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Българска Наука и Медицина
– да се запознаем!
Съвсем наскоро в България започна
издаването на ново електронно
списание, посветено изцяло на науката
медицина
Кои сме ние?
Ние сме списание „Българска наука“, но с нов проект – онлайн списание за
медицина, а именно „Българска наука и медицина“.
Занимаваме се вече 11 години с разпространение на научна и научнопопулярна информация и придобихме голям опит през годините, който
искаме да впрегнем в нещо много важно, а именно нашето здраве.
Какво получавате?

• Над 140 статии
• Разпределени в 36 направления
• 4 излезли броя до момента
• Всяка статия може да се изтегли в PDF
• Всичко това получавате ВЕДНАГА!

РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ
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Медии, които подкрепят
сп. “Българска Наука”

За реклама и контакти:
Петър Теодосиев - 0885811386

ADMIN@NAUKA.BG
NGO@NAUKA.BG
Списанието не носи отговорност за
съдържанието на публикуваните
в броя реклами.
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> СЪДЪРЖАНИЕ
Списание “Българска Наука” се издава от
Сдружение “Форум Наука” и се развива от края
на 2005 година. В момента достига до над 2 000
000 човека на година, а всеки брой има средно
над 100 000 преглеждания на месец.
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> СЪДЪРЖАНИЕ
Списание “Българска Наука” се издава от Сдружение “Форум Наука” и се
развива от края на 2005 година. В момента достига до над 200 000 човека
на година, а всеки брой има средно над 100 000 преглеждания на месец.
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Основна цел на проекта
FRESH е да подобри
общественото разбиране
за науката и да повиши
ангажираността на
науката към проблемите
на обществото.
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а постигане на тази
амбициозна задача
ще бъде организирана национална
информационна кампания по различни медийни
канали, с подробен план
за популяризиране преди събитието, широко покритие по време на двете
Нощи, както и последващи
медийни събития. Информационната кампания ще
включва ключовите послания на Нощта на учените, а именно „да доближи
учените до широката общественост и да повиши

www.nauka.bg/night

информираността за научните и иновационни дейности с цел да постигне
обществено признание на учените,
разбиране на значението на научната
работа върху ежедневието на гражданите, и да поощри младите хора да
изберат научната кариера”, а където е
приложимо, да поощрява прилагането на инструментариума на „Отговорна наука и иновации” (RRI), равенство
между половете, творческо обучение
и свежи идеи, достъпност, етични въпроси.
Освен това, по време на Нощта/Нощите физически ще бъдат проведени
многобройни дейности в различни
градове - София, Пловдив, Варна, Русе
и Плевен, както и дигитални - национални и международни - асоциирани
събития организирани от партньорите и техни структури в Бургас, Благоевград, Стара Загора, Асеновград,

Котел и Сливен. Събитията ще бъдат
предимно насочени към млада публика, но и към родители, учители и други
уважавани личности, както и към недостатъчно обслужвани групи (напр.
такива от малки градове и селища,
отдалечени места, маргинализирани
малцинствени общности). За тази цел,
наред с другите формати, ФРЕШ ще
организира и проведе иновативни национални игри и конкурси (Фото/Видео ФРЕШ, Момичета ФРЕШ, Светлини
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ФРЕШ и т.н.), практически целеви събития с участие на публиката (Магия
ФРЕШ), тематични дебати (напр. ГМО,
качество на храните), отворени лаборатории (за всички научни и иновационни партньори) и т.н. Познатите
формати, като научно кафе, дискусионно и шоу кафе, ФРЕШ ще обогати с
привлекателно съдържание, което да
осветли пред публиката огромното
значение на науката в ежедневието.
В подкрепа на усилията за преодоляване на отрицателите стереотипи, които
сме си създали за учените и за да ги
представим като достъпни, творчески
и общителни членове на обществото с
необикновени и вълнуващи задължения и кариери ще дадем възможност
на публиката да се срещне лично с тях
или да прочете характерни статии за
български учени, вкл. за такива спе-

челили различни европейски стипендии, национални и европейски конкурси. ФРЕШ ще организира обучение
за презентаторите преди събитията и
ще им осигури помощ от опитни комуникатори (напр. от възпитаниците на
Лаборатория за слава).
Ще популяризираме инструментариума на Отговорна наука и иновации, с
което ще подобрим достъпа на гражданите до резултатите от научните
изследвания, ще ангажираме в по-голяма степен обществото с науката,
ще създадем интерес към науката от
момичетата, както и от не достатъчно
представени групи, вкл. и такива със
слухови и зрителни нарушения.
Кампанията цели участието на над 3,5
млн. души от участващите страни и
над 30000 души директно ангажирани в събитията за 20 месеца.

www.nauka.bg/night
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Победителите
в конкурса
FRESH
Video Photo!
www.nauka.bg/night
Близалце с полен от глухарче. Израствайки през прашника, стълбчето в цвета
на глухарче изчетква полен с помощта на растящите по него власинки и издига близалцето. Близалцето се разцепва на две и извива в спирала, достигайки
прашеца полепнал по външната му страна.
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Конкурсът е част от проекта FRESH - www.nauka.bg/night

второ място се класира Константин Пасков, който
> На
е почти на 15 години, от град Видин и е ученик от Про-

фесионална гимназия „Асен Златаров“, Специалност
Компютърна техника. Видеото е изцяло самостоятелна
авторска работа на Костадин и е изготвено, като годишен проект по химия. Заснето е в личната аквапоник
оранжерия на семейството му. Константин и Иван ще
бъдат възнаградени с курс по мобилна фотография на
път: уикенд в Рила, воден от професионален фотограф.
Ето какво ни разказа Константин в своето видео:
https://www.youtube.com/watch?v=1EJHfQKEM3k

С Т Р.
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Конкурсът е част от проекта FRESH - www.nauka.bg/night

> Третото място заеха Фредерика Алексиева Михайлова

от 9. клас, Георги Жеков Георгиев от 8. клас и техният
ръководител и учител по информационни технологии
от СОУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора - Владимир Илиев. Те участваха с видео, посветено на фракталната компресия, използвана при намаляване обема на
видео файловете и печелят продукти по избор от магазина на списание Българска Наука (kupinauka.com).
https://www.youtube.com/watch?v=8m6E-JqbhrU

С Т Р.
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Конкурсът е част от проекта FRESH - www.nauka.bg/night

Почетното четвърто място заемат д-р Аспарух Камбуров, Минно-геоложи университет „Св. Иван Рилски“ и
д-р Петко Якимов, Нов български университет с анимация, създадена за популяризиране на геодезията и сродните ѝ геоинформационни технологии сред ученици,
родители и кандидат-студенти. Те също печелят продукти по избор от магазина на списание Българска Наука (kupinauka.com).
https://www.youtube.com/watch?v=MVDisYxmHGI

С Т Р.
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Списание Българска Наука реши да връчи и специална награда на Кристина Минчева и нейния модел Мария Маринова за фотографията „Enlightenment out of nowhere“.
Те получават по един комплект обеци и колиета с електрически крушки от магазина на списание Българска
Наука (kupinauka.com).
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Наука
Списание “Българска наука”, брой 92 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031

Софтуер, който разпознава
лицето на всеки минувач, е готов
за пазара. Руската полиция е
вероятен първи клиент
Превод: Цветелина Христова; Източник: http://www.popsci.com/

П
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редставете си машина,
която, след като веднъж
запамети лице, има 75
процента вероятност да го
разпознае в случай, че го види отново.
Заслужава ли си удобството машина да
разпознава лицето ви? Изпратете свое
селфи и не е нужно да носите билет за
концерт – това обещава московската
NTechLab, която използва технология
за сканиране на лица за допускане на
хора до фестивал на електронната музика това лято. Разбира се, след като
веднъж са изпратени, селфитата остават в NTechLab, които са свободни да
продадат своята база данни от лица и
инструмента за лицево разпознаване
на всекиго – от организатори на концерти до полицейски управления, та
чак до авторитарни правителства.

Младите съоснователи на NTechLab
изглежда не са обезпокоени от схващането, че софтуер за лицево разпознаване може да застраши неприкосновеността на личния живот. The Wall
Street Journal съобщава:
26-годишият г-н Кухаренко и 29-годишният г-н Кабаков [съоснователите на NTechLab] до голяма степен
отхвърлиха опасенията, че тяхната

www.nauka.bg/night

технология може да попадне в грешните ръце. Г-н Кабаков казва, че дори
притежаването на смартфон означава,
че не може да избегнете това бъдете
наблюдавани. „Няма личен живот“
- казва той. „Вашето правителство
може да ви контролира сега ... Взимате
си iPhone или телефон с Android и той
съдържа информация за вашето поведение, за вашето движение, за това
какво купувате и с кого разговаряте.“
Програмата използва машинно обучение: трениране на алгоритми за разпознаване на определени лица отново
и отново чрез непрекъснато захранване с изображения, докато алгоритмите сработят. (Набор от 20 милиона етикетирани снимки на известни
личности са били използвани за обучението). NTechLab си сътрудничат с
друга група за направата на FindFace
- инструмент, който направи снимки
на лица и след това сканира VKontakte
- руският Facebook, за да се види дали
има съвпадение. Основателите го виждат като нов инструмент за срещане
на симпатични непознати, почти като
романтична комедия, в която тайно
направена снимка в метрото води до
бъдещата дълбока връзка. Има и друг
термин за това и той е дебнене.
Платформата влезе в заглавията в
Русия, когато група от VKontakte из-

ползва FindFace, за да се идентифицират и тормозят жени, за които се
твърди, че са участвали в порнографски филми онлайн, стигайки дотам да
се изпращат съобщения и снимки на
приятели и роднини на жените. Според NTechLab групата във VKontakte е
закрита, а членовете ѝ са блокирани
от FindFace, което има почти един милион регистрирани потребители. Но
етични съображения продължават да
се въртят около технологията за лицево разпознаване, която е хваната в
клопката на съдебни дела в САЩ.
Миналото лято британската полиция
сканира лицата на хората, посетили
музикалния фестивал Download, за да
видят дали могат да намерят познати
им престъпници сред посетителите.
Сблъсквайки се с обществен протест и
без ясна процедура за това какво да се
прави със снимките на лицата, полицията изтри цялата партида.
Що се отнася до руските посетители
на концерти, които са изпратили свои
селфита на NTechLab, техните лица вероятно вече са подадени на алгоритъма, така че всяка камера, свързана със
същия софтуер, може да ги разпознае
отново независимо къде се намират.
Удобно за полицията. Най-малко.
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Учени случайно откриха как
да преобразуват въглероден
диоксид в гориво

У

Превод: Димитър Радев; Източник: http://www.iflscience.com

чени от Тенеси твърдят, че по
щастлива случайност са преобразували въглероден диоксид в етанол.
Изследователите, които работят в Националната лаборатория в Оук Ридж
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към Министерството на енергетиката, разработват процес, при който към
въглеродния диоксид добавят „нано-остриета” от въглерод и мед, за да
трансформират диоксида в етанол.
Етанолът може да бъде превърнат

www.nauka.bg/night

в гориво – бензинът в Бразилия съдържа повече от 25% етанол. Това е
причината учените да наричат откритието „технология за превръщане на
отпадни продукти в гориво”.
„Открихме някак случайно, че този
материал работи“ - казва в изявление
главният автор на проучването Адам
Рондинон. „Опитвахме се да проучим
първата стъпка от една реакция, когато осъзнахме, че катализаторът всъщност осъществява целия процес.“
Експериментът е трябвало да бъде
част от дълъг проект, който да изследва как въглеродният диоксид се
превръща в етанол. Изследователите смятали, че процесът ще изисква
множество стъпки и сложни химически реакции. Но се оказва, че всичко
е много по-лесно, отколкото са си мислили. Нужен им е бил само един катализатор (медта), за да трансформират
въглеродния диоксид.
Откритието е голям пробив в науката, имайки предвид, че процесът пре-

връща въглероден диоксид – един от
замърсителите на въздуха, влияещ за
промяната на климата - в гориво, което пък от своя страна произвежда още
въглероден диоксид, който пък може
да бъде използван за производството
на още гориво. (Изгарянето на 4 литра
дизел произвежда 10 кг въглероден
диоксид.)
Ако технологията стане ефективна и
широко разпространена, това може да
осигури нова алтернатива за продукцията на изкопаеми горива.
Все още не е ясно обаче дали откритието ще напусне рамките на лабораторията.
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К

ак обикновените хора могат да допринесат за научните изследвания?
От следене на миграцията на
птици до наблюдаване на промени във
времето и климата – има толкова данни, които един учен може да събира.
За да подпомогнат своето проучване,
много изследователи се обръщат към
всички нас, обикновените граждани,
за да се включим в гражданската наука, като водим прецизно бележки за
своите наблюдения и по този начин
допринесем за драстичното разширяване на влиянието на различни научни изследвания. В Citizen Scientist:
Searching for Heroes and Hope in an
Age of Extinction, авторката Mary Ellen
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Hannibal съчетава доклад, изследване и мемоари в един интимен поглед
към това бързо разширяващо се поле
за изследване, как то защитава планетата и нейните обитатели и как всички ние можем да се включим. По-долу
Hannibal споделя своите виждания за
гражданската наука в издание на рубриката Q + A (въпроси и отговори –
бел.прев.) на Nexus Media News.

Гражданската наука нова ли е?
И да, и не. Чарлз Дарвин е бил граждански учен - той е работил самостоятелно и не е имал научна степен. Томас
Джеферсън е бил невероятен граждански учен, както и Луис и Кларк.
Много от нашите природонаучни му-
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зеи са основани от любители. Науката ци са изчезнали от Северна Америка
се превръща в истинска професия чак от 1970 г. насам, според Living Planet
през 20-ти век.
Report на The World Wildlife Fund от
2014 год. и Birds Report на The State
Как може гражданската наука да of North America. Това означава, че попомогне по отношение на въздейст- пулациите на видовете стават все повието на климатичните промени?
малки и по-малки в глобален мащаб.
Поради промените в температурата и
валежите много видове мигрират. Те
имат нужда от пространство, включително и растенията, за да се поддържа
тяхната генетична жизнеспособност.
Едрите хищници, в частност, трябва
да се придвижват, за да маркират нови
територии. Ние трябва да следим как
и къде се движат видовете, за да можем да предпазим териториите, които те използват, за да стигнат от едно
място до друго.
Губим видове със скорост, близка до
тази, с която са изчезнали динозаврите. Как гражданските учени могат да помогнат за намаляването на
това масово измиране?
Както казахте, видове изчезват от Земята точно под носа ни. Повече от 23
000 вида са застрашени от изчезване
в момента и непрекъснатата загуба на
живот на ниво видове е достатъчно голяма. Но загубата на биологично разнообразие на ниво популация е може
би много по-голяма. Популациите са
групи от един и същи вид, които са
разпръснати в различни географски
райони. Здравето на вида като цяло
зависи от здравето на неговите популации. Свидетели сме на огромно намаляване на размера на популациите
на дивите видове – 39% от морската
флора и фауна и 76% от обитателите
на сладководните басейни за последните 40 години. Един милиард пти-

Но кои видове губим, къде и как и какви са действията, които могат да бъдат предприети на местно ниво, за да
се помогне на видовете? Няма достатъчно учени, които да броят видовете.
Също така, учените са склонни да задават прекалено теоретични въпроси
за това, което се случва, докато обикновените хора често са загрижени за
по-конкретни неща, като например
„Обичам мигриращи пойни птици да
идват всяка година в задния ми двор,
защо сега са по-малко от обикновено?“
Гражданска наука означава обикновени хора да допринасят за научни
изследвания, но също така да се даде
възможност на местните общности да
документират видовете, които живеят сред тях или преминават по време
на миграцията си, така че да бъде из-
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мислен начин, по който те да бъдат за- ме нужда от граждански учени, които
щитени.
да документират къде се намират видовете, за да може общността да взиКое би било добър пример?
ма по-добри решения за това кои теВ продължение на десетилетия граж- ритории да развива.
дански учени подпомагат усилията на
професионалисти за наблюдаване на Как може да се включат гражданивидовете по крайбрежието на Кали- те?
форния, като броят птици, бозайници
и безгръбначни в приливните басейни. Тези данни са използвани за създаването на повече морски резервати
в района, отколкото където и да било
на планетата.
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Какво кара видове да изчезват?
Най-големият виновник в световен
мащаб за изчезването на видове е
загубата на хабитат. Когато се обмисля построяването на нов жилищен
комплекс или търговски център, ние
трябва да не се ограничаваме само до
това, което се нарича „доклад за въздействието върху околната среда“.
Тези доклади са много важни, но те не
улавят пълната картина на това, което
се губи, когато застрояваме природни
територии. Ние трябва да бъдем поинформирани и по-внимателни по отношение на това какви хабитати позволяваме да бъдат застроени.
В Калифорния например са изсечени
голяма част от дъбовите гори, които
са естествена среда за много местни
видове. С изменението на климата,
местните видове биха имали повече
пространство и време, за да се приспособят (ако могат), в естествените
си местообитания. Но дъбовите гори
продължават да бъдат изсичани в Калифорния, за да бъдат засадени лозя.
Засаждането на лозя е чудесно, но не
на територията на дъбови гори. Има-

Един лесен инструмент за гражданска
науката е iNaturalist. Това е уеб-базирано приложение и работи по подобие
на Facebook. Можете да създадете проект в iNaturalist като „Дъбовите гори
на Калифорния“ и да поканите хора да
помогнат да се започне документиране на всички дъбови гори в щата! Мечтата ми е да видя карта на видовете на
суша и във вода, която постоянно да
се обновява и да е видима на интегрирана карта.

Ами ако човек не е често сред природата?
Има голям ресурс за всякакви видове
проекти за гражданска наука, дори такива, в които може да се включите от
вашия дом, седейки пред компютъра посетете www.scistarter.com.
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До какви научни пробиви може да
доведат проектите на гражданската наука?
Един невероятен проект се ръководи
от Toby Ault - климатолог от Cornell
University. Той моли хората да наблюдават люляковите дръвчета в дворовете си – кога те образуват листа и
цъфтят, кога цветовете увяхват. Той
надгражда база данни с наблюдения
на люлякови дръвчета, която се поддържа от граждани от 50-те години на
20-ти век насам.
Люлякови дървета и храсти е имало
в продължение на милиони години.
Те са преживели няколко ледникови
епохи и огромни климатични промени като тази, която наблюдаваме в
момента. Ault мисли, че люляците долавят сигнал от околната среда, който
им позволява да се приспособят. Какъв сигнал и как го правят? Ault моли
хората да наблюдават собствените си
дървета или ако нямат, да си засадят.

Такъв въпрос може да бъде решен
само с помощта на армия от граждани доброволци, тъй като обхватът на
проблема е огромен. А придобитата
информацията би била много важна,
тъй като самите ние се опитваме да се
адаптираме към климатичните промени. Поучете се от люляците! Може
и вие да помогнете на проекта тук
- https://www.usanpn.org/nn/clonedlilacs .
Как учените се уверяват, че данните, събрани от доброволци, отговарят на стандартите за точност?
Това е основен въпрос в гражданската наука. Изключително важно е да
се използват национално проверени
протоколи на базите данни за гражданската наука. Например, недейте
да следите потоците по свой собствен
начин, направете го в съответствие с
насоките на Environmental Protection
Agency.
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iNaturalist е чудесен пример за инструмент за гражданска наука с вградени
параметри за точност. С помощта на
смартфон участниците правят фотографско „наблюдение“ на определен
вид - растение, птица, бозайник или
буболечка, а iNaturalist, използвайки
GPS-софтуера на телефона, определя
дата, час и географски координати на
снимката. Така че веднага знаем къде
точно е наблюдаван даденият вид.
iNaturalist разпространява наблюденията на хората, както прави Facebook
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и експерти от цял свят потвърждават или коригират обозначението на
вида. А ако вие нямате представа какво е името на вида, наблюдаван от вас,
експертите го попълват. Когато трима
експерти се съгласят - да, това е представител на вида Deppya splendens
например, наблюдението бива качено на Global Bioinformatic Data Facility
(GBIF), което се използва от учени от
цял свят.
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Растенията комуникират
помежду си чрез мрежа от гъби
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ова е огромен поток от информация, който ускорява взаимодействията между голяма,
разнообразна популация от
индивиди. Този поток позволява на
индивидите да комуникират и да си
помагат един на друг, дори когато са
на голямо разстояние. Но също така,
дава възможност за създаването на
нови форми на престъпност.
И не, не става въпрос за Интернет, а
за гъби. Въпреки че плодните тела са
може би най-познатата част от гъбите,
по-голямата част от тези организми е

изградена от група тънки нишки, позната като мицел. Това, което до скоро
не беше известно, е, че тези нишки работят като един вид подземен интернет, свързвайки корените на различни растения. Дървото в градината ви
вероятно е „закачено“ за храста, който
се намира на няколко метра разстояние. И всичко това е благодарение на
мицела.
Колкото повече научаваме за тези подземни мрежи, толкова повече се променят представите ни за растенията.
Те не са просто нещо, което си стои и
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си расте. Свързвайки се с мицеларната
мрежа, растенията могат да помогнат
на своите съседи, споделяйки хранителни вещества и информация или да
саботират нежеланите растения, разпространявайки токсини чрез мрежата. Тази „зелена мрежа“ дори има своя
версия на киберпрестъпността.
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чрез своите мицели. От 1960 г. насам е
ясно, че микоризата помага на отделните растения да се развиват.
Гъбичните мрежи също така подсилват имунните системи на своите приемници -растения. Това е така, защото
когато гъбичките колонизират корените на растението, то ускорява про-

Мицелът на гъбите се разпростра- изводството на химикали, свързани
нява чрез почвата. (Credit: Nigel с отбраната. Това кара имунната сисCattlin / Alamy)
тема да отговаря по-бързо и по-ефикасно след време - явление, наречено
Около 90% от сухоземните растения „грундиране“. Самото включване на
са във взаимноизгодни отношения с растението в мицеларната мрежа го
гъбите. Германският биолог от XIX-ти прави по-устойчиво на болести.
век Албърт Бернард Франк създава И това не е всичко. Както вече знаем,
термина „микориза“ за описване на микоризата може да свърже растетези партньорства, в които гъбата ко- ния, които се намират на по-голямо
лонизира корените на растението.
разстояние едно от друго. Експертът
Микоризата се състои в това, че расте- по гъбите Пол Стеймътс нарича това
нията осигуряват на гъбите храна във „природният интернет на Земята“ в
формата на въглехидрати. В замяна TED (неправителствена организация,
на това гъбите помагат на растения- която разпространява идеи под форта да поемат вода и осигуряват хра- мата на кратки разговори – бел. прев.)
нителни вещества като фосфор и азот през 2008 г. Идеята му хрумва за първи
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път, когато през 1970г. изучава гъбите
под електронен микроскоп. Стеймътс
забелязва прилики между мицела и
ARPANET - първата версия на Интернет, използвана от Министерството на
отбраната на САЩ.
Филмовите фенове може би ще се сетят за популярния филм на режисьора
Джеймс Камерън – „Аватар“ от 2009г.
На гористата луна Пандора, където
се развива действието, всички организми са свързани. Те могат да комуникират и колективно да управляват
ресурсите, благодарение на „някакъв
вид електрохимична комуникация
между корените на дърветата“. Обратно в нашия свят, изглежда че има някаква истина в това.

Симард от Университета на Британска Колумбия във Ванкувър открива
едно от първите парчета от пъзела.
Тя доказва, че растението Pseudotsuga
menziesii (от сем. Борови) и бялата
бреза могат да си предават въглерод
чрез мицела. Други са доказали, че
растенията също могат да обменят
азот и фосфор по този начин.
Симард вярва, че големите дървета
помагат на по-малките и по-младите,
използвайки мицеларния интернет.
Без тази помощ, мисли тя, много разсади не биха оцелели. Проучването от
1997 г. твърди, че растенията, които
живеят в сянка - за които е по-вероятно да имат недостиг на храна – получават необходимия въглерод от дру-

Аватар: изненадващо точен, кога- гите дървета.
то става въпрос за дървета. (Credit: „Тези растения не са индивиди по смиPhotos 12 / Alamy)
съла на Дарвин, според който индивидът се определя по борбата за оцеОтнело е десетилетия, за да се уста- ляване на по-добрия“, казва Симард в
нови какво може да прави гъбичният документалния филм от 2011 г. „Дали
интернет. Обратно през 1997г., Сюзан дърветата комуникират?“. В действи-
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телност, те взаимодействат помежду
си, опитвайки се да си помагат в оцеляването.“
Въпреки това е спорно доколко е
ефективно това предаване на хранителни вещества наистина. „Със сигурност знам, че се случва, но това, което
е по-малко ясно е степента, в която се
случва“ - казва Лин Боди от Университета на Кардиф във Великобритания.
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Екипът на Зенг засажда в саксии домати по двойки. На някои от растенията
е позволено да образуват микориза.
Веднъж щом мицеларната мрежа е
формирана, листата на едното от растенията във всяка двойка е напръскано с Alternaria solani – гъба, която
причинява болест по растенията. Херметично затворени найлонови торби
са използвани, за да предотвратят ка-

Доматите могат да получават квито и да е химически сигнали межзнаци от своите съседи. (Credit: ду растенията над земята.
Tracy Gunn / Alamy)
След 65 часа Зенг опитва да зарази
вторите растения от всяка двойка. ОтДокато се разреши този въпрос, други крива, че при наличие на мицели, те
изследователи откриват доказател- са много по-малко предразположени
ства, че растенията могат нещо пове- към заболяване и имат значително
че - да комуникират чрез мицелите. по-малка степен на увреждане, в слуПрез 2010 г. Рен Сен Зенг от Южноки- чаите, в които заболяването е наличтайския аграрен университет в Гуан- но.
джоу откри, че когато растенията са „Предполагаме, че доматите могат да
нападнати от вредни гъбички, те пус- „подслушват“ как да се защитят и да
кат химически сигнали в мицелите, повишават своята устойчивост на бокоито предупреждават съседите им.
лести срещу потенциален патоген“,
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пишат Зенг и колегите му. Така че микоризата не само позволява на растенията да обменят храна, но също им
помага да се защитават.

