много по-остър и 
по-опасен от бръснача на Окам12. В 
най-слабата му форма принципът гла-
си: да не обсъждаме твърдения дото-
гава, докато с помощта на издържана 
логика и/или математика не се пока-
жат техни наблюдаеми следствия. В 
най-силната му форма той ще изис-
ква един списък от наблюдаеми след-
ствия и формална демонстрация в 
полза на това, че те действително са 
следствия от направеното твърдение. 
Философите, следващи Нютон, ста-
нали по-известни като „учени“, а по-
късно се появил и Карл Попър, който 
систематично изложил тази ерес чрез 
неговия фалсификационистки крите-
рий за демаркация.
Разбира се, наоколо все още има много 
пред-Нютонови философи. Хора като 
Сърл и моят малък посетител със си-
гурност обвиняват нас, нютонианци-
те, за това, че пренебрегваме изслед-
ването на жизненоважни неща като 
например етиката и природата на 
съзнанието. Нютонианците отговарят 
просто, че по такива теми може да се 
говорят твърде малко конструктивни 
неща, защото не ги разбираме, и точ-
но затова е по-добре да си траем. Но 
пък работим върху двете. Към етика-
та може да се подходи чрез еволюцио-
нистки изследвания и теория на игри-
те. Някои от нас се опитват да пишат 
компютърни програми, които да де-
монстрират някакви форми на прос-
ти познавателни способности. Тези, 
които искат грандиозни всеобхватни 
12  Принцип на пестеливостта, гласящ да 
не се увеличават обяснителните същности без 
необходимост.

обяснения, не са доволни от този под-
ход, но именно този подход е доприне-
съл за плодовитостта на физиката и 
химията, въпреки че прилагането му е 
бавно, техническо и изискващо някак-
ва математическа компетентност. (Не 
правя реклама на математиката, прос-
то това е положението.)
Това е възгледът на мнозинството 
практикуващи учени. Предполагам, 
бихте могли да кажете, че сме издиг-
нали философията до нови висини, 
обединявайки математика и мислене 
до такива нива, за каквито Платон не 
е и сънувал, и все пак най-много би-
хме казали, че признаваме Платон за 
нелош за времето му, но това време 
отдавна е отминало. Няма спор, че все 
още се опитваме да схванем вселена-
та, и че инвестираме много мислене в 
тази дейност, и, следователно, правим 
(естествена) философия. Но в днеш-
но време не наричаме тази дейност 
така от страх, че може да ни сбъркат 
за онези философи, които са готови да 
разрешават трудни проблеми13 за съз-
нанията, мозъците и компютърните 
програми14, но които разполагат със 
съвсем оскъдни знания за това как 
всъщност работят компютрите или 
мозъците.
Вероятно е да сте уловили известна 
интелектуална снобарщина в този 
възглед за философията. По времето 
на Платон се е очаквало един образо-
ван джентълмен да може поне да про-
13  „Трудният проблем за съзнанието“ 
– известен израз, популяризиран от 
австралийския философ Дейвид Чалмърс през 
1995 г.
14  Препратка към заглавието на статията 
на Джон Сърл от 1980-та година „Minds, Brains 
and Programs“, публикувана в Behavioral and 
Brain Sciences 3 (3), pp. 417-57.
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следи математическа аргументация, 
която е била на предела на тогаваш-
ните изследователски постижения. 
Днес никой не може да бъде запознат 
с всички актуални  изследователски 
постижения, понеже последните са 
непосилно много на брой. Затова е 
възможно някои от считаните за ню-
тониански философи да не са никакви 
философи, а просто техници, които са 
вещи в решаването на конкретни за-
дачки. Такова допускане е подкрепено 
от много свидетелства. Голяма част 
от преподаването по математика и ес-
тествени науки, както и голяма част от 
текстовете, са известни с тоталната си 
отскубнатост от по-големи проблеми. 
Трябва също да се каже, че, въпреки 
възхищението, което един същински 
нютониански философ би могъл да 
предизвиква у другите, все пак никак 
не би било мъдро да го каним на ве-
черно парти. Човек, който държи да 
обсъжда само това, което схваща, при 
положение, че доста хора не са кой 
знае колко схватливи, би бил осезаемо 
неприятен събеседник. Спокойно мо-
жем да кажем, че той не би имал мне-
ние по религиозни или политически 
въпроси, а сексуалните му възгледи 
биха били от крайно теоретични до 
крайно емпирични и на практика ве-
роятността да бъде въвлечен в дис-
кусия на по-обща тема е почти ели-
минирана. Дори Нютон не е напълно 
нютонианец, а и може да се поспори 
дали животът ни предлага лукса да 
нямаме мнение относно нещо, което 
да не се свежда до предикатна логи-
ка в комбинация с твърдения от на-
блюдения. Нютонианското изискване 
за осигуряване на проверимостта на 
всяко твърдение (или проверимите 

логически следствия от твърдението) 
без съмнение възспират щуротиите, 
но също така изглежда, че възспира 
почти всичко останало. Точно затова 
трябва да сме нащрек, когато ползва-
ме лазерния меч на Нютон. От друга 
страна, ако го употребяваме уместно, 
философията би се трансформирала 
в нещо, в което решенията на пробле-
мите са възможни, и в което могат да 
се правят окончателни и често изне-
надващи заключения. Съвсем друго 
нещо е платонист да претендира, че 
евтаназията и абортите са винаги по-
грешни, понеже с чисто размишление 
го е дедуцирал от принципи, намира-
щи се в измислен свят на идеите. 
Струва ми се съвсем справедливо да 
употребявам огнения меч срещу фи-
лософ, който се бърка в наука, която 
не разбира. Ако задава въпроси и е 
готов да се учи, тогава нямаме повод 
за кавги. Ако обаче просто ви подмам-
ва в една езикова игра, спрямо която 
няма изгледи да доведе до нещо про-
дуктивно, тогава трябва да вземете 
сериозното решение дали тази игра 
ви устройва. Математиците и учените 
чувстват, че са намерили по-трудна, но 
пък много по-задоволяваща игра. Ог-
неният лазерен меч на Нютон е само 
едно от правилата на тази игра.

Майк Алдър е математик в Запад-
ноавстралийския Университет. Има 
публикации по философия на науката, 
а в момента се занимава с разпознава-
не на схеми. Завършил е физика, чиста 
математика и инженерна наука.
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