сигнали се пренасят чрез микоризалната мицеларна мрежа“ – твърди
Джонсън.
Но също както човешкия интернет,

Листна въшка яде листата на рас- гъбичният има своята тъмна страна.
тението бакла. (Credit: Bildagentur- Нашият интернет застрашава личноonline / McPhoto-Weber/Alamy)
то пространство и улеснява извършването на сериозни престъпления,
Не само доматите правят това. През като често позволява разпростране2013 г. Дейвид Джонсън от Универси- нието на компютърни вируси. По сътета на Абърдийн и неговите колеги щия начин, гъбичната връзка между
доказват, че баклата също използва растенията означава, че те никога не
мицеларната мрежа, за да отговори на са сами и че злонамерени съседи мопредстоящите заплахи – в този слу- гат да ги наранят.
чай – гладни листни въшки.
Някои растения крадат едно от друго
Джонсън открива, че разсадите бакла, неща, използвайки мрежата. Има раскоито не са сами при нападение от тения, които нямат хлорофил, така че
въшки, а са свързани с останалите в за разлика от повечето, те не могат
мицеларната мрежа, активират своя- да произвеждат своя собствена енерта химична реакция срещу въшките. гия чрез фотосинтеза. Някои от тези
Онези без мицел не могат да го напра- растения, като Cephalanthera austiniae
вят.
(вид орхидея – бел. прев.), взимат въ„Някаква форма на сигнализация се глерода, който им е нужен, от близкислучва между растенията по отноше- те дървета чрез гъбичните мицели,
ние на нападенията от въшки и тези към които и двата вида са свързани.
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Други орхидеи крадат само, когато им
е изгодно. Тези „миксотрофи“ могат да
извършват фотосинтеза, но и „крадат“
въглерод от други растения, използвайки мрежата, която ги свързва.
Може и да не звучи толкова лошо. Въпреки това обаче, киберпрестъпността при растенията може да бъде много
по-зловеща от някаква си малка кражба.
Растенията трябва да се съревновават
със своите съседи за ресурси като вода
и светлина. Като част от тази битка,
някои освобождават химикали, които
нараняват конкурентите им.
Тази „алелопатия“ е често срещана
при дърветата, включително акациите, растението Celtis laevigata, Западният чинар и някои отделни видове
евкалипт.

да се установят наблизо и за да редуцират разпространението на микроби
около корените си.
Скептични учени се съмняват, че алелопатията помага много на тези неприятелски растения. Със сигурност,
казват те, вредните химикали ще бъдат абсорбирани от почвата или разградени от микробите, преди да успеят да пропътуват далеч.
Но може би растенията могат да се
справят с този проблем, като впрегнат
подземната мицеларна мрежа, която
покрива по-големи разстояния. През
2011 г. екологът Катрин Морис и колегите ѝ решават да изпробват тази
теория.
Морис, или по прякор Барто, отглежда
златни невени в контейнери с микоризирали гъбички. Саксиите съдържат цилиндри, обградени от мрежа с

Орхидеята Cephalanthera austiniae.
(Credit: Tom Hilton, CC BY 2.0)
Те освобождават субстанции, за да намалят възможността други растения

дупки, достатъчно малки, за да задържат корените да не излизат, но пък
достатъчно големи, за да допускат вътре мицела. Половината от цилиндри
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Невените са отчетливо недруже- ват, че гъбичната мрежа може да прелюбни към своите съседи. (Credit: нася химикалите в достатъчно големи
blickwinkel / Alamy)
концентрации, за да повлияят на развитието на растение.“ – казва Морис,
те са обърнати така, че да спират гъ- който към момента работи в Универбичната мрежа да расте в тях.
ситет Хавиер в Синсинати, Охайо.
Екипът изследва почвата в цилинд- В отговор, някои твърдят, че химикарите за две съединения, които неве- лите може и да не работят така добре
ните произвеждат, могат да забавят извън лабораторията. Затова Михаела
растежа на други растения и убиват Ашатц от Берлинския свободен уникръглите червеи. В цилиндрите, къ- верситет в Германия и нейните коледето гъбичките имат възможност да ги търсят подобни ефекти в дивата
растат, нивата на двете съединения са природа.
с 179% и 278% по-високи, отколкото
в цилиндрите без гъбички. Това пред- Един от най-изследваните образци на
полага, че мицелът наистина пренася алелопатията е американският черен
токсините.
орех. Той потиска растежа на много
Същият екип по-късно засажда мару- растения, включително важни такива
ли в почвата от двата вида контейне- - като картофи и краставици, чрез осри. След 25 дни, теглото на тези ма- вобождаване на химикал, наречен C.I.
рули, които растат в по-богатата на 75500 /jugalone/ от неговите листа и
токсини почва, е 40% по-малко от оне- корени.
зи, които растат в почвата, изолирана Ашатц и нейният екип поставят сакот мицели. „Тези експерименти показ- сии около черни орехи, в някои от
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Черен орех (Juglans nigra). (Credit: гъбичната мрежа. Някои растения
foto-zone/Alamy)
произвеждат съединения, които привличат към корените им приятелски
които мицеларната мрежа може да бактерии и гъбички, но тези сигнали
проникне. Тези саксии съдържат поч- могат да се уловят също от насекоми
ти четири пъти повече C.I. 75500, от- и червеи, които търсят да похапнат
колкото саксиите, в които не е допус- вкусни корени. През 2012 г. Морис
ната мицеларната мрежа. Корените предполага, че движението на тези хина насаждения от домати, засадени в мически сигнали чрез мрежата може
богатите на веществото почви, тежат по нещастие да известява нежеланите
около 36% по-малко.
животни за присъствието на растениНякои особено хитри растения могат ята. Въпреки това, казва тя, това не е
дори да променят състава на близки- показано чрез експеримент.
те гъбични общности. Изследвания
са показали, че пъстрата червена мет- В резултат от всички тези доказателличина и овесът могат да променят ства, много биолози започват да изсъстава на гъбичните почви. Според ползват термина „wood wide web“, за
Морис, това може би им позволява по- да описват комуникационните услуги,
добре да насочат токсичните веще- които гъбичките осигуряват на растества към съперниците си, като обла- нията и другите организми.
годетелстват растежа на гъбичките, „Тези гъбични мрежи правят комуникоито свързват съперниците.
кацията между растенията, включиЖивотните също могат да използват телно и между тези от различни видо
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Дърветата и другите растения Този вид интернет е пример за един
са свързани под земята. (Credit: All от най-големите уроци на екологията:
Canada Photos/Аlamy)
дори изглеждащите отделени организми са често свързани и могат да завиве, по-бърза и по-ефективна“ – казва сят едни от други. „От известно време
Морис. „Ние не мислим за това, защото еколозите знаят, че организмите са
обикновено можем да виждаме само по-взаимосвързани и взаимозависеонова, което е над земята. Но повечето щи“ – твърди Боди. Световната мрежа
растения, които виждате, са свързани на растенията изглежда е голяма част
под земята, не директно чрез корени- от начините им за връзка.
те си, но чрез мрежите от мицел.“
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Животното, което живее 10
хиляди години
Едно създание може да оцелее
хилядолетия в така нареченото
„Море на смъртта“
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космическия кораб, наредени
в спретнати купчинки, имало
редици от спящи астронавти.
Всеки обвит в своята „черупка”, би могъл да оцелее 10 хиляди години.
Това не били обикновени космически
пътници. В следващите седмици, след
като паднали от небето върху бледосинята планета, те разтворили своите
обвивки и се развили до напълно оформени водни чудовища: те са сьомгово розови, имат 3 очи и 11 чифта бойни крака.
Това наистина се е случило. Годината
била 1972, а спящите пътници били
ракообразните артемии, известни
още като „морски маймуни“, които се
завърнали от мисията до луната Апо-

ло 16. Те били отнесени в космоса, за
да се тества влиянието на космическата радиация върху космонавтите.
Този несигурен експеримент изисквал
почти неразрушими създания, върху
които да се експериментира. Захванали се с артемиите, чиито умения за
оцеляване са невероятни.
Можеш спокойно да ги изсушиш, да
ги подпалиш, да ги потопиш в алко-
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хол, да ги лишиш от кислород, да ги
облъчваш с ултравиолетова светлина,
да ги вариш на 105 градуса или да ги
изстудяваш на температури, близки
до абсолютната нула, когато атомите
спират да се движат. Могат да оцелеят нива на pH, които биха разложили
човешката кожа, вода с 50% соленост
или вана с инсектициди. Чувстват се
добре във вакуумно пространство или
при смазващото налягане на дълбочина от 6 000 метра под равнището на
океана.
Сега започваме да разбираме как го
правят.
Космосът е пропит с високоенергийни
частици, наречени космически лъчи,
които лесно проникват през клетки,
тъкани и през алуминиевите стени на
космическия кораб. Луната е перфектното място, на което да се изследват
техните ефекти.
Експериментът „Biostack I” включвал
купчини от зародиши на артемии,
както и семена от растения и бакте-

риални спори между слоеве от чувствителни към радиация материали.
Всички лъчи, които прониквали през
купчината щели да попаднат върху
този чувствителен слой и така учените от НАСА щели да знаят точно кои
пътници са били уцелени.
От 110 зародиша на океански скариди,
които поели галактически куршум,
много се излюпили – макар и с деформации - а някои дори изживели пълноценно живота си като скариди.
Последвалият експеримент, наименуван „Biostack II” бил отнесен на луната
от Аполо 17 по-късно същата година и
постигнал подобни резултати.
Странното е, че артемиите изглеждат
доста крехки, с техните висящи крачета и дълги антени. Каква е тайната
им?
Въпреки името си, морските маймуни
не живеят в открития океан. Те плуват
в солени басейни и езера от Голямото
солено езеро в Юта до Каспийско море
от повече от 100 милиона години.
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Те не са скариди, но принадлежат на
същата група ракообразни. Дребни са
- само 15мм дълги. Хранят се с водорасли, които си филтрират от водата.
Плуват наобратно и дишат през краката си, а женските не се нуждаят от
мъжки, за да се възпроизвеждат.
Решаващо е това, че имат уникален
афинитет към солта. Могат да толерират концентрации до 50%. Такава
вода е много по-солена от океанската,
която има само 3.5% сол, и солта е на
границата да кристализира. Артемиите нямат проблем с това.
Но има уловка: ако живееш в езеро, винаги има опасност то да пресъхне. Басейните и езерата, които океанските
скариди обитават, редовно изчезват
за няколко месеца, години или десетилетия. Това би трябвало да е огромен проблем, но артемията просто се
изсушава.
Когато условията са благоприятни,
женските артемии снасят яйца с тънка обвивка, които се излюпват ведна-

га. Но когато храната е оскъдна или
нивата на солта се покачват, те преминават към план Б. Тогава снасят цисти
с по-твърда обвивка, всяка от които
съдържа почти напълно развита ларва.
Тези цисти са способни да издържат
почти пълна дехидратация, като загубят до 97% от съдържанието си на
вода. Всички животоподдържащи процеси спират и те навлизат в състояние
на летаргия, наречено анхидробиоза странен застой между живота и смъртта.
Както всеки, който е отглеждал като
домашни любимци артемии знае, че
за да съживиш зародиша, трябва само
да добавиш вода. Цистите си възвръщат 1,4 пъти от теглото за 24 часа,
преди да се излюпят в ларва с размера
на точката в края на това изречение.
В момента, в който се излюпят, имат
само едно примитивно око, макар че
си добавят още две усъвършенствани
очи след това.
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Това е агресивна стратегия за агресивна среда, и работи. През 90-те години
екипи, търсещи петрол, сондирали
около Голямото солено езеро, когато
извадили килимче от цисти между два
слоя сол. Чудейки се дали ще се излюпят, изсипали малко вода и няколко от
тях, според сведенията, се излюпили.

Радиоактивното датиране показало,
че те са били там 10 хиляди години.

Как са се справили?
Водата е течността, в която молекулите в клетките ни се движат и се
смесват, осъществявайки животоподдържащите химични реакции. Отне-
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мането на водата води тези процеси
до застой.
За повечето животни, загубата на прекалено много вода не само прекратява процесите, а води до летален край.
Хората могат да загубят само 15% от
водата в тялото си, а някои животни
могат да загубят повече от 50%.
Когато водата е премахната, молекулите в клетките ни губят триизмерната мрежа, която ги поддържа. Протеините, захарите и хромозомите се
деформират и разрушават.
Предизвикателството е да се поддържа формата на молекулите, след като
се окажат в пресушена среда. Затова,
океанските скариди имат сладко решение: те превръщат клетките си в
кристална захар.
Цистите са пропити с необикновена захар, наречена трехалоза, която
съставя до 15% от сухото им тегло.
Тя придобива твърдост, като тази на
стъклата на прозорците. Тази матрица крепи протеините и мембраните,

поддържайки тяхната структура и ги
замразява на едно място.
Трехалозата е магическата съставка,
която свързва повечето организми,
които могат да изпадат в летаргично
състояние, включително почти неразрушимите тардигради, някои червеи
нематоди и ларвата на африканската
муха Polypedilum vanderplanki.
Самата трехалоза позволява на артемията да се справи с дехидратацията.
Но това може да е ключът за много
други способности. Както се оказва,
отказът от водата има някои изненадващи бонуси.
При виските температури, които хората предпочитат, водата е известна със
своите животворни свойства. Но ако я
изстудиш или затоплиш прекалено, тя
става смъртоносна. Ледените кристали действат като малки ножове, разкъсващи клетките отвътре. Водата в
течно състояние се разширява, когато
достига точката си на замръзване или
кипене, което има подобни летални
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ефекти.
Ако премахнеш водата, премахваш и
тези опасности. Още повече, радиацията също губи ефекта си.
Обикновено космическите лъчи взаимодействат с водните молекули в
тялото. Това освобождава високо реактивни кислородни форми, включително химикали, подобни на белината.
Тези химикали вилнеят из клетките
и тъканите, разрушавайки всичко по
пътя си. Изсушените зародиши на артемиите избягват тази опасност.
Все пак, дехидратацията не може да
предпази от всичко. Не предпазва
ДНК от директно съприкосновение
с космически лъч и не може да спре
разгъването на протеините, когато се
нагреят. Затова артемиите са развили
някои други трикове - от ДНК-поправящи молекули до протеин, който изобщо няма фиксирана структура.

Изглежда готовността им да живеят
на токсични места, прави живота им е
по-безопасен.
Артемията обитава солени езера, условията в които са толкова враждебни, че са познати още като „морета на
смъртта“. В Голямото солено езеро, например, солеността е между 5 и 27%
в зависимост от количеството вода в
него.
Езерото се намира на дъното на равен
речен басейн, което представлява допълнително предизвикателство. Ако
нивото на водата се понижи с 30 сантиметра, бреговата линия ще се премести с повече от километър и половина. От 1963 до 1986 година езерото
се е разширило с близо 60%.
Ако стесняваща се брегова линия и
силно солена вода не са достатъчни,
при голямата надморска височина на
Голямото солено езеро, създанията
трябва да могат да се справят с 15%
Защо им е необходимо да бъдат тол- повече ултравиолетова светлина, откова издръжливи?
колкото има на морското равнище.
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Последната опасност е рискът от задушаване, защото солената вода има
по-малко количество разтворен кислород.
Както може би предполагате, малко
животни могат да се справят с такива
крайности. Освен ларвите на два вида
насекоми, наречени соленоводни
мухи, артемиите имат езерото само за
себе си. Което означава, че няма хищници, които да ги преследват.
Връзката на океанските скариди със
солта обаче не е изцяло положителна.
Клетките им не могат да се справят
с прекалено много сол, затова я изпомпват от тялото си и твърдите им
външни обвивки я спират да се вмъкне обратно. Това е изтощаващ процес, затова може да ви бъде простено,
ако се чудите защо изобщо си правят
труда да живеят в солени езера.
Изглежда ключът е тяхната диета. За
да могат да оцелеят на жилави, токсични водорасли, артемиите са завързали
приятелство с бактерия в стомаха си,

която им помага да смила храната си.
Odrade Nougue от Университета Монпелие във Франция се запитала дали
всъщност микробите компаньони не
са тези, които харесват солта, а не самите артемии.
В проучване, публикувано през септември 2015 година, Nougue и колегите ѝ отгледали ларва на артемия
в стерилна среда, за да избегнат заселването на стомашната бактерия,
и след това я изложили на различни
концентрации на соленост. Сторила
същото и с бактерия, която имала нормални стомашни микроби.
Оказало се, че стерилната артемия се
справила по-добре във вода с по-ниска соленост, докато групата с бактериите в стомаха, имала нужда от много сол. Според Nougue това подсказва,
че артемиите са жертви на симбиотичните си партньори. Те не могат да
живеят без стомашната си бактерия, а
бактерията има нужда от сол, затова
артемиите трябва да се справят и със

www.nauka.bg/night

солта.
Въпреки предизвикателствата, животът в толкова силно солена вода
предлага и голяма отплата: богата е
на водорасли и няма конкуренция. В
Голямото солено езеро артемиите наброяват милиарди. Всяко лято, когато
женските снасят яйцата си, повърхността на езерото се покрива с плътни
мраморни петна, а бреговете са залети
от розовото поколение. На следващата пролет, когато езерото се затопля,
милиарди малки ларви започват да се
излюпват.
Всички тези яйца и артемиите обезпечават голям бизнес в региона, който събира около 9 хиляди тона яйца,
ларви и възрастни индивиди в периода между октомври и януари. Това се
равнява на 45 големи сини кита.
Тъкмо издръжливостта на артемиите
ги прави толкова интересни. Техните
цисти биват вакуумирани или консервирани и продавани навсякъде по света. След 24-часов инкубационен период, ларвите стават храна на рибите в

търговските ферми.
Могат също да се ядат директно, както ги е яло местното американско население хиляди години. Били са предложени и като източник на храна за
дълги пътувания в космоса.
Интересът на медицината към техните цисти също се покачва, заради
използването на „захарно стъкло“, за
да оцелеят при дехидратацията. Този
механизъм може да запазва ваксините
свежи в отдалечените райони, където
замразяването е трудно, да доставя
инсулин за диабетици без нужда от
инжекция или да повишава срока на
годност на някои кръвни продукти.
Много от тези продукти са достигнали до етап клинични изпитвания.
Проучване от 2009 година показва,
че човешките клетки могат да бъдат
запазени по този начин, чрез смес от
химикали, включително трехалоза. В
бъдеще, тази захар може да бъде използвана за запазване и на човешки
яйцеклетки.
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Награди в категориите „Наука” и
„Морално лидерство и защита на
околната среда” на JCI получиха
учените Антония Хубанчева и
Галя Петрова

З
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а втора поредна година Международната младежка камара
(Junior Chamber International –
JCI - Bulgaria) обяви конкурс за
избор на десетте най-изявени млади
личности на България за 2016 г.
Програмата „Най-изявените млади
личности“ служи за формално признание на млади хора, които изпъкват в
избрани области и са пример за найдобри качества на младите в света.
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Връчването на наградите започва от
САЩ през далечната 1938 г. През годините, тe преминаваt през редица трансформации и от 1983 г. започват да се
провеждат и в други държави, където
има представителства на JCI. С награ-

дата TOYP през годините са отличени
личности като Елвис Пресли, Джеки
Чан, Джон Кенеди, Хенри Кисинджър
и др.
Изключително успешното първо издание у нас през 2015 г., на което бяха
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отличени 10 млади вдъхновяващи
българи, показа, че в нашата страна
има млади хора, които са двигатели на
положителна промяна.

„Хуманитарно и доброволческо лидерство”
„Наука и технологично развитие”
„Личностно развитие и постижение”
„Иновация в медицината”

Всеки можеше да направи своята номинация за второто издание на кон- Повече от достойно беше представекурса до 25 март 2016 г. в една от след- на Българската академия на науките.
ните десет категории:
Двадесет и две членно жури присъди
наградата в категория „Наука” на д-р
”Бизнес, икономика и предприемаче- Галя Петрова от Института по физиоство”
логия на растенията и генетика – БАН.
„Политически, правни и държавни въ- В категория „Морално лидерство и
проси”
защита на околната среда” беше от„Академично лидерство”
личена г-ца Антония Хубанчева от На„Културно постижение”
ционалния природонаучен музей към
„Морално лидерство и защита на БАН.
околната среда”
„Принос към децата, световния мир и Представяме Ви накратко техните осчовешките права”
новни постижения:
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Д-р Галя Петрова разработва дисертация, посветена на терциерния реликт и балкански ендемит Haberlea
rhodopensis – растение, което е известно със своята уникална устойчивост към засушаване. Съществен
дял от нейната работа е изучаването
на генетичното разнообразие, таксономичния статус и филогенетичния
произход на този растителен вид. В
момента има трудната задача да се занимава с научна дейност в ИФРГ-БАН,
където младите учени са изправени
пред редица трудности от най-различен характер.
Г-ца Антония Хубанчева е международен изследовател на прилепите.
Инициатор е на множество проекти
за проучване и опазване на прилепи

и пещери в България. Изследователката работи по проект в Гвиана заедно с местни индианци. Освен това, от
време на време ѝ се налага да бъде и
оператор. Oт малка знае, че ще стане
зоолог, а интересът ѝ към прилепите
се появява след лекция в университета на българския еколог и алпинист
Боян Петров.
На 20 oктомври т.г. се състоя официална церемония за награждаването на д-р Петрова и Г-ца Хубанчева.
Постиженията, демонстрирани от
тези изключителни млади хора несъмнено ще мотивират всички към
стремеж за постигане на нови научни цели и положителна промяна в
отношението на българските граждани към науката.
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Белите хроники на Витанов.
Хроника № 8: Исак Нютон
Част I: Нютон и науката
Автори: Николай К. Витанов, Калоян Н. Витанов
Институт по механика – БАН

1.
Исак Нютон – завеяният учен? Фигура 1. Често се носят слухове, че
Не – Исак Нютон – победителят.
Нютон бил затворен, завеян учен, интересуващ се само от наука. Като четете този цитат, вероятно ще почнете да
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се усъмнявате. Една от целите на тази се връзва с образа на бледния, вторахроника е да разбие тази представа. чен в колбите учен, не интересуващ се
Големите учени са силни личности.
какво става около него.
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И тъй, в предната хроника ви разказахме за началото на съвременната
английска наука – за прохождането
на Лондонското кралско общество и
дейността на членовете – основатели
на обществото, пречупена през житие
описанието на най-дейния от тях – Робърт Хук. Обща закономерност е, че за
да не загине делото на една група от
хора, те трябва да си намерят подходящи следовници. Пишем подходящи,
защото ако следовниците са некомпетентни и некадърни, делото със сигурност ще загине. Не така бил случаят с Лондонското кралско общество.
След поколението на основателите –
бейкънианци дошло поколението на
продължителите – нютонианци, найярката фигура от която бил самият
Исак (Айзък) Нютон, управлявал с желязна ръка Кралското общество почти
четвърт век – фиг. 1. Делото на Кралското общество не пропаднало, а се
развило. Лондонското кралско общество се превърнало в изключително
реномирана организация, каквото е и
до днес. Ама чакайте, ще каже някой,
нас са ни учили, че той там Нютон денонощно, в тъмната стая, само с наука
се занимавал. А този, дето ви е учил
на тези неща, дали ви каза, че Нютон е
бил член на английския парламент, че
е бил директор на Кралския монетен
двор, че е бил президент на Лондонското кралско общество, че е водил
люти спорове с Робърт Хук, че е бил
добър администратор и че за заслуги
към короната е станал от Исак Нютон
– сър Исак Нютон. Някак си това не

Фигура 2. Сър Исак Нютон – директор
на Кралския монетен двор и президент на Лондонското кралско общество – бюст, 18 век.

Ето защо, в тази хроника ще ви разкажем за истинския Исак Нютон – железният, интелигентен и настойчив
Исак Нютон – фиг. 2, вървящ по пътя
си и постигащ целите си, далновидният учен и администратор на науката,
извел Лондонското кралско общество
до върха на световната наука (особено във втората част на тази хроника).
Разбира се, при всяка възможност ще
наблягаме върху административните му дела. Необходимо условие (но
не и достатъчно) да се добър администратор в науката е да си добър учен.
Нютон е бил страшно добър учен. Но

www.nauka.bg/night

е имал и второто условие – административните заложби. Не всеки добър
учен е добър администратор в науката. Много добри учени са се проваляли като администратори, защото не са
разбирали от сложните управленски
системи на още по-сложните научнотехнологични системи. Нютон е разбирал и от това. И нека да видим как
са се случили нещата.

това преминало и Нютон имал нормално детство – фиг.3. След което доживял до 85 години, надживял доста
английски крале и бил съвременник
на Луи XIV и на Петър I. Говорело се,
че родът му по бащина линия произлиза от разорил се в Англия преселник от шотландския благороднически
род Нютон – фиг. 4.. Майката на Нютон – Ан Ейскоу била от уважавано в
околността фермерско семейство и
2. Годините преди Кеймбридж. Учи- съвременниците и я помнят като нателят Хенри Стокс: момчето разбира четена и оправна жена от уважаващо
от математика – пратете го да учи.
образованието семейство (брат и бил
свещеник, завършил университета в
Животът на Исак Нютон не започнал Кеймбридж).
никак добре. Той се родил на 25 декември 1642 г (стар стил). в селцето
Вулсторп, на 10-километра от градчето Грантъм, на около 150 километра
на север от Лондон и близо до източното крайбрежие на Англия.

Фигура 4. Родната къща на Нютон във
Вулсторп. На преден план – прочутото ябълково дърво, от което паднала
ОНАЯ ЯБЪЛКА...
Фигура 3. Младият Нютон.

Баща му починал на 37 години няколко месеца преди раждането, а малкият Нютон се родил преждевременно и
бил толкова хилав, че местните „експерти” не му давали много живот. Е,

3 години след смъртта на съпруга си,
тя се омъжила за свещеник в Грантъм
и малкият Нютон бил оставен за отглеждане при баба си, която доста се
интересувала от образованието му и
даже го подбутвала към медицинските професии. Та Нютон научил четенето и писането в селското училище и
след това бил изпратен в училището в
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Грантъм и настанен на квартира при
местния аптекар Кларк (което показва, че образованието на момчето не
било оставено на самотек). В 1656 г.
майката на Нютон овдовяла отново и
се прибрала във Вулсторп с трите си
деца от втория си брак. Нютон също
бил прибран от Грантъм във Вулсторп,
Но… будното и ученолюбиво момче
вече било забелязано от учителя Хенри Стокс, директор на училището в
Грантъм. Стокс имал заслужена репутация на един от най-добрите учители в целия район, та чак до Кеймбридж. Многократно забелязвайки, че
Нютон постига много добри резултати в учението, той отишъл при майка
му и я убедил, че това момче трябва да
продължи образованието си в университета в Кеймбридж. Което и станало. Нютон бил върнат в училището в
Грантъм, за да се подготви за приемните изпити в университета – фиг. 5.
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Фигура 5. „Автограф“ на Нютон, издълбан с джобен нож на перилото на
прозореца на училището в Грантъм.
И тъй.... Нютон бил едно такова дете,
дето прилежно учело уроците си и нямал джобен нож. Не, нямал, бе! Той
бил кротко дете, невинно държащо на
стената си портрета на екзекутирания
крал Чарлс I по време на управлението на Оливър Кромуел. Всички добри
деца тогава правели така. Да-а-а...
А там, в университета, той се оказал
доста по-подготвен от връстниците
си. В Грантъм Нютон получил добра
подготовка по математика, латински
и богословие. И ето как полека пред
очите ви изплува важен фактор за успеха на Нютон – учителят Хенри Стокс
от Грантъм. За когото вероятно не бяхте чували досега. Важно е да имаш
добри учители в училище. Освен това,
Нютон бил доста любознателен. Той
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си изрязал (с ножа, действал на фиг.
5) циферблат за слънчев часовник на
стената на къщата във Вулсторп (който циферблат днес можете да видите в
музея на Лондонското кралско общество), пускал хвърчила и се опитвал
да измери силата на вятъра по време
на буря, като измервал дължината на
скоковете си по посоката и срещу посоката на вятъра. Престоят му в дома
на аптекаря Кларк, увлякъл Нютон
по заниманията с химия и алхимия.
Наличието на двама мъже свещеници (вторият му баща и вуйчо му) предизвикали интереса на Нютон и към
богословието. В Грантъм Нютон четял доста, а и рисувал доста добре – в
стаята му в къщата на аптекаря стоял
портрет на Чарлс I, рисуван собственоръчно от Нютон (което не било съвсем безопасно по времената на Кромуел) и тази работа показвала, че Нютон
имал доста младежка дързост. Добавете към това, че Нютон обичал да
прави столчета и механични играчки,
събирал билки и предпочитал тези занимания пред това да си играе (т.е. да
се бие) с връстниците си. В дома на аптекаря пламнала и единствената любов с младата мис Сторей, помощничка на аптекаря. По-дълбоките чувства
били угасени, когато Нютон започнал
подготовка за научна кариера в Кеймбридж – едно от изискванията било
да не се жени, но Нютон и мис Сторей (по-късно мисис Винсънт) останали добри приятели чак до смъртта
на Нютон (като опитна специалистка
в аптекарските дела мисис Винсънт
надживяла твърде много живелия за
стандартите по ония времена Нютон).
И тъй – виждаме нормално талантливо момче, с много добър учител и оби-

чащо да върши неща със собствените
си ръце. Нито е бил болнав през целия
си живот, нито затворен в себе си, не се
крил по тъмни стаи, не е избягвал жените и даже малко е бил опозиция на
властта, държейки в стаята си портрет
на екзекутирания крал насред времената на управлението на Кромуел. А
сега – напред към Кеймбридж.
3. Годините в Кеймбридж до поемането на Лукасовската катедра по
математика
Та, в 1661 г. Нютон е приет за студент
в Тринити колидж в Кеймбридж – полуграждански – полудуховен колеж,
силно пострадал от гражданската война в Англия, завършила с победа на
Кромуел и обезглавяването на Чарлс
I – фиг. 6.

Фигура 6. Статуята на Нютон в Тринити колидж в Кеймбридж.
Доходите на колежа намалявали, много от видните му членове били избити
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по време на войната
или пък емигрирали. Така, студентите
били оставени в известна степен на самотек и това се оказало добра идея – те
се образовали доста
по-бързо, водени от
собствените си интереси, отколкото преминавайки през системата от курсове,
доста от които били
скучни, че и досадни.
Попадането на Нютон точно в Тринити
колидж и в Кеймбридж не било случайно. Вуйчо му бил завършил Тринити
колидж, преди да стане свещеник, а
приятел на аптекаря Кларк (у когото
Нютон бил на квартира по време на
престоя си в Грантъм), бил старшият
член на Тринити колидж Бебингтън.
Нютон бил приет като студент втора
категория – субсайзер. Това означавало, че той ще учи в колежа, но трябва да е прислужник на бакалаврите и
магистрите, за което му се плащала
някаква сума, за да може да си поддържа съществуването и да си купува
учебници. Будното момче скоро било
забелязано от професор Айзък Бароу,
първи титуляр на наскоро основаната
в Кеймбридж Лукасовска катедра по
математика (основана със средства,
дарени от Хенри Лукас, със задължение Лукасовският професор да чете 1
лекция седмично по геометрия, аритметика, география, астрономия или
статика и още 4 часа седмично да обсъжда материала от лекцията със сту-

дентите).

Фигура 7. Статуята
на Исак (Айзък) Бароу, първият Лукасовски професор по
математика в Тринити колидж в Кеймбридж – учител, наставник и приятел
на Исак Нютон.

След Бароу, вторият
титуляр на катедрата бил Нютон, а след
това длъжността Лукасовски професор
по математика станала най-престижната професура в Кеймбридж – та и
до ден днешен. Бароу бил прекрасен
учител, син на епископ и убеден роялист. Той щял да почине пред 1677 г.
на 47 години след шеметна кариера
като член на Лондонското кралско общество от 1663 г. и професор по математика в Кеймбридж (на 33 години).
През 1669 г. Бароу е избран за кралски
капелан и поради това отстъпва Лукасовската катедра на ученика си Исак
Нютон. През 1672 г. Бароу е назначен
за директор на Тринити колидж в
Кеймбридж. С такъв млад, талантлив
и могъщ административно учител,
Нютон напредва бързо в науката и
бива въведен в елитните научни среди на Англия. И така, Нютон отново
има късмет да попадне при добър
учител – след Стокс с Грантъм, сега
при Бароу в Кеймбридж. Бароу запалва интереса на Нютон към оптиката и
дори му дава да коригира книгата му
„Оптични и геометрични лекции”. Ба-
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роу пише в предговора към книгата „Нашият колега д-р Исак Нютон (мъж
славен и с изключителни познания),
прегледа ръкописа, нанесе няколко
необходими поправки и добави нещо
и със своето перо, което може да бъде
забелязано с удоволствие на няколко
места”. Този цитат е първото споменаване на името на Исак Нютон в научната литература.

Фигура 8. Нютон и ябълката.

Кеймбридж заради вълнуващата по
това време в Англия чумна епидемия.
Това е прочутият престой на Нютон
във Вулсторп, където той разсъждава
върху ябълката, паднала върху главата му и прави редица наблюдения,
довели до по-нататъшните му открития по оптика – фиг. 8. В 1665 и 1666
г. Нютон публикува две статии по анализа на безкрайно малките или както
е известно днес – по диференциално
и интегрално смятане. Тези разработки също са направени във Вулсторп.
Дългите дни на усъвършенстване на
уменията във Вулсторп превърнали
Нютон в прекрасен шлифовач на оптически стъкла, което по-късно станало и фактор за приемането му за член
на Лондонското кралско общество.
След завръщането си в Кеймбридж
Нютон започнал да реализира и публикува идеите си, дошли в главата му
във Вулсторп – фиг. 9. Той обаче не се
затворил в кабинета и лабораторията
си, както се опитват да ни убедят някои. Нютон участвал в организираните студентски пиршества и в игрите
на карти в Кеймбридж.

Бароу запалил интереса на Нютон и
към зараждащото се тогава интегрално и диференциално смятане. Нютон
бил много разстроен от ранната смърт
на Бароу през 1677 г. Бароу не само бил
учител на Нютон, той се погрижил и
за неговата кариера. През 1664 г. Нютон вече е редовен студент, през 1665
г. става бакалавър, а през 1667 е избран за младши член на колежа. През
1668 г. Нютон вече е старши членен на
колежа, а през 1669 получава от Бароу
Лукасовската катедра по математика.
Казват че след смъртта на Бароу през
1677 г. на Нютон била предложена директорската длъжност на Тринити колидж, но той отказал, тъй като трябвало да приеме духовен сан.
Фигура 9. Младият Нютон в началото
на кариерата си като Лукасовски проПо това време, между 1665 и 1667 фесор по математика в Кеймбридж.
г. Нютон прекарва 2 години извън
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Допълнителен удар върху имиджа на
Нютон като затворен в кулата си от
слонова кост учен нанася и кореспонденцията му от онова време. Ето няколко откъса от писмото да приятеля
му Астън (бъдещ секретар на Лондонското кралско общество) по повод на
предстоящо пътуване на Астън в чужбина:
…наблюдавайте нравите. Приспособявайте се към тях и вашите отношения (с чужденците) ще бъдат
по-свободни и откровени…
…следете за политиката, благосъстоянието и
държавните дела
на нациите….
…разберете какви са данъците за
отделните групи от населението, търговията
и характерните
за съответната
държава стоки….
…разберете какви са укрепленията, които ви се появяват на пътя, техния вид, сила и преимущества в отбраната…
Все указания, давани от „кабинетен
плъх”, нали. Та толкоз за бледния юноша, интересуващ се само от това, какво става в колбите му.
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4. Битките на Нютон в оптиката
Геометричната оптика, съгласно която светлината в еднородни среди се
разпространява праволинейно, променяйки посоката си само при отра-

жение и пречупване, е била доста изучавана по времето на Нютон (заради
телескопите и микроскопите) – фиг.
10. Забелязани са и някои странни аспекти на поведението на светлината,
например при разпространението и в
мътни среди като в мъгла или пък при
преминаването през малки отвори, но
това, което геометричната оптика не
можела да обясни добре, били различните цветове на светлинните лъчи.

Фиг. 10. Ръкопис на лекциите по оптика, четени от Нютон в Кеймбридж.

Как така лъч бяла светлина, преминаващ през призма се трансформира в
лъчи с различни цветове? И какво определя цвета на светлината? Дали пък
не е различната степен на смесване
на светлината с тъмнината – бялото е
това, което обилно изпуска светлина,
черното почти не изпуска светлина,
червеното е това, което излъчва сгъстена светлина, синьото излъчва разре-
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дена светлина, зеленото и то излъчва
разредена светлина. Всички останали
цветове са смес от гореизброените.
Имало и вълнова теория на светлината, според която различните цветове
били свързани с променлива величина, свързана с вълновия светлинен
процес. Привърженик на вълновата
теория на светлината бил най-големият бъдещ опонент на Нютон – Робърт Хук (за когото ви разказахме в
предната хроника) – фиг.11. Той обаче
предположил, че променливата величина, свързана с цвета била не честотата, а ъгълът, образуван между повърхността на вълната и посоката на
разпространение на светлината. Според Хук, на белия цвят съответствал
прав ъгъл, а на другите цветове съответствали други вълни. Имало и други възгледи, по-близки до истината –
че цветът е свързан със светлината, а
не с тялото през която тя минава (призмата). Един такъв възглед се получава, ако за променлива величина във
вълновата теория се вземе честотата
на светлинната вълна (идея аналогична на тази, че различните звуци се съпоставят на вълни с различна честота
в акустиката).

Първите признати успехи на Нютон в
оптиката идват от областта на … телескопостроенето. След телескопа на
Галилей телескопостроенето е много
модерно в Европа, като учените се опитват да построят все по-големи телескопи, съставени от лещи. Но тези
телескопи имали в себе си вградени
технически проблеми, един от които
бил сферичната аберация – лъчите
от светеща точка, преминаващи през
сферична леща с крайни дебелина,
размери и кривина не могат да се пресекат в една точка. Този ефект намалявал с увеличаването на дължината
на телескопа, но телескопи с размери
от десетки метри, които се появили 50
години след Галилей започнали да изглеждат абсурдно.

Фигура 12. Телескопът на Нютон от
1668 г.

Фигура 11. Робърт Хук.

И всички се опитвали да решат проблема и първата идея на всички били
до направят несферични лещи. В тази
посока започнал да работи и Нютон,
но след година труд се отказал – получаването на несферични лещи из-
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исквало нечовешки усилия (и компютри), пък и Нютон установил, че
сферичната аберация не била основния проблем при телескопите, съставени само от лещи – основният проблем било паразитното осветляване
на обектите в цветовете на дъгата,
появяващо се както при сферични,
така и при несферични лещи. На Нютон започнала да му харесва следната
идея: няма леща – няма проблем. И заменил лещите с огледало. Родил се телескопът рефлектор на Нютон. В допълнение Нютон се заинтересувал от
паразитното явление – хроматичната
аберация. Разбира се, хроматичната
аберация била известна и преди Нютон, имало и идеи за замяна на лещите в телескопа с огледала (такава идея
изказал италианският учен Чезаре Караваджи). Но телескопът е направен
от Нютон. Който може, прави…(във
втората черна хроника може да дочетете това изречение до края). Нютон
разбира се признавал, че идеята за телескоп – рефлектор била известна и
преди него и подчертавал, че на него
принадлежи само част от концепцията и ноу-хау-то за изработката на този
вид телескоп.
Първият огледален телескоп,
изработен от Нютон, не бил много успешен. Огледалото му било с диаметър 2 сантиметра и половина, покритието не било с добри отражателни
свойства – фиг.12. Но телескопът бил
дълъг само 15 сантиметра и с него
дори можели да се наблюдават спътниците на Юпитер. Нютон не се отказвал и продължавал да усъвършенства технологията на изработване на
сферични огледала. Три години след
първия телескоп, през 1671 г. се поя-

вил и вторият телескоп. През есента
на 1671 г. телескопът бил изпратен в
Лондонското кралско общество и от
него се заинтересовал самият крал
Чарлз II. Телескопът бил инспектиран
(от кого мислите?) от … Робърт Хук и
от от Кристофър Врен (приятелят на
Хук, архитект на Лондонската катедрала). Хук и Врен дали положителна оценка на телескопа и на 11 януари 1672 г. Исак Нютон бил избран за
член на Лондонското кралско общество. Добрите му отношения с Робърт
Хук обаче били дотук. Последвали 30
години спорове и съперничество. „Сивият кардинал” и блестящ експериментатор Хук до смъртта си не позволил на блестящия теоретик Нютон да
заеме значителен пост в обществото.
Но след смъртта на Хук през 1703 г, на
30 ноември 1703 г Нютон е избран за
президент на Лондонското кралско
общество е остава такъв почти 25 години, до смъртта си през 1727 г. Та
славният път на Нютоновите успехи в
науката започнал от малкия телескоп
от 1671 г. Борейки се с несферичните
повърхности на лещите, Нютон трябвало да развива диференциалното и
интегралното смятане. Борейки се със
сплавите, осигуряващи по-добро отражение на огледалата, Нютон натрупал опит, който по-късно щял да му е
полезен при работата му в монетния
двор. Наблюдавайки звездното небе
през телескопа, Нютон засилил интереса си към гравитацията и механиката.
Но да се върнем към събитията.
Задавала се първата битка на Нютон
с Робърт Хук. Датата била 6 февруари
1672 г, когато новоизбраният член на
Кралското общество Нютон предста-
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вил на заседание на обществото доклада си „Нова теория на светлината
и цветовете”, която била в противоречие с теорията на Хук. Сблъсъкът бил
неизбежен – фиг. 13. Нютон работил
доста в областта на оптиката и първото му по-значително произведение,
което било чуто от други хора, бил
курсът му лекции по оптика в Тринити колидж. Нютон обаче не бил добър
преподавател и курсът му по оптика
не бил много посещаван, така, че до
сблъсъка с Хук, идеите на Нютон в
областта на теорията на светлината
и цветовете не били много известни
даже и в Кеймбридж.

Фигура 13. Робърт Хук – страховитият
научен опонент.

Четейки тези лекции, човек вижда
как Нютон доста настървено напада
господстващите за времето си теории
и особено тази, че цветовете са смес
от светлина и тъмнина. Червеното си
е червено - пише Нютон - и на обяд

и при залез слънце. После Нютон напада тези, които си мислят, че цветът се получава при взаимодействие
на светлината с прибори (например
с призми). Това нападение е пряка
атака срещу теорията на Хук, за която споменахме по-горе. И Нютон продължава – жадните за естествени
науки следва най-напред да изучат
геометрията (диференциалнотто и
интегралното смятане) … за да могат, вместо за измислици и предположения, за които биха ги похвалили, да
прилагат геометрията и да укрепват
науката с висши доказателства. Още
тук проличава методът на Нютон –
приложение на математиката за изучаване на природните явления. Доста
различен от събирателно-описателния метод на бейкънианците. Нютон
казва, че е необходима математическа
теория на цветовете. И не казва, дали
смята, че светлината е вълна или съвкупност от частици. Ако и да са ви учили друго. Четете оригиналите! - фиг.
14 В изложението си пред Кралското общество Нютон следва схемата:
формулира принципи (положения) на
основата на експериментални наблюдения, след това на основата на принципите доказва теореми, които също
се проверяват експериментално и от
теоремите извлича необходимите му
следствия, под формата на задачи, чиито решения също се проверяват експериментално. Едно от положенията
на Нютон е, че цветът е свойство но
светлинните лъчи, а не на предметите, с които тези лъчи взаимодействат.
Друго положение е, че и на една и съща
степен на пречупване на светлинните
лъчи съответства един и същи цвят и
обратно. И така едно слез друго – 13
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положения. След които следват няколко думи на Нютон относно природата
на светлината: Видяхме, че причината
за цвета не е в предметите, а в светлината. Поради това имаме твърдо
основание да считаме светлината за
субстанция…Не е тъй лесно обаче, несъмнено и точно да определим какво е
това светлината, защо тя се пречупва и по какъв начин извиква в нашата
душа представата за цветовете. Аз не
искам тук да смесвам въображаемото
с достоверното.
И тай – светлината – субстанция (и като че ли не е вълна). Но Нютон усеща, че тук нещо не е наред и не
иска да отиде засега още една стъпка
напред и да провъзгласи корпускулярния характер на светлината. И това,
което е изложил, е достатъчно, за да
възбуди духовете – Нютон твърди,, че
съществуват прости цветове, а белият
цвят е съставен цвят, че има разлика
между физиологическото цветоусещане и физическия цвят, и че цветът
е свързан с степента на пречупване на
светлинните лъчи.
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Кралското общество веднага формирало комисия, за да провери тези
твърдения. И кай мислите, че бил в
комисията - …Робърт Хук разбира се,
както и Робърт Бойл и астрономът Сет
Уорд. Та Сет Уорд бил учителят на Хук
по астрономия, а пък самият Хук бил
асистент на Робърт Бойл. Интересна
била тази комисия, дето трябвало да
се занимава с теорията на светлината
на Нютон, която отричала теорията
на светлината на Хук. Хук реагирал и
изпратил мнението си след няколко
дни. За тези, които не са чели хроника номер 7, посветена на Робърт Хук,
нека да споменем, че Хук бил стълбът
на Лондонското кралско общество от
самото му основаване и обществото
едва ли би било станало толкова известно и би се утвърдило без титаничния труд на Хук, който поставял
експеримент след експеримент на заседанията на членовете на обществото в течение на десетилетия. И ето,
влиятелният, талантлив и енергичен
е уважаван члeн на кралското общество Робърт Хук бил разгневен от теорията на Нютон, която отричала неговата собствена теория за светлината.
Хук бил пълна противоположност на
Нютон – докато Нютон бил настойчив
и търпелив в научните изследвания,
Хук се занимавал с много области на
изследвания едновременно, докато
Нютон бил акуратен и изпипвал научните си публикации с десетилетия,
Хук не отделял много време да изпипва формулировката на резултатите
си. Докато Нютон предпочитал да работи далеч от суетата на ежедневния
живот, в дневника на Хук може да наФигура 14. Заглавна страница на Оп- мерите имената на десетки лондонтиката на Нютон – 1704 г.
ски кафенета и кръчми, в които той
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обсъждал резултатите си с колегите
си и приятели от Лондонското кралско общество. Без Хук, Нютон нямало
да бъде този Нютон, когото познаваме днес. Но да се върнем към схора за
светлината и цветовете.
По същество, отговорът на Хук
се състоял в това, че той смята, че експериментите на Нютон са правилно
направени, но теоретичната хипотеза,
която Нютон извлича от тези опити,
е неправилна. Хук отбелязвал, че изводите на Нютон могат да се обяснят
от вълновата теория на светлината и
не се съгласявал с извода, че цветът
е свойство на светлинните лъчи. Хук
се усъмнил, че белият цвят е смес от
безкраен брой прости цветове. Ако се
предположи, че светлината е поток от
частици, то тогава на всеки цвят съответства светлинна частица и бялата
светлина е смес от такива частици. Но
видите ли, как това ни отвежда към
корпускулярната теория на светлината и към безкраен брой частици…. От
гледна точка на вълновата теория на
светлината, сторонник но която бил
Хук, бялата светлина можело да се разглежда като смес от вълни с различна
честота, но може и за е резултат от
сложен вълнов процес, от който посредством подходящи резонанси могат да бъдат извлечени чисти цветове
– такова нещо се наблюдавало в акустиката, където акустичен шум накарвал посредством резонанси струнни
музикални инструменти да произвеждат чисти тонове. Нютон обмислял
половин година отговора си. И в този
отговор можем да видим зачатъка на
корпускулярно-вълновия дуализъм
по отношение на светлината. Нютон
пише: Нека да предположим, че свет-

линните лъчи се състоят от малки
частици, изпускани във всички направления от светещото тяло. Тези частици, попадайки върху отразяващи или
пречупващи повърхности, ще възбудят в ефира колебания, тъй неизбежни, както водните вълни, причинени
от падането на камък върху водната
повърхност.Ако предположим, че тези
колебания имат различна ширина в зависимост от силата на светлинните
лъчи то ползата на тези колебания
за обяснение на (тук Нютон изрежда много явления) няма да се изплъзне от вниманието на тези, които ще
счетат за целесъобразно да положат
труд за приложението на хипотезата
за обяснение на явленията.
Хук, разбира се, не бил съгласен с отговора на Нютон, въпреки, че Нютон
отбелязвал, че предпочитайки идеята
за емисионната (корпускулярната теория) на светлината, той не е против
вълновата теория и я счита за много
полезна, въпреки, че по времето на
Нютон вълновата теория на светлината не можела да обясни праволинейното разпространение на светлината
(Френел направил това 150 години
по-късно, използвайки принципа на
интерференция на светлината) – фиг.
15.

Фигура 15. Оптическите експерименти на Нютон.
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Теорията на Нютон имала още известни явни критици, като Хюйгенс и влиятелни тайни критици като Флемстед
– кралският астроном – другият член
на Кралското общество, с когото Нютон имал масивни спорове. Но други,
по-малко влиятелни за времето си
учени, като Джеймс Грегъри, оценили високо теорията на Нютон. Нютон
бил въвлечен в полемика и трябвало
да отделя много време да отговаря на
критиците си. Това силно го дразнело,
което личи и от писмата му до секре-

Тези хипотези трябва да се подчиняват на природата на явленията, а не
да се опитват да подчиняват природата на явлението на себе си, без да
се съобразяват с никакви експериментални доказателства.
Нютон бил толкова ядосан от нескопосността на някои от критиците
на теорията му за светлината, че на
8 март 1673 г. написал писмо на Олденбург с искане да го зачеркнат от
списъка на членовете на Лондонското
кралско общество.

таря на Кралското общество Хенри
Олденбург – фиг. 16, в едно от които
Нютон заявява: Искам да отбележа,
че моето учение за пречупването на
светлината и цветовете се състои
единствено в установяване на някои
свойства на светлината без всякакви
хипотези за произхода на светлината.

Фигура 16. Хенри Олденбург – първият секретар на Лондонското кралско
общество. Вдясно – заглавната страница на мемоара на Нютон за светлината в списанието на Кралското общество.

Олденбург успява да го разубеди, но
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Нютон е толкова ядосан, че на 23 юни
същата година пише на Олденбург, че
не желае повече да се занимава с естествени науки и че няма да отговаря
повече на критиците си. Нютон нямал
навика да губи научни спорове и успявал да излиза победител в такива спорове. Хук обаче не бездействал и продължавал с опитите си в областта на
оптиката. Тай провеждал множество
опити по цветове на тънки пластинки
и изкривяване на светлината, преминаваща покрай острие на бръснач. За
да обясни от гледната точка на своята теория тези и други експерименти,
в 1676 г. Нютон изпраща в Кралското
общество публикацията си „Теория на
светлината и цветовете, допълваща
хипотезата на автора, изложена в предишните мемоари, а също съдържаща
описание на най-съществените явления на цветовете на тънки пластинки
и сапунени мехури зависещи от поранно характеризирани свойства на
светлината ”. В тази публикация Нютон предлага отново компромисната
си хипотеза за природата на светлината (без да настоява, че тази хипотеза е правилна): светлинните частици
възбуждат колебания в ефира, намиращ се във веществото и около него.
Нютон смята, че ефирът е подобен на
въздуха и се състои от груба материя
и няколко ефирни течности и тази нееднородност следва от наличието на
електрически и магнитни сили и от
гравитацията. Ефирът обаче прониква не безпрепятствено в телата и там
ефирът е по-малко плътен, отколкото
в пространството, окръжаващо телата. Светлината, казва Нютон не може
да се определи като ефир, а е материална еманация или материално дви-

жение. Аз предполагам само – пише
Нютон – че светлината се състои от
лъчи, отличаващи се един от друг поради случайно обстоятелства, по същия начин, по който се отличават песъчинките или човешките лица.
Трудът на Нютон бил четен на
4 заседания на Кралското общество и
по-късно залегнал в основата на книгата му „Оптика”, издадена през 1704
г. (след смъртта на Робърт Хук) – фиг.
14. Хук възразил по въпроса за приоритета още по време на четенето на
работата на Нютон. Двамата обменят
писма, в които Нютон признава заслугите на Хук за експериментите, върху
които е построена теорията на Нютон.
Хук се отзовава добре за значителна
част от съдържанието на труда на Нютон, но съперничеството между тези
два остри камъка в зората на съвременната английска наука ще продължи още дълги години. Та Нютон публикува „Оптиката” след смъртта на
Хук, защото не е искал да отделя време да спори със своя прочут опонент.
Накрая, завършвайки краткото
описание на оптичните експерименти
на Нютон, нека отбележим, че той е
считан за един от основоположниците на емисионната или корпускулярната теория на светлината. Нютон не
правел хипотези и виждал, че нито съвременната му вълнова теория, нито
теорията за светлината като поток
от частици могат да обяснят всички
експериментални факти. Затова той
говорел по въпроса за природата на
светлината без охота и предложил хипотеза за тези, които имали нужда от
хипотези. Тази хипотеза била компромисна и съчетавала корпускулярната
природа на светлината с вълновите
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и свойства. Това последното било забравяно от критиците, които нарочвали Нютон, че пропагандирал чисто
корпускулярна природа на светлината и громели този „възглед на Нютон”.
Друг интерес възглед на Нютон бил
този за ефира, който се появил вследствие на интереса на Нютон към опитите с вакуумни помпи, с които по
това време Бойл и Хук изследвали
свойствата на газовете. В началните
представи на Нютон ефирът е нещо
като газ с много малка плътност. Ефирът на Нютон можел да служи за основа на всички неща. Ефирът според
Нютон е способен на колебания като
въздуха, но много по-бързи и малки.
Ефирът според Нютон е нехомогенен
и има груби и фини компоненти. Грубата компонента на ефира е повече в
пространството между телата, отколкото в самите тела. Тази представа за
ефира при Нютон ще се промени и той
ще се откаже от представата за грубия
ефир в пространството между телата.
Интересът на Нютон към ефира показва прехода му от въпросите на оптиката към въпросите на механиката
и астрономията.
Освен това, в средата на 70-те
години Нютон трябвало да мине през
серия от административнш въпроси.
Срокът на членството му в Тринити
колидж изтичал през 1675 г. и по устав или трябвало да приеме духовен
сан или трябвало да напусне колежа.
На Нютон не му се приемало духовен
сан и директорът на колежа Бароу ходатайствал и Нютон получил разрешение да остане в колежа и да не приема
духовен сан докато е Лукасов професор по математика. Кралят разрешил,
което било много голямо изключение

от правилата и голяма чест. През 1677
година починал Бароу, а през 1688 и
секретарят на кралското общество
Олденбург. Секретар на Кралското общество станал …. Робърт Хук. Нютон
бил заплашен от изолация от делата на Кралското общество. Нютон не
обичал Хук. И Хук не обичал Нютон.
Но късметът на Нютон сработил отново. Той се запознал с новоприетият
студент в Кеймбридж Чарлз Монтегю,
бъдещият лорд Халифакс, бъдещ финансов министър на Великобритания.
Монтегю се интересувал доста от математиката и бързо се сприятелил с
Нютон. Най-добрите години на Нютон
предстоели
5. Гравитацията. Втората научна
битка на Нютон с Хук
В началото била ябълката – тази, която паднала върху главата на Нютон
според едни или пък до него, според
други – фиг 8. Тази ябълка го накарала да се замисли дали няма сила,
която действа между телата и ги привлича едно към друго и че тази сила
действа не само покрай повърхността
на Земята, но и навсякъде във Вселената. Нютон обичал да нарича себе си
математик и законите на Кеплер за
движението на планетите му импонирали много с математическата си
простота и изящност. Но Нютон не бил
единственият английски учен, който
изследвал взаимодействието между
планетите. Имало и друг известен английски учен, който се интересувал
от астрономия и от движение на планетите и това бил…Робърт Хук. Хук
доста се доближил до качественото
разбиране на действието на гравита-
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цията, предположил, че степента на
притегляне на телата се увеличава с
намаляване на разстоянието между
тях и се опитвал да определи дали
това увеличение е пропорционално
на намаляване на разстоянието на
някаква степен. На 6 януари 1680 г.
секретарят на обществото Хук пише
писмо на члена на обществото Нютон
и споделя, че според предположенията му, силата на гравитацията намалява обратно пропорционално на квадрата на разстоянието между телата.
Хук бил блестящ експериментатор с
блестяща интуиция и предвидил решението на задачата, без да я решава.
Хук и Фарадей били експериментатори и направили много за гравитацията и електромагнетизма. Делото им
било довършено от блестящите теоретици Нютон и Максуел.
По време на работата върху теорията на гравитацията и на писането на
Математическите принципи на натуралната философия, Нютон имал
помощник – икономът Хъмфри Нютон, земляк на Нютон, препоръчан от
училището в Грантъм. Ускорението
на работата по теория на гравитация
дала една среща между президента
на Краското общество Врен, Хук и Халей в едно от лондонските кафенета,
където Хук убеждавал Врен, че притеглянето между небесните тела трябва
да намалява обратно пропорционално на квадрата на разстоянието между тях. Врен не вярвал много и даже
предложил малка премия на този,
който докаже тезата за зависимостта
от квадрата на разстоянието. Хук казал, че ще изпрати решението, но не
го изпратил в следните няколко месеца. Тогава през август 1684 г. Халей

поискал от Нютон да се опита да реши
задачата. През февруари 1685 г. Нютон действително изпратил решението в Кралското общество. След година
в Кралското общество бил депозиран
и първия вариант на капиталния труд
на Нютон „Математически принципи
на натуралната философия”, в които Нютон извеждал движението на
небесните тела и законите на Кеплер
от единствено предположение, свързано с наличие на централна сила на
привличане към Слънцето, обратно
пропорционална на квадрата на разстоянието. На заседанието на Кралското общество на 19 май 1686 г. било
решено книгата да бъде отпечатана и
наблюдението на процеса било възложено на Едмънд Халей – фиг. 17.

Фигура 17. Капиталният труд на Нютон – Математически принципи на натуралната философия – 1686 г.

Обществото обаче нямало пари да отпечата книгата и за целта била жертвана заплата на Халей, който бил
клерк (пратен секретар на Кралското
общество). Халей не бил възхитен, още
повече, че в същото време заплатата
на Хук продължавала да се изплаща в
пари, докато Халей бил пращан с ек-
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земпляри от книгата на Нютон (такова било решението на управителния
съвет на Кралското общество, а не желанието на Халей). Но Халей бил приятел на Нютон и се примирил – фиг. 18.
Печатането се забавило и поради претенциите на Хук, че той е дал идеята
на Нютон за зависимостта на силата
на гравитацията от обратния квадрат
на разстоянието между телата. Нютон
се разсърдил и написал писмо на Халей, в които отричал всякакви заслуги на Хук към наличните в книгата
идеи. Нютон разбира се не бил прав и
претенциите на Хук не били без основание. Халей се опитал, доколкото можал да смекчи гнева на Нютон, който
се съгласил да спомене името на Хук,
заедно с това на Врен и Халей в едно
от поученията (схолиите) в книгата.
Книгата излязла в средата на 1697 г.
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и бързо била изчерпана. Причината
– в книгата се излагала нова система
на мирозданието и се давал метод за
решаване на задачите на механиката,
астрономията и физиката. Появила
се класическата физика, изградена по
образ и подобие на геометрията и шествала победоносно по света над 200
години. В книгата се прилагал индуктивно-дедуктивен подход към проблемите на физиката- индуктивният
подход на Бейкън, свързан с обобщаване на фактите в принципи и дедукцията – получаване на нови следствия
от принципите, потвърждавани от опита (иначе принципите са неверни).
Фигура 18. Нютон (вляво) и Халей (секретар на Лондонскато кралско общество) обсъждат принципите
на механиката.
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Целта на книгата на Нютон била да докаже, че законът за всеобщото привличане произтича естествено от принципите на механиката и от движенията
на небесните тела. След като дефинира основните понятия в механиката –
маса, сила, количество но движението, Нютон излага трите принципа на
механиката. Следват задачи, свързани
с действието на законна за обратните квадрати и с други закони. Следва
решаване на хидродинамични задачи и критика на теорията на Декарт
за вихрите. Накрая Нютон внимателно излага вижданията си за системата на света. В книгата има изложени
доста интересни правила. Например:
Не трябва да се търсят в природата
други причини, освен тези, които са истинни и достатъчни за обясненията
на явленията. Природата според Нютон, действа по проста методология и
не си позволява разкоша да задава излишни причини за природните явления. И още нещо интересно от Нютоновата книга: В експерименталната
философия (наука) предположенията,
изведени от явленията по пътя на индукцията, трябва да се почитат като
точни или приблизително верни, без
да се отчита възможността за противоречащи им хипотези, дотогава,
докато не се намерят такива явления,
чрез които те още повече се потвърждават или се оказват опровергани.
Просто и ясно. Нютон пише, че това
правило трябва да се следва за да не
се унищожат изводите, получени по
пътя на индукция чрез хипотези (често нямащи експериментално основа).
За да може да формулира законите на механиката, Нютон дефинира`
абсолютното време и абсолютното

пространство. Абсолютното време,
според Нютон, само по себе си и без
отношение към каквото и да е, протича равномерно. При същите условия,
абсолютното пространство остава
винаги еднакво и неподвижно. Абсолютните пространство и време обаче
не са това,с което се сблъсква човек в
своята дейност. Това, с което човек се
сблъсква, са относителното пространство и време. Относителното време
(обикновеното време), пише Нютон,
е или точна, или изменчива, постижима от чувствата външна, извършваща
се посредствено някакво движение
мярка на продължителността, която
се употребява в обикновения живот
вместо истинското математическо
време. Мястото или частта от пространството, заемано от тялото, по отношение на пространството може да
е или абсолютно или относително.
Абсолютното движение е преместване на тяло от едно абсолютно място
в друго абсолютно място. Относителното движение е преместването на
тялото от едно относително място в
друго относително място. В житейските дела се използват относителните пространство, време и движение.
Може да се окаже, пише Нютон, че м
действителност не съществува тяло в
покой, относително което да отнасяме местоположението и движението
на другите тела. Дефинирайки абсолютното пространство и време (математическото пространство и време),
необходими за изграждане на класическата механика, Нютон допускал, че
съществуват и физическо пространство и време и че те могат да имат
най-странни свойства (както по-късно показал Айнщайн).
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След дефинициите на основните понятия, Нютон дефинира трите принципа на класическата механика (но не
съвсем във вида, в който ги познаваме
днес). Нека да отбележим, че като отчетем изложената по-горе бележка на
Нютон (че може и да няма тяло в покой, относително което да се измерва
местоположението и движението на
другите тела) то първия принцип или
принципът за инерцията (за запазването на състоянието на равномерно
праволинейно движение или покой,
ако не действат външни сили) е разбиран от Нютон в относителна, а не
в абсолютна форма (т.е. Нютон не си
е играл да търси точката - център на
Вселената, която да е в покой, ясно осъзнавайки, че може и да няма такава).
Силата е равна на масата по ускорението – тъй се учи днес вторият принцип на Нютон. Да, ама Нютон не го е
формулирал така. Той е казал, че промяната на количеството но движението (произведението от масата и
скоростта на тялото) е равно на произведението от големината на действащата сила по изминалото време. Ами,
че то е същото, ще каже някой. Да ама
не. Да оставим настрана, че във формулировката на Нютон се включва и
случая на променлива маса. Има и още
нещо – формулировката на Нютон ни
позволява да припишем маса на светлината и то 250 години преди Айнщайн (ама никой не се е сетил). Ето
как. Светлинна корпускула (фотон!!!)
с някаква маса (която ще определяме)
и с някаква енергия лети и се блъска
в черна пластинка и спира там. Значи
количеството но движение (импулсът
му) докато лети е равно на произведението от масата му по скоростта. Като

спре – импулсът му е нула. Промяната
на количеството на движение значи е
равна на масата по скоростта на светлината. Съгласно опитите на Лебедев,
светлината оказва налягане върху
повърхността на черната пластинка
и това налягане е равно на енергията на светлината върху скоростта на
светлината. Предполагайки, че всичко
става за единица площ и за единица
време, мажем да приравним промяната на количеството на движението и
налягането. Получаваме
Масата по скоростта на светлината =
енергията върху скоростта на светлината
тоест
Енергията (на фотона) = масата (на
фотона) по скоростта на светлината
на квадрат!!!
И ето как светлинните корпускули съгласно Нютон (и с малко помощ от Лебедев) се оказаха с маса, която се изчислява по формулата на Айнщайн за
връзката между масата и енергията. И
оттук човек може да почне да си мисли - що ли за маса е това и че освен
масата в покай маже и да има още някаква маса, свързана с движението (и
съвсем да му се объркат представите
какво е това маса).
И накрая идваме до третия принцип
на Нютон, които самият Нютон обяснява така: Ако имаме две допиращи се
тела и третият принцип не е верен,
т.е. едното тяло действа на другата
с по-голяма сила, отколкото второто
тяло действа на първото, то ще се появи постоянно ускорение до безкрайност за тялото, съставено от двете
тела, но това е нарушение на първия
принцип (появява се ускорение без да
е налице външна сила).
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На основата на трите принципа на механиката Нютон извежда закона за
всемирното привличане. Този закон е
проверяван, проверяван, проверяван
… и се счита за верен или изпълнен
с твърде голяма точност (констатира
ни са някои малки отклонения, повечето вследствие на неточни данни,
но има и такива, които биха накарали човек да се замисли). Да се замисли или не, че законът на Нютон може
да е едно приближение (много добро
приближение на реалната ситуация),
но това не променя факта, че законът
за всемирното привличане на Нютон
е едно от най-големите постижения
на класическата наука. И нека все пак
споменем, че законът описва как се
привличат телата, но не ни казва много за това, какво е гравитацията (е,
тя е свързана с масата на телата, ама
защо ли?). Дали гравитацията е свързана с тайнственият ефир (Нютон не
бил във възторг от тази хипотеза, той
по принцип не вярвал много на хипотези, нямащи експериментална основа), дали било нещо друго, Нютон не
знаел. Нютон не вярвал и в действието от разстояние без посредничеството на друг агент, пренасящ това
действие. Някои тълкуват това като
подкрепа на хипотезата, че Нютон бил
сторонник за ефира, но нека пак отбележим, че за Нютон ефирът бил хипотеза без експериментално доказателство, т.е. нещо, към което трябвало
да се подхожда с голямо съмнение.
Притеглянето, пише Нютон, трябва
да се осъществява от агент, постоянно
действащ по определен закон. Днес не
сме стигнали далеч в разбирането на
този агент и след Айнщайн можем да
кажем, че агентът е свързан някак със

свойствата на пространството. Нютон
си задавал въпроса, с какво е запълнено пространството, в което няма никакви тела. Отговорът бил доста странен – за Нютон и в пространството
пълно с тела и в празното пространство присъствал вездесъщият Бог и
даже писал в „Оптиката”, че Бог присъства винаги и във всички неща. Та
според Нютон празното пространство
било напълнено с Бог, не оказващ съпротивление на движението и регулиращ всемирното привличане. Доколко
Нютон бил убеден в това ли? – ами то
било поредната хипотеза без експериментална основа. Нютон имал навика
да изказва такива хипотези, от които
нужда имали хората около него. Той
обаче не им вярвал много-много докато не се получело експериментално
потвърждение.
6. Кратко заключение към първата
част

И тъй, полека се запътваме към втората част на хрониката, където ще
бъдат описани административните
дела на късния Нютон. Ще видим политикът Нютон, чиновникът Нютон и
председателят Нютон, стоящ начело
на общество, превърнало се в армия
за налагане на Нютоновата система на
света. Но както видяхте, железният администратор започва като настойчив,
високо интелигентен учен със забележителни постижения в оптиката и механиката. Тежкият труд при полиране
на лещи и огледала калил характера
и укрепил настойчивостта и преследването на целта да успех. Продължителните научни спорове с Робърт Хук
дали опит на Нютон в продължителни
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битки със силни противници и развили политическите му умения. Методът на Нютон, приспособил метода на
Евклид към естествените науки, му
дал ефективен и ефикасен поглед към
света. Нютон вече принадлежал към
научния елит, т.е. бил в подходящата
социална мрежа. Иначе казано, имало
всички предпоставки „лъвът“ Нютон
да направи административен скок. И
той щял да го направи, както ще разберете от втората част на тази хроника.

то на Нютон в блестящ учен и опитен
администратор и той никак не е бил
втораченият в синевата завеян младеж, наблюдаващ дъгата и падането
на ябълките. И ако ми позволите, да
ви дадем съвет, по-млади читатели,
нека той да е такъв – следвайте пътя
на Нютон, възпитайте в себе си търпение и настойчивост, набирайте опит в
административни дела и битки, търсете добрите учители и се въоръжете
с Нютоновия метод за изследване на
природата. Това е пътят към успеха и
ние ви го пожелаваме.

Нека пак отбележим, че тук ви рисуваме един образ на Нютон, който е
доста различен от това, което са ви
говорили за него – фиг. 19. Не можете да разберете Нютон без да знаете
за Хенри Стокс, Айзък Бароу и Робърт Фигура 19. Исак Нютон и неговите поХук. Те са допринесли за превръщане- стижения.
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Наука
Списание “Българска наука”, брой 92 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031

Географските
информационни системи
(ГИС) „проговарят” на
български
Йордан Цветков (Асистент в Институт за космически изследвания и
технологии – БАН)
Захари Савов

Резюме: В контекста на поставените
цели от инициативата Международна
година на картата (2015 – 2016 г.) бе
извършен превод на български език
на потребителския интерфейс на ГИС
софтуер с отворен код. За превод бяха
избрани два от най-популярните безплатни софтуера с отворен код – QGIS
и gvSIG. Настоящата статия има за цел
да представи резултатите от тези преводи и да популяризира ГИС софтуера
с отворен код сред българските потребители.

Международната година на картата
(2015 – 2016 г.)

По предложение на Международната картографска асоциация (МКА) и с
подкрепата на ООН 2015 – 2016 г. беше
обявена за Международна година на
картата [url1] (фиг. 1). Целите й, така
както са обявени на официалната уебстраница на това начинание са следните:
Да направи картите по-забележими за
гражданите и учениците в глобален
план;
Ключови думи: карта, ГИС, отворен Да покаже как картите и атласите мокод, QGIS, gvSIG
гат да бъдат използвани от обществото;
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Да покаже как информационните технологии могат да бъдат използвани
за получаване на географска информация и как е възможно да съставим
свои карти;
Да представи различни типове карти
и картни продукти;
Да покаже техниките за съставяне на
картите и атласите;
Да демонстрира необходимостта от
устойчиво развитие на географската
информационна инфраструктура;
Да увеличи ангажираността на студентите към картографията и свързаните с нея науки.

С Т Р.

70

още в античната епоха, а развитието
й е било постепенно и непрекъснато
през вековете. През последните десетилетия, обаче се осъществиха редица
революционни промени в същността
на картите. Съвременните компютърни технологии доведоха до кардинални промени в техниките за визуализация, а картите (реални или виртуални)
се явяват резултат от обработката и
визуализацията на цифрови данни.
Днес научните карти и атласите се реализират главно с помощта на инструментите на ГИС, при които картата е
само един от продуктите на създадената геопространствена база данни (БД) (Берлянт и др., 2003; Kraak,
Ormeling, 2010). Приложението на ГИС
направи съвременните карти и атласи
много по-функционални и гъвкави,
даде възможност те да бъдат интерактивни (поради възможността да
Фиг. 1. Официалното лого на Между- взаимодействат с БД), а посредством
интернет да стават и все по-достъпни
народната година на картата
(Kraak, 2006).
Съществува голямо разнообразие от
определения на термина карта, като Какво е ГИС и как работи?
един съставен списък включва над
300 дефиниции предложени за упо- Подобно на термина карта и за ГИС
треба в периода 1649 – 1996 г. [url2]. има редица определения. Често ГИС
Според определението прието от МКА се дефинират като система от хардукарта е: символизирано представяне ер, софтуер и географски бази данни.
на географската реалност, представя- С помощта на ГИС може да се създащо избрани обекти и характеристики, ва, редактира, съхранява, анализира
резултат от творческата дейност на и визуализира географска информаизвършения авторски подбор, което ция. За разлика от други видове БД
е предназначено да се използва, кога- и информационни системи, ГИС изто пространствените отношения са от ключително работят с данни, които
са геопространствено привързани,
първостепенно значение [url3].
Безспорно е, че картата е един от тра- т.е. те са представени с помощта на
диционните фундаменти на географ- картографска проекция. Често в тесен
ското познание. Нейните корени са смисъл, когато се говори за ГИС се визират само софтуерните приложения

www.nauka.bg/night

и инструменти, но в действителност
ГИС е термин с широко значение, към
което често освен изброените по-горе компоненти се включват и хората
(специалисти и потребители), както
и компютърните мрежи (Longley et al.,
2005: 18-24; Kemp, 2008: 192).
Попов, Димитров и Филипов отчитат, критичната важност на избора на
подходящ модел, за работа в ГИС среда, за функционирането на системата
(Попов, Димитров, Филипов, 2005: 7178). В ГИС се използват два основни типа
модели на данните –
векторни и растерни
(фиг. 2). Векторните
данни изобразяват
обектите от реалния
свят под формата на
три вида данни – точки, линии или полигони. В основата на
векторните данни са
точки с конкретни
географски координати. Когато обектите са представени
като линии, те се изобразяват чрез прави линии (вектори)
започващи от определена начална точка, минаващи през
междинни точки (възли) и завършващи
в определена крайна
точка. Когато обектите са представени
като полигони, те се изобразяват като
линии, които са част от затворен контур съставящ площен обект. Значително предимство на векторните дан-

ни е наличието на т.нар. атрибутивна
таблица привързана към векторните
обекти, която може да съдържа количествена или качествена информация
за всеки обект. При растерните данни
обектите се представят като цифрови стойности на клетки в грид мрежа
(растерна мрежа). Всяка грид мрежа има предварително зададен пространствен обхват, размер на клетката и съответно точно определен брой
колони и редове.

Фиг. 2. Изобразяване на географски
обекти просредством растерни и векторни модели в ГИС (по Heywood et
al., 2006)
С Т Р.
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Както векторните, така и растерните
данни имат своите предимства и недостатъци. Най-често векторните модели се използват за представянето
на дискретни (прекъснати) обекти и
явления, докато растерните модели
се използват най-вече за представяне на континуални обекти и явления
(непрекъснати полета или повърхности). Независимо от това и двата модела могат да представят едни и същи
обекти и да бъдат взаимозаменяеми.
Основната сила на ГИС е не само в
създаването на модели на обектите и
тяхната визуализацията, но най-вече
в пространствените анализи на тези
данни (De Smith et al., 2015). ГИС позволяват трансформация на данните
от един тип в друг, като всеки тип има
свой набор от пространствени анализи, които са приложими за него.
Превод на български на ГИС
софтуер
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С цел да се популяризират ГИС, те да
станат по-достъпни за начинаещите
български ползватели и да се разшири кръга от хора запознати с големите възможности на ГИС (вкл. възможностите за създаване на карти) е
извършен превод на български език
на потребителския интерфейс на ГИС
софтуер.
Към настоящия момент съществуват
множество ГИС софтуери, намиращи
се в различен стадий на разработка
и с различни функционални възможности. Изборът на конкретен ГИС
софтуер, който да бъде преведен на
български е продиктуван от следните
критерии:

Безплатен и с отворен код (лиценз
GNU/GPL);
Многоезичен потребителски интерфейс;
Интензивно развиващ се;
Функциониращ под различни операционни системи (ОС) – Windows и
Linux;
Разработен на модулен принцип с възможност за добавяне на нови модули.
На основата на тези критерии са избрани за превод два ГИС софтуера:
QGIS [url4] и gvSIG [url5].
Процесът на превод премина през няколко етапа (фиг. 3). В началото беше
извършена предварителна подготовка и запознаване с опита от превода
на български език на други видове софтуер. В това отношение като базови
бяха възприети принципите и превода на част от по-универсалната компютърна терминология споделени и
препоръчани от М. Балабанов [url6].
На втория етап беше извършен превод на български на основната част
от специализираните термини използвани в ГИС софтуера, с цел да бъдат
намерени най-подходящите български еквиваленти и тези термини да
бъдат унифицирани при превода на
двата ГИС софтуера. На третия етап
беше осъществен превода на ГИС софтуера, а след това беше извършена и цялостна редакция на превода,
като и при двата етапа текущо бяха
извършвани допълнителни корекции и нови допълвания в превода на
ГИС терминологията. Използваните
термини се нуждаят от изглаждане и
допълване, много от тях нямат общоприет превод на български език. За
тази цел бе създадена специална уики
тип уеб-страница (url: http://wiki.gis-bg.
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com/) съдържаща термините и позво-

ляваща редакции и дискусии относно
тяхното съгласуване. На тази страница всеки специалист може да помогне
за изглаждането на терминологичния
апарат.

Фиг. 3. Схема илюстрираща процеса на
превод на ГИС софтуер
QGIS на български език
QGIS (Quantum GIS) в момента е най-популярният безплатен ГИС софтуер.
Стартиран през 2002 г., бързото му
развитие през последните години е
нагледна демонстрация на възможностите за развитие на софтуер с отворен код, дори и предназначен за тясноспециализирани цели. В момента
общността на QGIS е най-голямата ГИС
общност от доброволци, включваща
разработчици, преводачи и потребители от десетки държави по цял свят,
като най-много са те в Европа, САЩ и
Латинска Америка. QGIS е официален

проект на неправителствената организация Open Source Geospatial Foundation (OSGeo), като развитието му се
подпомага и от различни спонсори.
QGIS има версии за всички основни
ОС (Windows, Linux, Mac OS, Android)
и многоезичен интерфейс на множество езици (фиг. 4). Поддържа работа
с огромно разнообразие от файлови
формати и данни: векторни, растерни, текстови файлове с разделители,
таблици и БД, уеб-услуги и др. Притежава инструменти за управление на
геопространствените данни, тяхното
редактиране, филтриране, както и извеждане в редица файлови формати.
Софтуерът има широки възможности
за визуализация на данните, задаване на симвология, цветови настройки
и др, като притежава и съставител за
отпечатване, който предоставя разнообразни възможности за оформление
и картографски дизайн. QGIS разполага и с мощни възможности за анализ
и геообработка на данните. Понастоящем в инсталационния пакет са
включени и два други ГИС софтуера
– GRASS (Geographic Resource Analysis
Support System) и SAGA (System for Automated Geoscientific Analyses), чиито
функции частично са интегрирани и
в интерфейса на QGIS. Освен всичко
това съществува възможност за инсталиране на над 400 официални добавки (плъгини) с различни функции,
а заедно с експерименталните броят
им надхвърля 600. Софтуерът разполага с богата документация, онлайн
ръководства, книги, както и потребителски форум [url8].
С Т Р.

73

www.nauka.bg/night

Фиг. 4. QGIS с интерфейс на български
език
gvSIG на български език
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Първоначално gvSIG се създава като
проект предназначен за нуждите на
провинция Валенсия в Испания, но
след това се разраства като международен проект с отворен код. Той е
по-популярен в испаноезичните държави, но през последните години популярността му извън испаноезичната общност нараства все повече и
неговият интерфейс днес е преведен
на редица езици (фиг. 5). Той работи
под различни ОС (Windows, Linux, Mac
OS) и също е част от семейството на
OSGeo. Като пълноценен ГИС софтуер
поддържа множество функции: работа с различни формати и типове данни (растерни, векторни, таблични и
др.), различни възможности за визуализация и симвология, заявки за тър-

сене и филтриране на данни, функции
свързани редактиране на геометрия и
мн. др. Модулът Секстант (SEXTANTE)
представлява библиотека с алгоритми
и предоставя възможност за различни
процеси на геообработка на данните.
Към настоящия момент gvSIG разполага и с мобилна версия, която също
бе преведена на български език (gvSIG Mobile) предназначена за ОС Windows Mobile. Тя може да се използва в
мобилни устройства и в комбинация с
GPS да бъде прилагана за навигация и
за различни полеви изследователски
и инженерни цели.
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Българска Наука и Медицина
– да се запознаем!
Съвсем наскоро в България започна
издаването на ново електронно
списание, посветено изцяло на науката
медицина
Кои сме ние?
Ние сме списание „Българска наука“, но с нов проект – онлайн списание за
медицина, а именно „Българска наука и медицина“.
Занимаваме се вече 11 години с разпространение на научна и научнопопулярна информация и придобихме голям опит през годините, който
искаме да впрегнем в нещо много важно, а именно нашето здраве.
Какво получавате?

• Над 140 статии
• Разпределени в 36 направления
• 4 излезли броя до момента
• Всяка статия може да се изтегли в PDF
• Всичко това получавате ВЕДНАГА!

РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ
С Т Р.
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Медицина
Списание “Българска наука”, брой 92 (2016 г.)
ISSN: 1314-1031

Не се отказах от
науката и професията
на биолога
Интервю със Силви Пасков

С

Автор: Яна Ненчева

илви Пасков е роден през 1990
в гр. Кюстендил. Неговата
детска мечта е да учи биология, затова започва обучението си в ПМГ „Емануил Иванов“ профил
Биология. От началото на обучението
си е участник в националните кръгове на олимпиадата по биология, което
му осигурява място в бакалавърската
програма по Молекулярна биология
в СУ. След завършването и, той продължава обучението си в Wageningen
University, Холандия. Неговите интереси се развиват в областта на имунологията, молекулярната патология,
медицинската биотехнология и биофармацевтичното производство. След
успешната защита на дипломна работа по проект, свързан с модулация
на вродения имунен отговор от па-

разитни нематоди, Силви Пасков започва работа в бързоразвиващата се
българска компания НМ Дженомикс
в областта на медицинската генетика и онкология. В момента е проектов
мениджър и консултант към една от
най-големите пациентски фондации
„Една от 8“ в помощ на пациенти с рак
на гърдата.

Снимка 1. Силви Пасков (Кьолн, Германия)
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1. Вие сте завършили Молекулярна 2. Кога взехте решението да учите в
биология. Кога решихте, че това е чужбина? Какви бяха вашите амбивашето призвание?
ции?
Това винаги е било факт и моментът,
в който осъзнах, че биологията е найсъкровеното ми желание, бе в 3-ти
клас. Винаги съм имал безкраен интерес към природните феномени, животните и растенията, физичните закони и химичните реакции. Въпреки
че никой в моето семейство никога не
е имал интерес към природните науки,
интересът се породи от само себе си.
Следвайки мечтата си да бъда биолог,
бях приет в ПМГ – Кюстендил, профил
Биология, което бе идеалният трамплин за бъдещо развитие. В гимназиалните години участвах в множество
олимпиади и състезания, бях инициатор на проекти и пътувах на обучения
в чужбина. Тези години бяха изключително интензивни, но имах щастието
да срещна невероятна подкрепа от семейството ми и изключителни учители. Малки или големи, тези успехи ме
доведоха до истинското осъществяване на мечтата ми – започнах да изучавам специалността Молекулярна
биология в СУ. В този момент бях запленен от перспективите, но с времето
осъзнах, че светът е много по-голям
от това, което се предлага в България.
Въпреки лекото ми разочарование от
системата, никога не се отказах от науката и професията на биолога. Така
потърсих нови възможности, исках да
разширя знанията, опита и мирогледа
си.
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Снимка 2. Дипломиране от магистърската програма във Wageningen
University, Холандия.

Взех решението да завърша магистърската си степен в университета във Вахенинген поради множество причини.
Първо университетът е силно специализиран към биологически науки, развитие на модерно и екологично земеделие, биотехнологии и хранителни
технологии. Това е световноизвестно
академично звено и университетската диплома значи много по целия свят.
Друга причина е, че бях разочарован
от българската академична общност и
система – всеки цели трупане на титли, лични ползи и внедряването на
близки хора на определени позиции.
Имах предложения както за работа,
така и за продължаване на образованието си в няколко магистърски програми, но не желаех да влизам в един
непоносим кръговрат за мен. Трета
причина е, че исках да получа нещо
повече, да работя в съвременни лаборатории и да опозная опита на велики лица в науката. Всичко това бе постигнато. Преживях най-хубавите си
две години, трупайки безценен опит,
сприятелявайки се с прекрасни личности от целия свят и виждайки една
по-различна система за работа.
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3. Наистина прекрасно. Но сте се
върнал в България. Кога решите да
се върнете и как намерихте работното си място?

ван от молекулярна медицина, мога
да разглеждам патологията отвътре
навън. Ние първо търсим молекулния
процес за възникване на заболяването, а след това отиваме към периферията за определяне на подходящ скрининг, диагностика, лечение и прочие.
При медицинските специалисти подходът е точно обратният – те виждат
симптомите, поставят диагнозата и
чак тогава търсят ядрото. При тези
два подхода на работа и подходяща
колаборация ние можем да осигурим
най-качественото за всеки пациент, да
определим най-ефективните превенция или лечение и да дадем адекватни
съвети. Аз се занимавам с наследствени онкологични заболявания и редки болести, като търся възможните
мутации и насочвам пациентите към
подходящ скрининг или лекар-специалист. Много от диагностицираните
пациенти търсят не само информираност, но и подкрепа в борбата - някой,
който да застане до тях и да им внуши,
че ракът не е присъда, просто човек
трябва да остане силен и да се бори до
край. Ракът е лечим, възможностите
са много, жалко е само, че всичко е обвързано с финансова обезпеченост.

Реализацията на българите в чужбина
не е толко просто нещо и не се случва
мигновено с излитането на самолета. Има множество фактори, поради
които се върнах, но случайно открих
едно прекрасно място, където мога да
работя и да се реализирам. Исках да
трупам опит и да се развивам в областта на молекулярната медицина. Нещата се случиха светкавично, но ми се
предостави отличната възможност да
бъда самостоятелен и инициативен в
работата си, да се обучавам и да представям множество умения. В НМ Дженомикс открих добър екип, изключително интересна работа и започнах
да се чувствам полезен за множество
хора. В последствие предприехме инициативи със социална ангажираност
– работа с пациентски организации,
предоставяне на безплатни консултации и съвети и множество дейности,
чиито плодове берем всеки ден чрез
щастието на хората, на които помагаме. Ако в началото на работата си в
НМ Дженомикс не бях убеден, че е възможно да се прави кариера и израст- 5. Това е тежка задача. Не Ви ли обване в България, то сега съм сигурен, ременява? Как се справяте Вие саче принадлежа към това звено.
мия?

4. Работата Ви звучи много интерес- Задачата е отговорна, но не и тежка.
на. Какво точно правите и как пома- Изпълнението на подобна задача загате на хората?
виси от типа личност, настройката
на човек и желанието да помага и да
Работата на един биолог в медицин- се чувства полезен за някого. Аз съм
ските среди може да бъде изключи- екстровертна и експресивна личност,
телно разнообразна и никога не е затова харесвам контактите с различскучна. Като специалист, заинтересо- ни хора и срещата, дори сблъсъка на
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различни гледни точки. Винаги съм
смятал, че най-силното ми качество е
пълноценната комуникация – внимателно изслушване, направа на изводи
и аргументирана защита на доводите.
Но също смятам, че човек трябва да
чувства искрена емпатия към околните и да „влиза в техните обувки“, за да
разбере същината на проблема. Когато мотивацията за работа е свързана
единствено и само с търговски облаги, кариера и развитие на всяка цена
и поставяне на чисто човешките проблеми на заден план, този човек не
може да помага. Всеки има място под
слънцето, но в медицината и грижата
за болните изброените предпоставки
за работа водят до пагубни резултати
за всички страни. Моето лично мнение е, че успявам да помагам, защото
моите приоритети, колкото и наивно
да звучи, са успехът в лечението и превенцията на заболяванията, радостта
на хората от подкрепата и повишава-
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нето на здравната култура сред населението.

6. Вярно ли е, че има наследственост
при рака на гърдата и този на шийката на матката до такава степен, че
се следят от личните лекари?
Вярно е, че ракът на гърдата в някои
случаи е наследствен. Има предпоставки, които насочват медицинските
специалисти към съмнения за наследственост – диагностициране на възраст под 45 години, тройно негативен
рецепторен статус, наличие на карциноми в гърдата, яйчниците, панкреаса,
простатата или меланом при членове
на фамилията. За наша радост наследственият рак на гърдата и яйчниците
вече е по-добре третиран и лечението
е по-успешно, тъй като са разработени
специални медикаменти, които ефективно се борят с него. Същите тези лекарствени препарати не са приложи-

Снимка 3. Ракът на млечната жлеза е най-честото онкологично заболяване в
света и е на второ място по причина за смърт сред онкологичните заболявания.
Ракът е лечим, ако се открие на време, затова честите прегледи при мамолог се
препоръчват за всяка дама след 20-годишна възраст.
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ми при спонтанно възникналия рак
на гърдата. Мутации в определени
гени – BRCA1 и BRCA2, се унаследяват
от един от двамата родители и повишават риска от поява на карцином на
млечната жлеза с 85%. Вече съществуват изследвания, които да докажат
наследствеността, което пък определя необходимостта от индивидуален
скринингов план за превенция или
ранно откриване на заболяването.
Както личният лекар трябва да бъде
запознат с генетичния профил на определен пациент, ако такъв е наличен,
така и пациентът трябва да организира консултация с тесни специалисти
за правилно проследяване – гинеколози, мамолози, гастроентеролози и
хирурзи. Колкото до рака на маточната шийка, все още се смята, че основен
причинител е човешкият папиломен
вирус (HPV). Препоръчва се всяка дама
да прави цитонамазка
на всеки 6
месеца, но и
тук може да
се приложи
ДНК-базиран тест за
определяне на конкретен щам
на вируса,
ако има налична инфекция. Независимо
дали човек има наследственост или
не, нека не забравяме, че основната
причина за възникване на ракови заболявания е стрес, нездравословен
начин на живот и вредни навици като

тютюнопушене и консумация на алкохол.
7. А какви са бъдещите ви планове и
амбиции?

Започвам развитието на нови проекти, отново свързани с медицинска
генетика и молекулярна медицина.
Започвам активна дейност към няколко неправителствени организации за
хора с генетични увреждания и онкологични заболявания. Допълнително
продължаваме активната си дейност
заедно с фондация „Една от 8“ и борбата с рака на гърдата. Множество
пациенти нямат достъп до адекватна
информация относно заболяването и
превенцията му, а тези жени и близките им имат правото да бъдат информирани. Това е част от моята мисия в
помощ на тези хора.

Снимка 5. При наследствения рак на
гърдата 50% от случаите се обуславят от патологични мутации в гените BRCA1&2. Генетиката е открила
мутации в други гени, които са причиС Т Р.
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на за рака в 25% от случаите. Същест- телно благородната кауза да обедивуват и случаи, при които не се откри- нява, информира и отдава. Екипът им
ва конкретна причина.
се състои от няколко прекрасни хора,
преминали през кошмара на раковото
8. Кажете ми малко повече за фон- заболяване, но отдавайки цялата поддация „Една от 8” и как този вид ор- крепа, от която се нуждае един такъв
ганизации помагат на тези жени. пациент. Няколко пъти повтарям дуЗа мен като страничен наблюдател мата „подкрепа“, но това е един клютози вид подкрепа е малко странна, чов елемент, който в България липсва
но за тежи жени сигурно означава в здравеопазването.
много повече.
9. Как се разтоварвате от работата
Фондацията на г-жа Нана Гладуиш си?
отдава психологична подкрепа на пациенти с рак на гърдата, организира Разходки навън, чист въздух, подходягрупови терапии и информационни ща компания и добре охладено питие.
беседи, осигурява определени аксесоари след извършване на ампутация на
гърдата – мастектомия, или по време
на химиотерапия, както и дава гласност на проблема. Това, което липсва
в онкологичното лечение, е силната
психологична подкрепа. Ние знаем,
че колкото по-добре психически се
чувства един онкологичен пациент,
толкова резултатите са по-добри.
Фондация „Една от 8“ има изключи-
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Снимка 6. Информираността за рака на гърдата е изключително важна стъпка към
грижата за собственото здраве. Октомври месец е месецът за информираност, а
като символ се използва розовата панделка.
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Промените в климата
влошават алергиите

З

Превод: Марина Цачева Източник: nationalgeographic.com

ащо поленът кара някои хора
да кихат? Консумирането на
мед ще ви помогне ли срещу
алергиите? И какво общо има
жегата с това?
Когато едно дърво много обича друго, то отделя прашец, за да го оплоди,
както и всички други дървета, които
се случат да са наоколо (знаете как е).
Но когато поленът започне да се разпространява с вятъра, вие вероятно
не си мислите за чудото на размножаването на дърветата, а се ужасявате от
алергиите, които го придружават.
Причината, поради която поленът
кара някои хора да кихат и да имат
хрема е, че имунната им система го
атакува като паразит, казва Leonard
Bielory, професор и алерголог в Rutgers
University Center of Environmental
Prediction.
Това е така, защото имунната система
на някои хора разпознава белтъчните последователности в поленовите
молекули като белтъчните последователности в паразитите. Когато това
се случи, техните тела се опитват да
изхвърлят „паразитa“, чрез кихане и

други симптоми. Тази атака към полена, казва Bielory, „е реакцията, която
наричаме алергия“.
Фактът, че телата на някои хора реагират така, е малко странен, тъй като
поленът „до известна степен е безвреден“, казва той. Нашата имунна
система „наистина не би трябвало да
реагира, защото поленът не е нищо
повече от репродуктивния компонент
на мъжките растения.“

Толкова е горещо тук
Първите сведения за алергии към
полен са от времето на Индустриалната революция. Дали това означава,
че алергиите се причиняват от замър-
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сяването на околната среда, нови видове диети или промени в хигиената,
не е ясно. Това, което е сигурно е, че
промените в климата са съвременник
на поленовите алергии, пише Чарлз
Шмид в издание на Environmental
Health Perspectives.
„Когато са изложени на по-висока
температура и по-високи нива на въглероден диоксид, растенията стават
по-мощни и отделят повече полен, отколкото иначе биха“, пише Шмид.
Повишаващите се температури в някои райони, като северните Съединени щати, удължават периодите, през
които растенията отделят полен. Комбинираният ефект от повишаващите
се температури и повечето въглероден диоксид означава, че количеството полен във въздуха се увеличава и

ще продължава да се увеличава, тъй
като промените в климата се задълбочават. (Според проучване, представено от Bielory, количеството на полена
може да се удвои до 2040.)
Това са лоши новини не само за хора,
които имат алергии, но също и за хора,
които нямат.
„Общо взето, колкото по-дълго сте изложени на алерген, толкова по-вероятно е да станете чувствителни към
него“ казва Bielory. Хората, които имат
поленови алергии, може да изпитат
засилване на симптомите, а хора, които нямат алергии към полен - може да
се алергизират.
Вече, пише Шмид, „има доказателства,
показващи, че разпространението на
сенната хрема се увеличава в много
части на света.“

Пчелар събира мед за продаване като здравословна храна в Ню Мексико. Той, обаче,
няма да излекува алергиите Ви. Снимка - Марта Купър.
С Т Р.
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Помага ли медът?
С нарастването на броя на страдащите
от алергии е разбираемо, че хората започват да търсят природни начини да
облекчат симптомите си. Някои твърдят, че консумирането на мед ще ви
създаде устойчивост, защото съдържа
полен.
Но както Рейчъл Грос посочва в Слейт,
тази теория е просто захаросана купчина лъжи, най-вече, защото поленът,
който ни кара да кихаме не идва от
цветята.
През пролетта поленът, който алергизира хората идва от дърветата. През
лятото алергичните реакции се причиняват от полените на тревните растения, а през края на лятото и на-

чалото на есента, хората страдат от
отделящите полен плевели - особено
амброзията, която се е разпространила от Съединените щати до Европа и
Изтока.
В действителност естествените начини да се справим с алергиите (когато вече сме ги развили) към цветния
прашец са да поддържаме високо ниво
на лична хигиена, да държим прозорците затворени и да излизаме на открито, когато количеството на полен
е по-ниско, например след дъжд. Ако
симптомите ви са тежки, взимайте
противоалергични лекарства или се
посъветвайте с алерголог.
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ДНК – много повече
от обикновена
„двойна спирала“
Автор: Невена Христозова

Повече от 60 години след откриването на структурата на ДНК,
молекулата на живота продължава да ни изненадва и разкрива тайните си
една по една. Двойната спирала – елегантно проста и изумително сложна,
далеч не е само това!
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т 1953 година насам, почтни няма човек, който да не
знае, че ДНК (молекулата,
която съхранява и предава
генетичния код на почти всички организми на Земята) образува двойна
спирала от две допълващи се (комплементарни) вериги. Откритието
на екипа на д-р Уотсън и Крик остава
едно от най-значимите в съвременната наука – те представят модела на
т.нар. Б-ДНК, коато е дясно-въртящата
спирала и е формата, под която ДНК се
намира в нашите клетки при нормал-

ни условия. И все пак – от самото потвърждаване на този модел, няколко
форми на двойни спирали с различна
симетрия биват наблюдавани в лабораторни експерименти – най-често
срещаните са А- (по-компактна форма на Б-ДНК) и Зет- (ляво-въртяща
ДНК двойна спирала). Докато А-ДНК
се среща в ектремни стресови условия
на средата, Зет-ДНК винаги е представлявала по-сериозен проблем за учените – някои смятат, че тази форма се
приема от ДНК по време на транскрипцията (една от стъпките по пътя на
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синтезиране на белтък, кодиран от
ДНК), но дебатите по въпроса все още
продължават. Така или иначе, съществуването на ДНК под формата на двойна спирала е факт, общоприет, както в
научните среди, така и сред широката
публика, но ДНК продължава да ни
изненадва и до днес с разнообразието
си.
Оказва се, че в живите организми ДНК
може да съществува под форма много
различна и значително по-сложна от
двойната спирала. Екип от университета в Умео в Швеция доказа, че функционална ДНК може да се намира и под
формата на впечатляваща четворна
спирала (т.нар. quadruplex DNA). Както
става ясно, региони от ДНК богати на
Гуанин (една от четирите бази кодиращи генетичната информация) могат да образуват голям брой вътрешно
и между-молекулни чтворни спирали,
без да нарушават целостта на ДНК веригите, от които са съставени. Т.нар.
гуанин-квартети (Г4) се оказват значително разпространени в геномите на много организми (от дрождите

до човека) и не се срещат случайно
в последнователността на ДНК, а са
по-скоро локализирани в конкретни
райони. Най-често срещани Г4 последователности биват открити в района
на теломерите (краищата на хромозомите), рибозомалната ДНК (частта
от ДНК, кодираща РНК, изграждаща
рибозомите) и промоторите (районът,
който действа като бутон за включване и изключване на гените, кодиращи
белтъци).
Учените решават да изследват Г4 последнователностите у вид дрожди
- Saccharomyces pombe. Техните хромозоми са устроени много сходно с човешките, а и те са широко използван
моделен организъм за клетъчни, генетични и молекулярни експерименти
– много информация за струкурата и
функционирането на тези организми
вече се знае, което прави изследването на нови феномени добре контролиран експеримент.
Учените от университета в Умео успяват да докажат, че Г4 последователности, които според компютърни
модели би трябвало да формират четворни спирали, наистина приемат
подобна форма, когато изолират богати на гуанин региони от теломерите и гените за рибозомна РНК на S.
pombe. Изненадите обаче не спират
до там – те показват, че тези последователности от ДНК имат по-специфично взаимодействие с някои ензими, които оперират с ДНК в клетката.
Един от най-важните ензими, които
манипулират ДНК в клетката, е т.нар.
ДНК хеликаза. Нейната функция е да
разделя двете вериги в двойната спирала на ДНК по време на копирането
на генетичната информация (преди
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удвояването на ДНК за размножаване
на клетката или при синтезата на белтъци). Pfh1 е хеликаза в използвания
вид дрожди, която има своя аналог и
у човека и е отговорна за разплитането на ДНК в райони, където има „препятствия“ – белтъци, здраво свързани
с ДНК или компактни ДНК структури,
които изискват специално внимание,
например в края на хромозомите (те-
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ломерните региони). Pfh1 разпознава,
свързва се с и е способна да разплита
Г4 последователности в ДНК, а последните експерименти показват, че
този тип хеликаза е реално концентрирана в районите на теломерите по
време на С-фазата (фазата преди клетъчното делене, когато ДНК се копира,
за да се предаде еднакво количесто и
качество на новите клетки). Това разплитане на ДНК в Г4 регионите обаче
става значително по-бавно (сравнено
с двойно-верижната ДНК), което вероятно е със защитна цел, както и самото присъствие на Г4 последователностите в теломерите. Днес вече знаем,
че грешки в копирането на теломерните последоателности или тяхното

значително скъсяване е сред един от
най-честите феномени, съпътстващи
развитието на туморни образувания
при многоклетъчните организми. В
тази логика, клетките са си изградили
сложни „системи за сигурност“ срещу
повреда на теломерите. Учените предполагат, че структури като четворните спирали от Г4 последователности
може би са един такъв механизъм –
ако краищата на хромозомната ДНК
са трудни за разплитане, вероятността те да бъдат място на случайни мутации или повреди е значително намалена, следователно и клетката има
по-добър шанс за оцеляване. От друга
страна обаче, клетката все пак трябва да е способна в определени ситуации да оперира с тази ДНК и с тази
цел синтезира специална хеликаза,
която се справя с пъзела на четворните спирали (Pfh1). Всяко усложняване
на генетичната машина струва скъпо
– изисква повече енергия и възникването на мутация може да е фатално,
но е цена, която явно доста организми
намират за приемлива, за да защитят
краищата на хромозомите си.
Така учените успяват да разгадаят
една от поредните тайни на ДНК и да
научат нещо повече за хитростта на
живите организми да предпазват генетичния си материал от повреди.

Оригиналната публикация за четворната спирала и способността на Pfh1
да се справя с нея излиза през месец
май, 2016 - http://nar.oxfordjournals.
org/content/early/2016/05/02/nar.
gkw349.full ;
Повече информация за Pfh1 хеликазата - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC3315120/ ;
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Българска Наука и Медицина
– да се запознаем!
Съвсем наскоро в България започна
издаването на ново електронно
списание, посветено изцяло на науката
медицина
Кои сме ние?
Ние сме списание „Българска наука“, но с нов проект – онлайн списание за
медицина, а именно „Българска наука и медицина“.
Занимаваме се вече 11 години с разпространение на научна и научнопопулярна информация и придобихме голям опит през годините, който
искаме да впрегнем в нещо много важно, а именно нашето здраве.
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исуването на животни и растения, произведенията, вдъхновени от дивата природа,
имат своето обособено място
в света на съвременното изкуство. Те,
както и тясно специализираното поле
на научната илюстрация, се развиват
много динамично у нас под влиянието
на световните тенденции. Тази област
на изкуството се утвърждава със своята важна обществено значима роля и
това предполага нуждата от нейното
институционализиране. Броят на художниците, работещи в тези сфери
бързо се увеличава през последните
десетилетия, публикуват все повече
и по-качествени богато илюстрирани издания, организират се изложби,
интересът на младите автори, студентите както от художествени, така и от

Георги Пчлеров, Цветя и птици,
Белогърдо рибарче, акрил, 2016 г.
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Асен Игнатов, Poecilimon, акварелни моливи и акварел.

други учебни заведения расте.
В настоящия момент на повишаващ се
интерес и популярност към подобен
вид изкуства е редно да бъде обособено важното място на художниците,
които с работата си са допринесли
за развитието им у нас и чиито имена вече са утвърдени в тези области.
Трябва да бъде отдадено необходимото внимание на историята, на събитията и личностите, благодарение на
които у нас тези области на изкуството се развиват толкова много в рамките на едно столетие. Също така важно
е тази инерция да не бъде изгубена.
Това, което все още липсва, в известна
степен, на тази вече обособила се област у нас, са приемствеността и съх-

ранението на определена традиция.
Създаването на дружество, подобно
на много други в света, обединяващо
художници с общо поле на дейност,
близки идеи, мироглед и в случая найвече общи ценности, поставящи на
първо място природата и изкуството,
ще допринесе за разгръщането на споменатите видове изкуства в България.
Поради изброените по-горе причини настъпи моментът на учредяване
на Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори – ДАФНИ (Societyof animalists florists and
scientific ilustrators– SAFSI).
Първата изложба на ДАФНИ се открива на 18 ноември 2016 г. от 18ч. в Националния природонаучен музеяй. В
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Деница Пенева, Европейски зелен гущер (Lacerta viridis), акварел,
акрил и молив, 2016 г.
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нея са включени произведения на повечето съвременни български художници, работещи активно в областите
на анималистиката, флористиката и
научната илюстрация. В нея са представени оригинални произведения,
публикувани в едни от първите български научни издания, както и в понови такива. Строго научните илюстрации, издавани или непоказвани
до сега, са хармонично експонирани
заедно със свободните, художествени
интерпретации на определени видове растения и животни. В изложбата
се наблюдава голямо разнообразие
по отношение на изразните средства,
подхода и избора на техники. Това е
предпоставка за наличието на силен
контраст между, обединените от тематиката произведения. В сравнително
малка експозиционна площ са събра-

ни над 50 оригинални произведения
на голям брой, утвърдени в съответните области, художници. Освен тях
са представени и произведения на
някой по-млади автори, които макар
и с по-малък опит, през последните
няколко години демонстрират задълбочени интереси и под различни форми реализират проекти, свързани със
споменатите теми.
В изложбатаучастват: ГеоргиПчеларов – председателна ДАФНИ, ДеницаПенева и Асен Игнатов – членовена УС
на ДАФНИ, проф. Виктор Паунов, Валентин Катранджиев, Велизар Симеоновски, Венцислав Кръстев, Виктор
Василев, Владимир Николов, Димитър Влаев, Елена Кметова-Биро, Игната Василева, Екатерина Кожухарова,
Любен Домозетски, Людмил Илиев,
Мария Крумовска, Минчо Тодоров,
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чев, автор на едни
от
най-ранните
български научни илюстрации на
безгръбначни животни. Редом с тези
произведения има
и оригинални работи на един от
най-забележителните
съвременни зоолози - доц.
Николай Цанков.
Херпетологът, макар за нещастие
да не доживява 40
годишна възраст,
успява да постигне
много за науката,
както и за опазването на дивата
природа в България. В изложбата
са включени две
негови авторски
наиучни илюстрации, предоставени от семейството
му. Автор на голям
брой научни публикации, участвал
в множество межНиколай Боев, Копринарката (Bombycilla garrulus), писец.
дународни научни
форуми, ментор и
вдъхновение за поНиколай Кранайс, Симона Босилкова,
младите зоолози, за своите студенти
Славена Пенева, Елена Панайотова.
В първата изложба на ДАФНИ също и докторанти, той за първи път бива
така са представен и оригинални представен като художник.
илюстрации на Николай Боев, който Показани са също репродукции на риилюстрира едни от първите българ- сунки и графики на мравки дело на
ски научни зоологични издания през един от най-известните български
50-те години, както и на Йордан Фил- художници – скулпторът Иван Лазаров. Под формата на репродукции са

С Т Р.

93

www.nauka.bg/night

С Т Р.

94

представени и работи на проф. Здравко Стоянов– график, преподавател
в НХА и автор на илюстрации за голям брой научни и научно-популярни издания. Многократно участва в
Общи художествени изложби на СБХ
с илюстрации, най-вече на безгръбначни животни – пеперуди и бръмбари, за които получава награди. Невена Карамалакова е още един автор
с богат опит в областта на научната
илюстрация, награждаван редовно
за участия в споменатите, регулярно
провеждани изложби на СБХ, който е
представен с репродукции. Независимо от невъзможността в изложбата
да бъдат показани техни оригинални
произведения, приносът им за развитието на научната илюстрация у нас е
безспорен и заслужено представен в
експозицията. Информацията и илюстративния материал за тях са предоставени от архива на СБХ.
Повечето от участниците в изложбата
имат богат опит в областта на научната илюстрация и публикации в научни издания. Художниците, специализирали се в областта често са учени
– зоолози и ботаници по образование.
От своя страна авторите със художествено образование и професионален
опит непременно също, занимавайки
се с илюстрирането на научни издания се специализират в същите области на науката. Така в настоящата изложба наука и изкуство, две привидно
крайно различни по своето естество
човешки дейности, се обединяват.
В изложбата са представени произведения на председателя на ДАФНИ
– Георги Пчеларов. Художникът анималист илюстрира научни издания,
най-вече в областта на зоологията от

80-те години на миналия век. Той има
богат опит и много идеи за нейното
развитие у нас и за работа с млади автори. По тази причина от дълго време
обмисля възможността за обединяването на тази тясно специализирана
общност и е автор на наименованието
ДАФНИ.
В изложбата с нови, непредставяни
до сега произведения участват и двама от учредителите на ДАФНИ – Асен
Игнатов и Деница Пенева. Тези автори също работят активно в областта
на научната илюстрация и имат голям брой публикации. Те са носители
на награди за научни илюстрации на
биологична тематика и участници в
международни конкурси в областта.
Димитър Влаев е художник чиито
илюстрации са публикувани в редица
научни издания, посветени най-вече
на ботаниката. Роденият през 1938
г. автор се специализира в областта
през 60-те години, като се заема с
илюстрирането на „Флора на Народна
Република България“, наследявайки
започнатото от Йордан Филчев. От
тогава до днес стотици негови произведения са публикувани в редица книги. За първата изложба на ДАФНИ, той
предоставя оригинални илюстрации,
включени в „Атласналечебнитерастения в България“, БАН, 1982г., „Гъбите
в България“, 1978. и „Ядливи и отровнигъби в България.“ 1998г.
Проф. Виктор Паунов – почетен член
на ДАФНИ също има богат, дългогодишен опит в областта на научните издания и редица публикации. Неговият принос за развитието на научната
илюстрация у нас е свързан не само с
това, но и с преподавателската му дейност. Понастоящем заместник ректор
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на НХА, той има заслугата за обособяването на научната илюстрация в
рамките на учебната програма, както
и в самостоятелна специализирана
магистърска програма в най-старото
и престижно художествено учебно заведение в България.Той е носител на
редица награди, сред които Наградата на сдружение „Българска книга и
печат“ за илюстратор на годината за
книгата „Толкова чудни неща вършат
птиците“, изд. „Български художник “,
която получава през 1989 г.
В първата изложба на ДАФНИ са включени и няколко произведения от една
още по-тясноспециализрана област
– илюстрирането на праисторически
видове или т.нар. палеоарт. Велизар
Симеоновски, който по настоящем
работи в Природонаучния музей в
Чикаго, САЩ е сред най-добрите съвременни художници в областта. Той
е автор на голям брой научни публикации посветени на изчезнали видове
бозайници, както и на илюстрациите
към тях и други престижни издания,
свързани с темата. Владимир Николов
е друг, по-млад автор, който също се
включва с изложбата с изображения
на праисторически видове.
Любен Домозетски е сред най-младите членове на ДАФНИ и също работи
в областта на научната илюстрация.
Той, подобно на много от колегите
си, представени в изложбата, съчетава научната дейност с художествена
практика. Занимава се задълбочено с
лепидоптерология /наука за пеперудите/ и илюстрира научни и научнопопулярни материали.
Елена Панайотова известна най-вече като съвременен автор и живописец, също често черпи вдъхновение

от природата, изобразява животни и
растения, като изследва до съвършенство тяхната натура. Именно такъв
подход е приложила в, представените
в изложбата графични произведения.
Всички останали, художници, участващи в първата изложба на ДАФНИ,
дори и непряко са свързани с научните среди и области на работа, и
също задълбочено навлизат в биологичната проблематика. Поради интереса и вдъхновяването си най-често
от растения и животни, те също като
учените, се запознават подробно със
особеностите на изобразяваните
обекти. Именно тези по-специализирани интереси и необходимост от специфични познания обединява всички
тези автори. Това е още една причина
основаването на ДАФНИ да бъде от
полза за комуникацията между тях
и взаимното обогатяване на опита
и познанията на всеки от членовете.
Дружеството също така би могло да
спомогне за изграждането на връзка
между научните институции и художниците. По този начин илюстрирането на определени научни издания би
могло по прецизно да бъде възлагано
на автори с необходимия опит, качества и специализирани умения. Също
така ще бъде изградена връзка между
отделните поколения, като по-младите автори ще имат възможност да се
запознаят непосредствено с работата
на своите по-опитни колеги и да осъществяват професионални контакти,
да реализират съвместни проекти. Самото основаване на ДАФНИ е резултат
именно от едно такова успешно сътрудничество между учредителите на
организацията.
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бсадата на Константинопол
от огромната арабска армия
на Маслама през 717-18г., завършила с разгром за силите
на Халифата отдавна заема ключова
позиция в българската историография. Причините за това са повече от
очевидни – всички съвременни извори пряко или косвено отбелязват
значителната роля, изиграна от българите в спасяването на ромейската
столица и прогонването от Балканите
на най-голямата азиатска армия, стъпвала тук от времето на Ксеркс. Арабската заплаха за Европа е несъмнена
– падането на византийската столица
би означавало безпрепятствено разширение на халифата към Балканите,
а също така и Италия, тъй като визан-

тийския флот е този, който държи силите на исляма далеч от Апенините.
В този смисъл, победата над арабските сили с право може да се отбелязва
като една от двете критични победи
на Християнството над Исляма за цялото Ранно средновековие. Втората,
противно на наложения мит, не е успеха на Карл Мартел (718-741г.)1 над
маврите при Поатие (732г.), а победата на аквитанския херцог Одо Велики
(688-735г.) при Тулуза през 721г. Преди да преминем към същинския ход на
кампанията и обсадата, ще се занимаем с няколко ключови въпроса, които
обикновено не получават достатъчно
1
Дадените дати посочват периода на
управление, а не на целия жизнен път на
съответната личност.
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внимание в научните трудове и попу- (патриарх на Антиохия 1166-1199г.)
лярните електронни публикации.
Текстът на неговата „Хроника“ е написан на сирийски (средновековен
Извори и историография
диалект на арамейския) и се основава на предходни съчинения, записани
Обсадата на Константинопол е от- от сирийските монаси през IX и X век.
разена в няколко извора, познати на Текстът на хрониката е по-малко посъвременната историческа наука. Во- пулярен в България и доста по-рядко
дещият византийски източник оста- цитиран. Друг детайлен и ценен със
ва Хрониката на Теофан Изповедник. своето съдържание източник е аноТекстът е частично достъпен на бъл- нимната Сирийска хроника от 846г.
гарски в ГИБИ, том III (виж библио- която дава допълнителни детайли
графия към статията), но изданието около присъствието на арабите в Трана БАН (както и всички от поредицата кия.
ГИБИ и ЛИБИ) съдържа един сериозен
От арабска страна, основните
пропуск – то цитира само онези откъ- извори по темата са: „История на проси, касаещи конкретно българите, из- роците и царете“ на Ат Табари (839важдайки ги от контекста на самата 932г.), който черпи информация от
хроника. Подобно „изрязване“ е доста по-ранните трудове на Ал Уакиди и
опасно за всяко нормално проучване Ал Мадайни, създавайки своеобразна
и спестява на четящите полезни де- компилация от техните трудове; „Книтайли, които могат да бъдат открити гата на изворите“ (Хитаб ал Уюн). Пов пълния текст.2 Самият Теофан е ав- вечето арабски хронисти, нормално,
тор, чиято оценка, макар и доста из- предпочитат да прескочат основните
черпателна, трябва да се подложи на детайли около поражението и залагат
сериозно съмнение, с оглед на факта, най-вече на вероломството на ромеиче самият той е иконопоклонник, кой- те и в частност на Лъв III, който дълто в случая с Лъв III Сириец описва им- го преговарял с арабите, но в последператор-иконоборец. В този смисъл, ствие се отметнал от клетвите си.
хронистът е крайно предубеден към
Западните (латински) извори
действията на императора и обектив- също не подминават ключовата обността на оценките трябва да бъде сада. Тя е отразена от цяла плеяда
разглеждана твърде предпазливо от хроники, сред които „Универсалната
всеки изследовател на периода.
хроника от 741г.“, „Делата на неапоСледващата важна хроника, коя- литанските епископи“, „Хроника“ на
то ни дава информация за обсадата Зигберт и „Хроника“ на Хугон. Особесе явява текстът на Михаил Сирийски но внимание заслужава „История на
лангобардите“ на Павел Дякон, която
2
Имената на изворите в бележките под
се явява основа за всички последвалиния ще бъдат дадени на Български език
щи латиноезични хроники. Част от за(Теофан Изповедник – Хроника; Михаил
Сирийски – Хорника и т.н.) В Библиографията падните извори използват за основа
византийските, но присъстват и деса посочени оригиналните заглавия, от които
тайли, които отсъстват в ромейските
са цитирани текстовете.
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текстове.
Съвременната българска историография и псевдоисториопис (срещана основно в електронните източници на информация) е развила
най-разнообразни интерпретации на
събитията от 717-718г. Всички класически научни трудове, посветени
на историята на България задължително отбелязват победата на българите над армиите на халифата и отдават заслуженото на предците ни в
извоюването на победата над исляма.
Основния недостатък на българските текстове е честото подценяване
на ролята, която самите византийци
изиграват в спасяването на своята
столица, особено чрез разгрома, нанесен на арабския флот през зимата на
717/18г. Обратно, доста от западните
трудове пренебрегват българите за
сметка на византийците, основавайки
своите проучвания най-вече на трудовете на гръцки медиевисти, чието
влияние е изключително голямо сред
водещите европейски научни центрове. В този смисъл, на лице е очевидна
липса на обективност, която е вредна
за историята и се нуждае от сериозен
историографски „ремонт“, който би
оказал чест на българските медиевисти, в случай, че се заемат с него.
Ако трябва да се позовем на
конкретни примери от българската
историческа наука, отразяването на
кампанията срещу Константинопол
от страна на родните историци често
е съпроводено с доста избирателно
интерпретиране и дори цитиране на
историческите извори. Ще посочим
няколко примера. В своята „История
на Първото Българско царство“, Васил
Златарски посочва, че действията на

българите през 717-18г., са несъмнено
потвърждение за спазване от българска страна на договорът, сключен през
716г. Между Византия и България.3
Както ще видим по-долу, изворите не
намекват нищо потвърждаващо подобна хипотеза но и не се споменава
българите да са нарушили съответния договор. Както ще видим, обаче,
за действията на българите срещу
арабите съществува далеч по основателна и директна причина. В този
смисъл, клишето, че Лъв III помолил
българите за помощ е де факто недоказуемо, тъй като нито едно сведение
касаещо обсадата – нито византийско,
нито сирийско, нито арабско не предполага Лъв да е пращал пратеници
при българите. Нещо повече, както Г.
Цанкова-Петкова посочва в своето изследване на българо-византийските
взаимоотношения, договорът от 716г.
не е включвал (поне според изворите)
военни клаузи.4 Друг твърде очеваден проблем с цитирането на извори
ни се демонстрира от поредицата „История на Българите“ и по-конкретно
том V, където авторите цитират некоректно Михаил Сирийски. Става дума
за използването на данните на хрониста по доста манипулиран подход
– взето е числото на личния контингент на Маслама, разбит от българите
в Тракия, но е изпуснато да се спомене, че българите, надвили Маслама,
до преди това са били част от армията
3
В. Златарски, История на българската
държава през средните векове, том I, част 1
(София: Наука и Изкуство, 1970г.), с.247
4
Г. Цанкова-Петкова, „Българовизантийските отношения според мирните
договори от края на VII в. до началото на IX в.“
в Античная древность и средние века 10 (1973),
с. 167-180

www.nauka.bg/night

му (виж по-долу). Освен това неправилно се интерпретира текста на извора по отношение страха на арабите
от българите. Според посоченото изследване, изворът гласи: „българите
нападнали арабите и ги посекли, тези
последните се боели повече от българите, отколкото от ромеите.“5 Както
ще видим по-долу, подобен цитат в
Михаил Сирийски не съществува. Последен пример, който ще си позволя
да дам идва от „История на българите
в три тома“, където авторите са си позволили погрешно цитиране на Бешевлиев и неговия труд за българските
надписи. Според тритомната история,
поместения в 102-ра страница текст
за обещаната от Тервел помощ за ромеите се отнася към обсадата от 71718г. Ако си направим труда да прочетем самия Бешевлиев, се вижда ясно,
че поместения от него надпис касае
военната помощ, оказана от Тервел на
Юстиниян II.6
За да не навлизаме в дребнав
коментар на множеството изследвания по темата, ще спрем с примерите
до тук и ще продължим със същината
на настоящата статия. В библиографията, приложена в края може да намерите коректно посочени използваните извори и всеки един читател би
могъл да се допита до оригиналните
текстове и д аги съпостави с трактовките, посочени както тук, така и в останалите научни трудове, посветени
на темата.
5
Д.Зафировф, Е. Александров (ред.),
История на Българите, том V Военна история
на българите от древността до наши дни
(София: Труд, 2007г.) с. 77
6
В. Бешевлиев, Първобългарските
надписи (София: БАН, 1992г.), с. 102

Предисторията
Причината за арабския поход срещу
Константинопол трябва да се търси
колкото във вътрешнополитическата обстановка в самата Византийска
империя, толкова и в ситуацията в
Умаядския халифат. Византия преживяла дълъг две десетилетия период,
в който самата легитимност на императорската институция била поставена под въпрос, след като седем души
се сменили на трона в Цариград. Тези
чести смени били съпътствани от постоянно въвличане на външни фактори (като например българите), които
били използвани като лостове, с чиято помощ тежката имперска корона
да бъде наместена върху съответната
глава. Същевременно, позицията на
Умаядите на трона в Дамаск съвсем
не била циментирана. Противоречията от Гражданската война (656-661г.),
не само че не били погребани редом
до тялото на Али, но и се разгорели с
нова сила през 680г., когато смъртта
на Муауия I (661-680г.) се превърнала
в сигнал за ново разцепление в грамадната арабска империя, свързано
с противопоставящите се фракции в
двора и най-вече могъщите емири на
Шам (Сирия) и Ирак. Като добавим и
присъствието на верните на Али мюсюлмани, се получава една взривоопасна смес, чието латентно състояние
можело да се поддържа само на цената на непрекъснати външнополитически успехи и разширяване на дар ал
ислам („домът на исляма“ - т.е. териториите, населявани и управлявани
от мюсюлманите) за сметка на дар ал
харб („домът на войната“ – т.е. земите
на неверниците). В този смисъл, както
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посочва ат Табари, не е никаква изненада, че новия умаядски халиф Сулайман бин Абд ал Малик (715-717г.) се
заел да установи своя престиж и слава
чрез завземането на най-великия град
на неверниците – Ак Кунстантиния7.
В този смисъл, кампанията от 716-18г.
не е нищо повече, от един грандиозен
проект за изковаване и подпечатване
на владетелската легитимност. Ако си
послужим със съвременни термини,
една победа над ромеите и вземането
на тяхната столица би се превърнало
в моментална пи ар бомба, чийто отзвук щеше да разтърси тогавашния
свят. Полагането на византийската
столица в краката на халифа би ознаменувало ако не окончателна победа
над неверниците, то поне най-значимата крачка към тяхното подчиняване на „праведната вяра“.
Арабите вече веднъж са се
сблъсквали с империята в битка за
Константинопол (674-679) и този
сблъсък завършва с катастрофа, която е сред водещите причини за избухналата Втора Гражданска война
(680-692г.), а победата заслужено издига престижа на Константин IV Погонат (668-685г.), само за да бъде той
помрачен от поражението, нанесено
на ромеите от българите при Онгъла
(680 или 681г.). Но ако през 70-те години на VII в. Византия е обединена
около силен владетел, чийто авторитет и власт са повече или по-малко
неоспорими, в началото на VIII век си-
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туацията е съвсем различна. Смяната
на седем души на имперския престол
и фрагментирането на политическия
елит води до дестабилизация и тежка
социално-политическа криза за православната империя. Гражданската
война между Атанасий II и Теодосий
III довела до разруха и икономически
упадък както Тракия така и части от
Анатолия и несъмнено спомогнала
за упадъка на византийския военен
потенциал. Същото се отнася и до
бунтът на Василий в Италия, където
местните войски се опитали да издигнат своя командир за император, но
се провалили. В крайна сметка, Византия през 716г., когато всъщност започнала арабската кампания била една
раздирана от вътрешни междуособици държава, която можела да се окаже
лесна плячка за устремения към слава
и признание халиф.
Арабската армия

Един от основните проблеми за всеки
военен историк, занимаващ се с кампании и бойни действия от преди модерната епоха е изчисляването на конкретния брой на участващите войски.
В този смисъл, данните на изворите са
изключително противоречиви и силно хиперболизирани. Именно безкритичното цитиране на тези извори е
подвело мнозина историци в България
и много повече псевдо-творци, да възхваляват победата на българите, като
успех срещу една гигантска армия,
7
E.W.Brooks, “The Campaign of 716-718
чийто брой остава без реален аналог
from Arabic Sources” in The Journal of Hellenic
в историята на средновековното воStudies 19 (1899), с. 20-21; Имената на арабските
енно дело на Балканите. Приемането
пълководци и владетели са предадени според
арабската норма, в която отсъстват звуците „о“ на подобни цифри като чиста монета,
обаче, би означавало че по същия наи „е“.
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чин следва да тълкуваме и по-късните
хронографски числа, отнасящи се до
Османската империя или по-ранните
свидетелства за походите на персите в Европа. Въобще, във всички тези
извори ясно личи нуждата от хиперболизиране на източните орди, които
заплашвали да погълнат западната
цивилизация. В противовес на тази
по-скоро романтична и повърхностна
оценка на въоръжените сили на халифата, е редно да поставим коректната
тенденция към преразглеждане и преоценяване на реалностите с които се
сблъсквали тогавашните командири
от гледна точка на ограниченията, налагани от логистичните възможности
на епохата.
Най-подробния извор за размера на
арабската армия е Михаил Сирийски. Той посочва следното: „Маслама
превзе Сарди и Пергам, от където взе
мнозина пленници. След това горд,
той реши да се отправи към Константинопол. Събра армия от 200 000 конници и 5 000 напълно снаряжени
кораба. След това в допълнение, той
взе още 12 000 българи, а също така
и 6 000 камили и 6 000 мулета, натоварени в припаси и се приготви да води
война за много години напред. Закле
се да разруши Константинопол и назначи Умар за пълководец. Освен това,
имаше още 30 000 бойци-доброволци
с него. Цялата тази армия той изпрати
пред себе си, а сам се отправи след тях
с отряд от 12 000. Армията раздели на
две, като една част пое по суша, а другата – по море.“8 За съжаление, тази
8
Михаил Сирийски, Хроника, 137
(взето от https://archive.org/stream/ChronicleOfMichaelTheGreatPatriarchOfTheSyrians/Chronicle_Michael_Syrian_djvu.txt на

цифри остават непотвърдени, но и
неоспорени, от нито един друг източник. Теофан изповедник заявява, че
арабите разполагали с 1800 (към които в последствие се присъединили и
други 660, изпратени като подкрепление) и посочва, че по-голямата част от
арабския флот останал неприложим
за самата обсада, поради плитчините
около Константинопол, където „претоварените арабски кораби нямало
как да плават“9. Общо корабите, използвани от арабите според Теофан
са 2460, като голяма част от тях били
търговски кораби, пригодени за война и за превозване на войските. Византийският хронист така и не назовава конкретен размер на арабската
армия. За сметка на това, Михаил Сирийски ни дава допълнителни сведения в своята хроника. В хода на самата обсада, арабите използвали 20 000
души, които да отбраняват укрепленията, пазещи тила на армията от към
Тракия, а други 30 000 били разположени за охрана на корабите. 10 Теофан
посочва, че 2000 „тежковъоръжени
войници“ били оставени да пазят самите кораби, поддържащи армията,
докато основната част от флота била
оставена по-назад, по протежение
брега на Мраморно море.11 Изглежда, Маслама не разполагал с пълния
си контингент в Европа, тъй като някаква част от армията била оставена в
Азия да обсажда Никея (12 000 според
Михаил Сирийски). Освен това, през
14,03,2016г.);
9
Теофан Изповедник, Хроника, 396, с. 88
10
Михаил Сирийски, Хроника, 137
11
Теофан изповедни, Хроника, 396, с. 88
- „Оставиха 20 кораба които да пазят тила им.
Те имаха по 100 тежко въоръжени мъже да ги
пазят“
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пролетта на 718г., новият халиф Умар
II се наложило да изпрати нова армия
по суша, която да подкрепи блокадата
на азиатските подстъпи към Константинопол.
И така, каква, реално, била армията, която Маслама довел в Европа?
Ако приемем данните на Михаил Сирийски, става въпрос за поне 50 000
бойци, пазещи арабския лагер, плюс
един авангарден контингент, който,
както ще видим в последствие, бил
унищожен от българите. Още 12 000
души обсаждали Никея, което означава, че заедно с българските наемници,
общите сили на арабите възлизали на
поне 74 000 души. Разбира се, освен
тези охраняващи сили, арабите разполагали и с реален обсаждащ контингент, разположен срещу стените
на Константинопол. Тези войски не би
следвало да са по-малки от комбинираните сили за отбрана – т.е. поне 50
000 души. Това означава, че общата
численост на арабските сили, участващи в кампанията до зимата на 717г.
е била около 130 000 души. Дори да
отхвърлим посоченото от Михаил Сирийски число от общо 254 000 и да
го съкратим на половина, остава на
лице една наистина значителна военна сила, която Халифатът несъмнено
можел да постави на бойна нога с цел
постигане на ключовата цел – завземането на Константинопол.
Кой е Маслама?
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век. Син на халифа Абд ал Малик ибн
Маруан (685-705г.), той се издига като
един от ключовите военно-политически дейци на халифата. Син на робиня, той няма право на наследство
над престола, но се явява полубрат
на трима халифи и това му отрежда
първостепенна роля в арабския двор.
За първи път името му се споменава в
контекста на една кампания в Киликия през 705г. Две години по-късно,
Маслама (наричан в гръцките извори Масалмас – бел.авт.)ръководи наказателна експедиция на арабските
войски, насочена срещу Тиана (дн. Кемерхисар, Турция). Въпреки тежката
обсада и неблагоприятните условия
през зимата на 707-8г., Маслама успява да задържи армията си на позиция,
да разгроми изпратените от ромеите
подкрепления и да превзема града.
Няколко месеца по-късно, през лятото
на 708г., арабския принц постига повторен успех над ромеите при Аморион
и оплячкосва Исаврия през следващата година. Тези успехи водят до издигането му до управител на Армения и
Азербайджан, постове, които съчетава
с позицията си на губернатор на северна Сирия. Това, де факто, го поставя начело на една от най-ключовите
зони в арабската империя – границата
с Византия, концентрирайки в ръцете му контрола за целия газават, който арабските армии ще водят против
„неверниците“.12 Маслама скоро опра-

12
Освен големите конфликти, в
пограничните зони се водела постоянна
Пълководецът на арабската армия – „малка война“ свързана с ежегодни рейдове
Маслама (пълното му име е Маслама срещу вражеските територии. Този конфликт
бил двупосочен – от ромейска страна също
ибн абд ал Малик) е един от най-из- действали особени погранични общества,
тъкнатите и значими фигури в Ума- принципно приобщени към военноядския халифат от началото на VIII административните области на империята –
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вдава оказаното доверие. През 710г.,
арабите повеждат поредица от експедиции към Кавказ, ръководени лично
от Маслама. Втората, от 713/14г. се
увенчава с успех и ключовия град Дербент, който контролира пътя между
Волга и Иран е поставен под контрола
на арабите. Това завоевание бележи
началото на т.нар. Втора Арабо-хазарска война, продължила с прекъсвания
до 737г., когато и двете страни, изтощени от конфликта се оттеглили, оставяйки Кавказ като естествена бариера помежду им.13 Но да се върнем на
Маслама. Докато подчинявал Кавказ,
арабския генерал не забравял и Византия. Няколко последователни рейда в Галатия се увенчали с поредица
успехи – през 712г. арабите оплячкосали Амасия, а през 714г. завзели Малатия. Когато през 715г., халифът
Сулайман решава да задейства своя
план за завземане на Константинопол, Маслама изглежда като логичния
кандидат за изпълнение на задачата.
Историята на Константинополската
кампания ще разкажем по-долу. Тук
заслужава да отбележим, че неуспехът не довел до загубата на престиж
за Маслама. Напротив той остава на
своя пост още две години, след което е
изпратен в Ирак, където първо се разправя с бунт на хариджитите (крайна
секта на исляма, вероятно първата
такава. Действията им от онази епоха
доста напомнят на съвременните ислямистки групировки – бел.авт.), след
т.нар. Теми.
13
Според някои модерни изследвания,
изтощаването ресурсите на Шам (Сирия) във
войните с хазарите се оказало ключов фактор
за отслабване потенциала на Умаядите, за
които Сирия се явява главна продоволствена
база.

което потушава бунта на Язид ибн ал
Мухалаб (бивш управител на Ирак,
вдигнал се на бунт срещу халифа Язид
II през 721г. - бел.авт.) и лично отнема
живота на предателя. Въпреки това,
новият халиф Язид II (720-724г.) решава да отстрани неудобния генерал.
Името на Маслама изчезва от изворите до 725г., когато след възкачването
на неговия полу-брат Хишам ибн ал
Малик (724-743г.), Маслама е върнат
на служба в Азербайджан, където успешно воюва с хазарите и извършва
поредица от успешни рейдове срещу
Византия. Изглежда популярността
му не допада и на новия халиф и Маслама е отстраняван на няколко пъти и
връщан отново в критични ситуации,
за да спасява арабските владения в
Армения от хазарите. В крайна сметка, през 735г. Се оттегля от активна
служба и умира три години по-късно,
през 738г.
Кариерата на Маслама ясно показва, че той е умел тактик, добър
стратег и генерал, способен да воюва
както срещу ромейската редовна армия с нейната отлична пехота и специфичен маниер на боя, така и срещу
могъщите степни кавалерии на хазарите, които разбива в поне две открити сражения, когато силите им са
командвани лично от хаганите. Маслама несъмнено е бил опитен в провеждането на обсади, знаел е всичко
за укрепяване на неудобни позиции
и е доказвал, че тежките зимни условия трудно го разколебават да вдигне блокадата на набелязаната цел. В
този смисъл, е повече от задължително да отдадем дължимото на арабския
пълководец, а също така да отчетем
факта, че българските победи, за кои-
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то предстои да споменем, не са извоювани срещу някакъв посредствен
придворен арабски велможа, а срещу
ветеран, прекарал по-голямата част на
седлото, командвайки армии, нанесли
съкрушителни поражения на всички
основни опоненти, с които се сблъсквали. Няма да е пресилено да кажем,
че провала на Маслама в Тракия е вероятно най-сериозното поражение в
иначе блестящата му кариера.
Кой управлява България през 716718г.?
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Този въпрос продължава и до ден
днешен да тормози българската историография. Според Именника на
българските ханове, Тервел управлявал 21 години и бил наследен от друг
владетел, чието име не се чете, властвал 28 години. Кога, обаче, е първата
година от управлението на Тервел и
кога е последната от управлението на
неговия наследник остават все отворени въпроси. Хронистите ни помагат
с оказания, за човек, на име Кормесий
(който днес се приема официално за
наследник на Тервел), с когото Византия сключва прословутия мирен
договор от 716г. и на когото, според
надписи на Мадарския конник, ромеите изплащали ежегоден налог. Теофан
Изповедник допълнително усложнява нещата като посочва в своята хроника, че Кормесий бил господар на
българите, с когото се подписал договора от 716г., ала през 719г., когато
един от претендентите за ромейската
корона потърсил помощ от българите, той се обърнал към Тервел. Това
кара някои изследователи да подозират, че Кормесий е съвладетел на

България и вероятно е син на Тервел,
който го приобщил към властта в някакъв момент от царуването си. Тезата изглежда удобна, но не може да
бъде потвърдена. Съществува и сериозно разминаване в хронологията на
българските владетели. Ако приемем
официалната дата, посочена в нашата
историопис за начало на тервеловото
управление – 701г., излиза, че Тервел
управлява до 721г. и е наследен, вероятно, от Кормесий, който управлява
до 749г. Това, обаче, не съвпада с официалната хронология, съгласно която,
управлението на Кормесий продължава до 739 (т.е. десет години по-малко).
Ситуацията около самата константинополска кампания също остава доста мъглява, поради простата причина,
че нито един извор не назовава кой
командва българите по това време.
Нещо повече, текстът на Михаил Сирийски предполага наличието на две
отделни български фракции, които се
сражавали срещу арабите (както ще
видим по-долу). Едната били онези 12
000 наемници, доведени от Маслама,
а другата били, „българите отвъд Дунава“ , за които говори Павел Дякон в
своята „История на Лангобардите“14.
Така, изглежда, предците ни са действали в две самостоятелни армейски
единици, всяка от които носи своята
заслуга за успеха над арабите. Това поставя следния казус – наемниците в
Тракия са имали свой командир, който не е бил Тервел или Кормесий. Това
се доказва по един много елементарен
14
Павел Дякон, История на Лангобардите,
глава 47 (взето от http://www.thule-italia.org/
Nordica/Paul%20the%20Deacon%20-%20History%20of%20the%20Lombards%20(1907)%20
%5BEN%5D.pdf?lbisphpreq=1 на 15,03,2016г.)
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начин – присъствието на български
контингент на страната на арабите
несъмнено щеше да бъде споменато
от Теофан Изповедник като нарушение на мирния договор от 716г. Теофан не пропуска да спомене българския отряд, пратен от Тервел в помощ
на узурпатора Артемий, но посочва,
че българската армия веднага се отказва от подкрепата си, научавайки че
кандидатът за трона е нелегитимен
няма подкрепа от столицата. Доказателство, че договорът не е погазен е и
надписа на Мадарския конник, който
вече споменахме, свидетелстващ за
продължаващите плащания.
Това означава, че контингентът,
за който споменава Михаил Сирийски,
не е част от войските на Дунавска България. Ами сега? Отговорът на този казус не е толкова невероятно сложен за
открояване, поради простата причина, че Дунавската България не е единствената територия на Балканите, на
която има българи. Още от края на VII
век., в Македония съществува територията, контролирана от Куберовите
българи, които се намират в особени
отношения (вероятно федеративни)
с империята на василевсите. От една
страна знаем, че куберовите българи
са отговорни за поне две кампании в
Тракия и Македония от 80-те и 90-те
години на VII век. От друга, изворите
не ни предлагат много свидетелства
за военни действия между тези българи и Византия през следващите десетилетия. Ако Маслама действително
търси съюзник на Балканите, който
би могъл да му осигури силен контингент в кратки срокове, контингент,
който е запознат с местния терен и
условия, то македонските българи се

явяват идеален кандидат. Веднъж сложил ръка над Дарданелите (което се
случва още през 716г.), Маслама лесно
може да проводи мисия в Македония
и да си закупи услугите на български
контингент, който да се присъедини
към армията на арабите в Тракия за
предстоящата обсада.
Това, обаче, не отговаря на въпроса кой командва в Дунавска България, която има своята ключова позиция в развоя на събитията. Принципно
ни остава само да гадаем, но едно елементарно пресмятане на базата на известните ни дати подсказва, че към
716г., Тервел би следвало да е мъж в
доста напреднала възраст – вероятно
около 60-те. Това косвено се потвърждава и от най-късната дата посочвана за край на неговото управление –
721г. Или едва три години след успеха
срещу арабите. В такъв случай, Кормесий, неговият наследник и вероятен
съвладетел, управлявал поне още две
десетилетия след това изглежда като
по-вероятния кандидат за реален ръководител на българските войски. Не
би било изненадващо и ако пак той е
стоял начело на силите, пратени от
Тервел в Тракия през 719г. Всичко
това, разбира се, остава по-скоро в
сферата на научните предположения,
но по-сигурно да допуснем, че не хан
Тервел, а някой друг е ръководел българските войски в борбата им с арабите.
Ако приемем Михаил Сирийски като достоверен източник и потвърдим хипотезата, че наемниците
в арабската армия са били българи от
Македония, то начело на тях вероятно
е седял някой от водещите фигури от
куберовия род (ако не и самия владе-
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тел на куберовите българи, чието име, товчеди е изключително голяма.
уви, ние не знаем – бел. авт.) При всяко
положение, вероятността двете български сили, сражавали се с арабите в КАРТА: Византия, Балканите и
Тракия да са били командвани от бра- Близкия изток в 716г.
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Арабската кампания срещу Констан- ват през 716г., приготовленията за
тинопол (715-718г.)
кампанията стартират още през 715г.,
когато арабите започват да мобилиМакар реалните военни действия зират своите сили и ресурси за предмежду араби и византийци да започ- стоящия поход. Основната част от
силите, подготвени за кампанията са
събрани от Шам (Сирия) и Газира (Месопотамия), като мнозина от тях са ветерани от скорошни кампании в Персия, Трансоксиана и Кавказ. Армията
се подготвя надлежно, запасявайки се
със зимни и летни униформи, голямо
количество продоволствия, обсадна
техника и „нафта“.15 Самията Маслама, назначен за „главнокомандващ по
суша и море“ разполага своя щаб в Дабик (дн. Северна Сирия) и там започва
постепенно да концентрира контингентите „идващи от всички краища
към него“16. Град Дабик – голям търговски и религиозен център от онази епоха, се превръща в естествена
отправна точка на похода, който би
следвало да пресече Киликия, да мине
през тема Анатолия и да завие към
Дарданелите, където арабската сухопътна армия да се засече с флота, концентриран вероятно в Тир или Сайда (Сидон) и пратен по море покрай
малоазийския бряг. Сред основните
укрепени позиции, които Маслама се
надява да завладее е град Аморион столицата на тема Анатолия.
Походът започва през лятото на
17
715г. Армията на Маслама напуска
Дабик и преминава през Германикея
(дн. Кахраманмараш), след което, по
15
E.W.Brooks, “The Campaign of 716-718 ”
с. 21
16
Ibid.
17
Сулайман се възкачва на трона през
февруари 715г., което означава, че поне
няколко месеца са били нужни за да се
организира армията.
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думите на ат Табари, „превзема града
на славяните и се насочва към Афиф,
където останали да зимуват“. Зимата
на 715/6г., арабите прекарали в Киликия, държейки под контрол основните гранични територии между двете империи. Градът на славяните, за
който ат Табари споменава, вероятно
се свързва с някаква погранична крепост, в която ромеите настанили славянски контингент (или са заселили
определен брой хора, прехвърлени от
балканите). Теофан Изповедник разказва, че през 695г., 30 000 „от преселените“ славяни участвали в похода
на Юстиниян II срещу арабите, а в последствие се сражавали и на страната
на арабите против ромеите. Изглежда, в края на VII и началото на VIII в.,
в Мала Азия е имало значителен брой
славяни, разположени като погранични войски, чиято цел е била да служат
като буфер пред ежегодните арабски
инвазии.
След успешното нахлуване, през
пролетта на 716г., арабите подновили своя поход и се отправили срещу
Аморион. Здравата византийска крепост се подготвила да им даде достоен отпор и Маслама потърсил вариант
да вземе града с по-малко трудности.
Съдбата му предложила този случай в
лицето на Лъв Сириец. Бъдещият византийски василевс бил назначен за
управител на Анатолия от император
Анастасий II, който за кратко заемал
византийския престол (713-15г.) След
свалянето на Анастасий и издигането
на Теодосий III (715-17г.), Лъв Сириец
бил свален от поста и избягал при управителя на тема Армения – Артавазд.
Там той подготвял своето отмъщение
и несъмнено зорко следял ходовете

на Маслама. Напредването на арабите му дало шанс и през 716г. той се
представил на Маслама при Аморион.
Според ат Табари и Миахил Сирийски
Лъв обещал на Маслама да му предаде Константинопол, ако той самият
седне на трона във Византия. Теофан
Изповедник коментира, че Маслама
не повярвал на обещанията на Лъв,
знаейки че последният се опитва да
го измами. Във всеки случай, Маслама
изглежда решил да подпомогне Лъв,
надявайки се, най-малкото, византиецът допълнително да затрудни положението на своите сънародници чрез
машинациите си. Начело на един отряд от 6 000 араби, Лъв Сириец успял
да спаси семейството си, заточено в
Аморион от Теодосий III, след което се
отправил към Константинопол, където пристигнал през март и използвайки арабския отряд като коз, успял да
влезе в столицата и да свали Теодосий
III. Лъв съумял да измами арабите и не
ги допуснал в града, запазвайки Константинопол за себе си. 18
Междувременно, Масалама, вярвайки
че Аморион бил подсигурен от Лъв
Сириец, продължил похода си на запад, завзел Сарди и Пергам и сложил
ръка на тема Трацезион. Арабите взели много пленници от местното население и освободили онези араби, които се намирали в плен на ромеите19.
Тук в изворите настъпва известно объркване. Според ат Табари, Лъв
влязъл в Константинопол след като
18
Михаил Сирийски, Хроника, 138
19
Анонимна хроника от 846г. (взето от
https://archive.org/stream/BrooksASyriacChronicleOfTheYear846/brooks%20A%20Syriac%20
Chronicle%20of%20the%20year%20846_djvu.txt
на 15,03,2016г.); Михаил Сирийски, Хроника,
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Маслама вече поставил града под обсада и всъщност възцаряването му било
част от сделката, която византиецът
сключил с арабите. Според хрониката
на Михаил Сирийски, Сирийската Хроника от 846 и Теофан, обаче, Маслама
пристигнал под стените на Константинопол след като Лъв се възкачил на
трона. Теофан дава и конкретна дата
за началото на обсадата – 15-ти август,
717г. В този смисъл е по-вероятно да
се приеме информацията, предоставена от Михаил Сирийски, която допълва текста на Теофан – Лъв използва
арабския контингент така, както Юстиниян си послужил с българите, пратени му от Тервел през 705г. Във всеки
случай, армията на Маслама трябвало
да изчака пристигането на арабския
флот, натоварен с допълнителни провизии и да се прехвърли през Дарданелите заедно със своя обоз и съпътстващи части (търговци, инженери,
слуги и т.н.).
Редно е и да направим още едно
уточнение – според Михаил Сирийски,
българския наемнически контингент
пристигнал в служба на Маслама още
в Мала Азия през 716г. Хрониката поставя набирането на българите непосредствено след завземането на Сарди
и Пергам от арабите20. Подобен развой
не е невъзможен, в случай че част от
арабския флот е бил заделен да транспортира българския контингент от
Беломорието към сборния пункт. Това,
обаче противоречи на военната логика. Далеч по-вероятно е българите да
са се присъединили към своите арабски съюзници след прекосяването на
Дарданелите в лятото на 717г.
Приемайки сведенията на Миха20

Михаил Сирийски, Хроника, 137

ил Сириец и на Теофан за най-достоверни, можем да поставим началото
на арабската обсада към август 717,
когато Маслама заповядал да се изградят укрепления от насипи и каменни
ограждения около крепостните стени
на Константинопол, а града да бъде
блокиран по море от арабския флот.
Пак по същото време, той изпратил
силен авангарден отряд, който да нахлуе във вътрешността на Тракия и да
разори местните крепости, лишавайки ромейската столица от всякакъв
шанс за подкрепа. Тази армия прекосила Източна Тракия, продължила на
северозапад и вероятно достигнала
или до областта Загоре или директно навлязла в Мизия.21 Анонимната
Сирийска хроника ни дава интересен
детайл – армията, нахлула в земите на
българите била водена от пълководец
на име Ухайда.22 Ако се обърнем към
западните извори, които до един повтарят една и съща версия, излиза, че
стълкновението между българи и араби се случило едва след като Маслама
вдигнал обсадата на Константинопол
през август 718г. Проблемът при всички западни извори е, че те буквално са
преписали един и същи текст – “История на Лангобардите“ на Павел Дякон.
Единствен монахът Зигберт в своята
хроника, писана през XI век вкарва
един различен елемент – цифрата 30
000 сарацини избити от българите23.
Другият латински текст, писан след
Павел Дякон, който предава по-раз-

21
Анонимна Сирийска Хроника от 846;
Павел Дякон, История на Лангобардите, глава
47; „Ведастинска Хроника“ в ЛИБИ, том 2, с.5354; „Делата на неаполитанските епископи“ в
ЛИБИ том 2, с.21-22;
22
Анонимна Сирийска Хроника от 846
23
Зигберт, „Хроника“ в ЛИБИ, том 3, с.43
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лично съдържание не хрониката на
Анастасий Библиотекар, но неговия
текст е буквален препис на Теофан
Изповедник. Така, излиза че всички
онези западни хронисти, които славят
тервеловата победа, както гласи историографското клише у нас, всъщност
повтарят в преписите си един и същи
текст, в който, впрочем, името на Тервел никъде не се споменава, нито пък
хрониста възхвалява българите като
спасители на Европа.
Далеч по-подробните византийски и сирийски текстове подсказват
друго. Михаил Сирийски изрично подчертава, че българите разбили арабите в Тракия и след това Маслама поставил двадесет хиляди войници да
пазят тила на армията си от тях.24 Разковничето вероятно се крие във внимателното четене на антиохийския
патриарх и на западните хроникьори.
Михаил Сирийски посочва, че Маслама преминал в Тракия, изпращайки
напред основните си сили, а сам той
ги последвал с отряд от 4 000 бойци
(вероятно личната му елитна част).
Изоставайки от основните сили, частта на арабския принц била атакувана
от българските наемници и разбита,
а самия Маслама се спасил с бягство,
достигайки основните позиции на
арабската армия край Златната врата25. Тази информация се допълва от
текста на Анонимната Сирийска Хроника от 846г., в която се казва, че арабската армия се разположила на лагер
в около Константинопол, а Ухайда нахлул в земите на българите и бил разбит от тях, а голяма част от армията
24
25
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му била унищожена. 26
Всички тези събития, макар и да
изглеждат в дисонанс, всъщност следва логична последователност. Маслама нямало как да прехвърли 120 000
души в Европа неведнъж. Това се случило на отделни контингенти, вероятно от по 20-30 000 души, които преминали Дарданелите, навлезли в Тракия
и се отправили към Константинопол.
Основният дял от тези войски – около
50-60 000, се разположил под стените
на византийската столица. Друг отряд
поел на северозапад, с цел да опустоши Тракия и да ликвидира всякаква
възможност местните гарнизони да
се съберат в единна войска, която да
подпомогне обсадения Константинопол. Същевременно, 12 000 араби обсадили Никея, за да подсигурят Мала
Азия. Останали само Маслама с личните си войски и изпратените по-напред
български наемници. И тук, изглежда, Ухайда допуска фатална греша.
Вместо да се задоволи с разорението
на византийските земи, подмамен от
лесните успехи той повежда силите
си към Загоре (Мизия звучи по-малко
вероятно като цел – бел. авт.), която е
владение на дунавските българи. Тази
провокация постига две неща. Първо,
известени още от 716г., за присъствието на силна арабска армия поела към
Константинопол, българската армия
е в готовност по границата си.27 Реакцията на българската армия е мигновена – водени, по-вероятно от Кормесий, предците ни атакуват силите на
26
Анонимна Сирийска Хроника от 846
27
Наивно е да мислим, че арабите могат
да наемат 12 000 българи в армията си ив
Плиска никой да не се поинтересува с каква
цел.
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Ухайда и им нанасят страховито поражение. Къде точно се е състояло това
сражение, за което споменава Анонимната Сирийска хроника от 846г.,
можем само да гадаем. Всичко което
се казва, е че „Ухайда отишъл в страната България и много от войниците
му били избити от Българите.“28 Поражението на Ухайда не се явява единственото. Какъвто и да е бил размерът
на арабския авангард, повечето бойци
са били избити от българите, но това
не попречило на наемниците, служещи на Маслама да се обърнат против
него и на свой ред да го атакуват докато навлизал в Тракия. Отрядът от 4
000 елитни бойци на арабския принц
бил пометен от наемниците, а сам той
се спасил с бягство, укривайки се сред
основните сили на своята армия при
Златната врата29. В крайна сметка,
следвайки далеч по-подробните данни на Михаил Сириец и Анонимната
Сирийска хроника (които се допълват,
но не се повтарят като съдържание),
можем да заключим, че някъде през
август или септември, 717г., арабските авангардни части в Тракия станали
жертва на българите, които ги разбили в две сражения и им нанесли значителни поражения.
След като немалка част от армията на Маслама излиза „извън строя“,
за арабския пълководец не остава
нищо друго, освен да се окопае около
Константинопол и да разчита на армията, с която разполага, за да доведе
обсадата до успешен край. Основният проблем в случая е, че арабите губят значителна част от конницата си,
тъй като контингентите на Ухайда и
28
29

Анонимна Сирийска Хроника от 846
Михаил Сирийски, Хроника, 138

личния елитен отряд на Маслама несъмнено са кавалерийски части. Тук
Михаил Сирийски прави интересна
забележка: „[след като е разгромен
от българските наемници, Маслама]
отиде при останалата част от армията
си, разположена срещу западните предели на града срещу Златната врата,
където се случи сражение. Сега, там
имаше 30 000 войници, пазещи морето и 20 000 пазещи откъм българската страна и те се сражаваха по суша и
море срещу града. Тогава българите
се надигнаха и унищожиха мнозина
араби. Тогава арабите бяха ужасени,
защото зимата наближаваше и те бяха
обхванати от страх от морето, от българите и от самия град...“30 Именно
този момент в хрониката е и мястото с
най-сериозно разминаване с данните
в Анонимната Сирийска хроника. Последната посочва, че победата се случва преди идването на зимата и я отнася директно към армията, изпратена
начело с Ухайда. С оглед на чисто стратегическите и тактически параметри
е доста по-логично да приемем, че
арабите първо са понесли сериозното
поражение от българите и едва след
това са се укрепили и срещу тях, оставяйки двадесет хиляди души да пазят
„откъм българската страна“. Това, обаче, не означава, че през следващите
месеци, българите не са продължили
да атакуват арабските позиции, прихващайки отряди, изпращани за разузнаване, за събиране на дърва и други
припаси или директно атакувайки
арабския лагер. Следователно можем
спокойно да предположим, че освен
множеството арабски воини, избити
в Тракия през ранната есен на 717г.,
30

Ibid.
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още мнозина намерили смъртта си до
идването на зимата, когато, вероятно
българите се оттеглили.
Хипотезата, че нашите предци
не останали под стените на Константинопол се потвърждава косвено от
Теофан Изповедник, който заявява,
че Тракия замръзнала, скована от
сняг и лед за сто дни, в една, очевидно, изключителна тежка зима.31 Да се
мисли, че българите са останали на
място при подобни условия, без реална перспектива да пробият арабската
отбрана изглежда твърде наивна за
командири, които за последните три
десетилетия са се справяли с авари,
хазари, араби и византийци.
Паралелно с българската победа в Тракия, византийците извоювали
важно предимство по море. В началото на септември, Маслама повел своя
флот с цел да блокира ромейската
столица. Теофан подробно разказва
за това, как император Лъв III снабдил своите кораби със сифони, изливащи гръцки огън и по-малобройния
ромейски флот успял да нанесе решително поражение на арабите, които се
принудили да изтеглят своите кораби
извън обсега на византийците и не успели да блокират Босфора. Нещо повече, арабите побързали да изтеглят
основния контингент съдове на брега. Това дало шанс на византийците да
действат по-свободно по море. Според
хрониката на Зукин, Лъв III заповядал
на своите кораби да прекъснат всич31
Теофан Изповедник, Хроника, 396,
с.89; „Зимата беше много тежка в Тракия и
в продължение на сто дни снежни кристали
покриваха земята. Голям брой от конете
камилите и другите зверове на врага [арабите]
измряха...“
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ки пътища за снабдяване на арабската
армия от Азия. Любопитен факт, който се отбелязва само в този текст е, че
ромеите унищожили мост от кораби,
по който арабите били преминали в
Тракия. Изграждането на подобен потонен мост е доста вероятно с оглед
на значителните сили, които Маслама трябвало да прехвърли. 32 Този ход
доста напомня на начина, по който
войските на Ксеркс нахлули в Европа
по време на Гръко-персйските войни.
Резултатът от решителния ромейски успех по море и поражението,
нанесено от българите по суша не закъснял. Окопани в твърде ограничен
по площ лагер около Константинопол,
подложени на чести рейдове от страна
на защитниците и атаки от към българите в тил, за арабите останали малко възможности за активни действия.
Въпреки това, Маслама, който и преди
водил тежки зимни обсади, не се предавал и армията останала на място,
вместо, както било по-обичайно през
Средните векове, да се изтегли за презимуване в безопасна зона. Войниците
трябвало да платят цената за непреклонността на своя командир. Както
посочват всички източници – Михаил Сирийски, Теофан, Павел Дякон (и
всички които го преписвали), както и
Анонимната Сирийска хроника, арабите се принудили да избиват своите
животни и да ги ядат, а в последствие
прибегнали до опоскването на всякаква растителност и дори, ако може
да се вярва на хронистите, канибализъм в края на зимния сезон. Положението се влошило още повече от из32
Amir Harrak (trans.), The Chronicle of
Zuqin, part III & IV (Toronto: Pontifical Institute
of Medieval Studies, 1999) с. 151
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бухването на чумна епидемия, която
отнела живота на мнозина войници,
но очевидно се прехвърлила и зад стените на византийската столица, където според Павел Дякон отнела живота
на 300 000 души.33
През септември, 717г., халифът
Сулайман умрял и бил наследен от
Умар II. През пролетта на 718г., новият
халиф решил, първоначално, да продължи обсадата, в която арабите заложили толкова много и заради която
понесли толкова страдания. 660 кораба отплавали от Египет и Тунис, натоварени най-вече с храна. Тези кораби
пристигнали във Витиния през пролетта на 718г., но когато командирите
им Суфиан и Язид научили за страшното византийско оръжие – гръцкия
огън, те предпочели бърз да отведат
корабите си на брега и да избегнат
повторен опит за сражение с ромеите.
Арабските кораби следвали брега на
Мала Азия и се установили на котва на
около 40 километра от Константинопол, заемайки бреговата ивица около
градчетата Сатирос, Бриас и Карталимен.34 В нощта след пристигането на
арабския флот, коптските моряци от
египетската експедиция решили да
дезертират, открадвайки лодките и
малките съдове, съпътстващи основния флот. Те достигнали в Константинопол и водачите им известили Лъв III
за местоположението на арабите. Той
побързал да мобилизира флотилията
си, натоварил корабите с гръцки огън
и ги изпратил срещу арабите. Завързалото се сражение донесло втори категоричен успех за ромейската флота,
33
Павел Дякон, История на лангобардите,
глава 47
34
Теофан Изповедник, Хроника, 397, с. 89

която потопила много от вражеските
кораби, а мнозина от арабите на борда им попаднали в плен.35 Паралелно
с морската експедиция, по суша била
изпратена нова армия, начело с пълководеца Мадрасан. Тя трябвало да
подкрепи силите на Маслама и вероятно да разбие обръча, стегнал арабския лагер по суша. Повече от вероятно е да приемем, че през пролетта на
718г., българите се завърнали в Тракия и продължили да тормозят арабската армия. Към подобна хипотеза
ни навеждат последвалите събития.
Но да се върнем на Мадрасан. Новата
арабска армия достигнала равнините
около Никея и Никомедия, преминавайки безпрепятствено през Анатолия. Ромеите ги очаквали, скрити в
близките хълмове и гори, прикривайки отрядите си като местни разбойнически банди (Теофан ги нарича мардаити), които, изглежда, се срещали из
анатолийските планини и не събудили подозрението на арабите. Веднъж
излязли в тил на нашествениците,
ромеите бързо концентрирали своите сили (Теофан подчертава че става
дума за пехота) и атакували арабите в
гръб, нанасяйки им тежко поражение.
С това, към лятото на 718г., всички шансове Маслама да получи подкрепления пропаднали, а състоянието
на войските му едва ли се е подобрило
в сравнение с изминалата зима. Нещо
повече, сред арабската армия очевидно започнали бунтове, за които споменават хрониките на Зукин и ат Табари. Според тези текстове, арабите
„започнали да се бият по между си и
се стигнало до там, че човек не смеел
35
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да се разхожда из лагера сам.“36 Очевидната деморализация на арабската
армия била пряко следствие както от
липсата на военен успех, така и на ужасяващото положени със снабдяването.
Дали наистина арабите са прибегнали
до там да ядат своите мъртви остава
въпрос на това до колко хиперболизирани са отделните хроники, които предават събитията. Принципно,
средновековната хронография изобилства със свидетелства за хиперболи като устойчив елемент от предаването на определен сюжет, особено с
цел да се подсили ефекта от посланието на текста – в случая, както изрично
се посочва в изворите – че арабите научили, че срещу Божията воля не бива
да се върви. В този смисъл, можем да
проявим известна доза скептицизъм
по отношение на канибализма сред
арабската армия. Във всеки случай е
сигурно че много от животните, доведени в началото на похода били избити с цел прехрана, но съществуват
известни податки в Зукин и ат Табари,
че арабите се опитали да засеят посеви в контрираната от тях зона. Едва ли
добивите, ако е имало такива с оглед
на зимата, описана от Теофан, са били
сериозни. Вероятно е имало опити за
повторни рейдове за продоволствия в
Тракия, но и те надали са донесли достатъчно плячка, особено с оглед разорението, което арабите извършили
предходната есен, събирайки „планини от провизии“. Арабските хронисти се опитват да припишат провала в
снабдяването на ромеите – според ат
Табари, Маслама се подлъгал да изго36
Аmir Harrak (trans.), The Chronicle of Zuqin, с.151; E.W.Brooks, “The Campaign of 716-718
” с. 28
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ри повечето си провизии за да докаже на Лъв III решимостта си да спази
клетвите за мир, вероломно нарушени, в последствие, от лукавия византиец. Подобен сюжет отсъства от текста на Теофан и сирийските хроники,
като последните не пропускат да споменат за договорката между Маслама
и Лъв III. Доста по-вероятно е, арабите
да не са преценили правилно провизиите си, особено с оглед на неочакваната атака от страна на българите. Изглежда, в началото на похода, Маслама
е вярвал че тилът му е подсигурен и
че той може да разчита на Тракия като
на снабдителна база в хода на обсадата. Събитията, както видяхме, не се
развили според плановете му.
В крайна сметка, в началото на
август Маслама получил писмо от
Умар II, в който халифът заповядвал
на своя генерал да вдигне обсадата и
да се изтегли, за да спаси армията си
от гладна смърт.37 Обсадата, както посочва Теофан, била вдигната на 15-ти
август, 718г., точно година след като
арабите обкръжили ромейската столица за пръв път. Именно тук е мястото да вмъкнем сведенията, дадени
ни от Павел Дякон и повторени от
западните хронисти след него. След
като арабската армия започва своето изтегляне, изтощените им части
са атакувани от българите в Тракия
и предците ни им нанесли още едно
съкрушително поражение. Според
Зигберт, арабите (които той нарича
сарацини) загубили 30 000 души.38
37
Аmir Harrak (trans.), The Chronicle of
Zuqin, с.151
38
Зигберт, „Хроника“ в ЛИБИ, том 3, с.
43; Според монаха Алберих, българите избили
32 000 души („Хроника на монаха Алберих“ в

www.nauka.bg/night

Вероятно именно тази битка визира
и Теофан Изповедник, отбелязвайки
мимоходом, че българите са избили 22
000 араби.39 Има известно разминаване между хронологията, наложена от
западните хроники и текста, записан
от Теофан. Византийският хронист поставя победата на българите през пролетта или ранното лято на 718г., преди Умар II да отзове Маслама. Според
Павел Дякон, победата на българите
дошла след вдигането на обсадата –
т.е. в края на август или началото на
септември. Подобно разминаване не е
твърде фатално за проследяване хода
на събитията. Съществува, разбира се,
хипотетичната възможност българите да са нанесли сериозно поражение
на арабите през пролетта и след това
отново след 15-ти август, 718г., но подобна теза изглежда твърде малко вероятна. Изтощените от зимата, глада
и болестите араби едва ли са имали
сили да предприемат големи експедиции извън лагера си и едновременно
с това да поддържат обсадата срещу
излазите на защитниците. Във всеки
случай, след като били разгромени от
българите в Тракия, арабите потърсили спасение на корабите си, отплавайки за Мала Азия.
В морето, както свидетелстват
и Павел Дякон и Теофан Изповедник,
корабите били застигнати от буря и
мнозина се удавили. Остатъците от армията се добрали до Мала Азия и поели по обратния път към Сирия. Според
Теофан Изповедник, оцелели само десетима души от цялата армия, пет от
които били пленени от ромеите. 40 ПоЛИБИ, том 4, с.180
39
Теофан Изповедник, Хроника,397, с. 90
40
Ibid., 399, с. 91

добна оценка е твърде преувеличена
и дори абсурдна. Хрониката на Зукин
ни дава една по-различна информация. Според сирийския текст, арабите
се върнали, прекосявайки Мала Азия
и опустошавайки византийските земи
по пътя си като отмъщение. Достигайки до крепостта Тияна, те били забелязани от местния византийски гарнизон, който подценил състоянието
на арабската армия. Управителят на
града решил да атакува вражеската
армия от засада, но тя била разкрита
от Маслама и той изпратил своя подчинен Абас, който пресрещнал напредващите византийци, надхитрил
ги и на свой ред им устроил засада, в
която избил мнозина от тях.41
С това завършила тригодишната кампания на Маслама, който успял,
в последна сметка да измие част от
провала чрез постигнатия в Киликия
успех. Както вече отбелязахме по-горе, халифът Умар II не отстранил Маслама от поста му в Сирия и Армения,
което означава, че провалената обсада на Константинопол не била възприемана толкова като тактически
провал, колкото като катастрофа, причинена от твърде много непредвидени фактори – зимата, морските бури,
употребата на гръцки огън от страна
на ромеите и разбира се, намесата на
българите. За византийците успехът
бил несъмнен и дори Теофан, винаги
скептичен и войнствен по отношение на императорите-иконоборци, не
пропуска да прослави Лъв III Сириец,
който надвил врага с божията помощ.
В този смисъл, ако трябва да посочим
спасителят на Европа, то за ромеите
41
Аmir Harrak (trans.), The Chronicle of
Zuqin, с.152
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това, несъмнено бил техния василевс. ването на хегемония по море е несъмнен успех, който подпечатал съдбата
Заключение
на изолираната в Тракия арабска армия. Това, което българите не успели
Победата над могъщата арабска ар- да убият, а ромеите да изгорят, било
мия, пристигнала под стените на Кон- ликвидирано от студа, глада и чумастантинопол е колкото победа на ви- та. Ако вярваме на Зукиновата хронизантийското оръжие по море, толкова ка, Маслама успял да се върне в Мала
и на българското по суша. Въпреки, Азия с достатъчно армия, че да съумее
че хронистите споменават някак ми- да отблъсне опита на управителя на
моходом нашето участие в тази съд- Тияна да му нанесе едно последно побоносна кампания, дори пестеливите ражение. Това означава, че арабите
думи и оценки не могат да помрачат вероятно разполагали с поне 1/3 или
факта, че предците ни постигнали ¼ от първоначалните си сили, докато
най-малко три решителни победи над се завръщали към Сирия през 718г.
една от най-силните средновековна При всяко положение, общите им заармии, водена от един от най-талант- губи вероятно възлизат на над 60 000
ливите пълководци на своето време. души (а може би и над 70 000), повеТрудно е да се прецени колко точно чето от които загинали в следствие на
араби загинали от българското оръ- глада, студа и болестите.
жие. Дали „само“ 22 000, както посочВ съзнанието на нашия народ,
ва Теофан, дали 30 000, за които пише името на хан Тервел трайно се е налоЗигберт (32 000 според Алберих) или жило като личността, която спасява
би следвало да прибавим още поне Европа от арабската заплаха. Както
10-15 000, избити в Тракия през 717г.? видяхме в текста до сега, вероятностТова, остава въпрос на който трудно та Тервел лично да е командвал бълще дадем отговор. Една реалистична и гарските войски в Тракия е твърде
премерена оценка предполага, че бъл- нищожна и не се потвърждава от нито
гарите ликвидирали около ¼ от араб- един наличен извор. Далеч по-вероятската армия, която Маслама извел от но е неговият наследник и съвладетел
Трацезион през 716г., като прибавим Кормесий да е ръководил дунавските
към това и дезертирането на 12 000 българи в Тракия, докато контингенбългарски контингент, получаваме та, служил първоначално на арабите, е
общо около 1/3, превърната от ефек- имал друг командир, най-вероятно от
тивна сила в купчина прах. Това, което владетелския род на Куберовите бълизворите подсказват, е, че поражени- гари. Българската медиевистика имат
ята в жива сила, нанесени от бълга- пред себе си твърде дълъг и стръмен
рите далеч превишават поражения- път, преди да може със спокойствие и
та, понесени в следствие на морските категоричност да оценяваме събитибитки с ромеите. Това не означава, че ята от средновековната ни история.
победите на византийския флот ня- Както статията разкрива, ние нямаме
мали грамадна тежест върху изхода сигурни доказателства нито за хрона кампанията. Напротив – осигуря- нологията на управление на наши-
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те владетели, нито за реалните взаимоотношения между дунавските и
македонските българи. Археолози и
историци ще трябва да се потрудят изключително много на терен в търсене
на повече доказателства за съществуването и битието на Куберовите българи и за тяхното място в балканската
история. Що се отнася до изворите –
българската историография има остра нужда от превод и публикуване
на ключовите средновековни извори
в тяхната цялост а не под формата на
извадени от контекста фрагментарни късове, какъвто е случая с ГИБИ и
ЛИБИ. Фактът, че сирийските хроники
за дълго време остават непопулярен
източник на информация, а арабските
и арменските извори са направо пренебрегвани в популярната историопис са непростими пропуски за една
съвременна наука, която има претенцията за европейско ниво.
Авторът изразява своето най-искрено желание конкретната статия да
предизвика необходимия дебат, да накара специалистите да се задействат
и да отхвърлят, потвърдят или предложат различно тълкуване тезите, посочени в настоящия текст.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ключови думи: руни, руническа писменост, имена на руните, Старши Футарк,
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руните, рунически камъни, рунически надписи

Р

уните са буквите, използвани
в различните германски езици преди изместването им от
латинската азбука. Като руни
биват назовавани и буквите на старотюркската и староунгарската писмености, но те не са свързани родствено
с руническата писменост на германските народи. Същото важи за нашите
прабългарски знаци, които все още не
са дешифрирани и чиято предполагаема принадлежност към групата на
древнотюркските руни е оспорвана.
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ѝ, развитието на азбуката и нейните
разновидности, представата за руните в скандинавската митология и литература, както и приложението им
на територията на Скандинавия и Англосаксонска Англия.

Първата руническа азбука и произходът на думата „руна“

Първата руническата азбука е известна също под името “Футарк”. Аналогично на думата алфабет, идваща от
първите две букви на гръцката азбуСтатията е фокусирана само върху ка - алфа и бета, “Футарк” е име, съзруническата писменост, използвана дадено от първите фонеми на първиот германските народи - произхода те шест руни в поредицата - fehu,üruz,
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þurisaz, ansuz, raiþō и kaunan.

Предполагаемият произход на думата
“руна” се свързва с германската дума
“raunen”, която означава “шептя”. Старонорвежкото “rūn” пък се превежда като “тайна”. Когато през 4-ти век
епископ Улфила (Вулфила) превежда
Библията от гръцки на готски език,
той превежда думата “тайнство” като
“runa” на готски.

(berkana) имат силна прилика с латинските букви R, H и B и репрезентират едни и същи звуци. Руните

(üruz) и
(laguz) пък приличат на
обърнати наобратно V и L.
Руни като
(wunjō),
(ehwaz) и
(gebō) приличат много по форма на
латинските P, M и X, но служат за обозначаване на различни звуци. За дру-

ги руни като
(đagaz) и
(ōþila) не
могат да се намерят съответствия в
Повечето от руните се състоят пре- латинската азбука.
димно от една, а в някои случаи две
прави вертикални черти и полегати Произход от гръцката азбука чрез конлинии. Липсата на извивки улеснява такт на готите с гръко-византийскаиздълбавенето им върху дърво, кост та култура, е популярна теория през
или камък, които били типичните ма- XIX век, но по-късно бива отхвърлетериали за писане на скандинавците. на, защото най-ранните запазени руНай-много рунически надписи са на- нически надписи са датирани II век,
мерени в Швеция, Норвегия и Дания, а готите влизат в контакт с гръцката
но те се срещат не само в Серверна Ев- култура едва в началото на III век. Обропа, а из целия континент.
ратно, в състава на азбуката на готите,
която е в голямата си част производна
Теории за произхода
на гръцката, има две букви, произлезли от руните.
Кога и къде са създадени руните не се
знае. Основните теории за произхода За датата на създаване също има разим свързват руните със староиталий- лични теории. Най-ранните предполоските азбуки (най-вече с етруската жения са за I в. пр. Хр., а най-късните - II
азбука) или адаптираната по-късно в. сл. Хр. По смели теории, основаващи
от римляните латинска азбука. Най- се на лингвистични реконструкции на
ранните рунически надписи нямат протогерманския език, поставят датафиксирана посока на изписване и мо- та на създаване дори по-назад - преди
гат да бъдат изписвани както от ляво I в. пр. Хр., но в рамките на I хилядолена дясно, така и от дясно на ляво, кое- тие пр. Хр.
то е характерно за архаичните гръцка
и етруска азбуки отпреди III век пр. Хр. Руните в скандинавската митология и литература
Прилики с латинската азбука се забелязват веднага от пръв поглед - руни- Не е чудно, че богът Один, който жертва едното си око, за да пие от кладете
(raiþō),
(hagalaz) и
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неца на Мимир и така да получи мъдрост, се жертва и за да узнае руните.
Според скандинавската митология те
не са просто знаци за означаване на
звуците в езика, а имат и магически
функции. Историята за това как Один
разкрива руните се разказва в староисландския сборник с поеми, известен
като Старата Еда.

Один открива руните в “Словата на
Високия” в превода на Михаил Минков
от антологията “Съдба не се сменя.
Викингска поезия”. Тази част от
поемата е известна като Rúnatal (Песен
за руните) и включва строфи 138-146 в
оригинала.
Илюстрация: Анна Миладинова
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Ясенът, свързващ подземното царство, светa на хората и небесния свят
на боговете, се нарича Игдрасил. При

корените на Игдрасил има три извора и един от тях е изворът Урд. Там
живеят трите норни, които извайват
съдбите. В поемата “Пророчеството
на ясновидката” се казва, че един от
начините, по които го правят, е дълбаенето на руни върху ствола на Игдрасил -”бъдещето с букви на дръвца бележат”.
В поемата “Словата на Високия” се
разказва как Один решил да узнае руните. Провесил се от един от клоните
на Игдрасил, пробол се с копието си и
се взирал в мътните води надолу. След
9 дни и нощи в това положение, той
прозрял форми в дълбините на водата
- руните. Те приели жертвата му и разкрили пред него не само очертанията
си, но и тайните си.
Веднъж получил това знание, той научил заклинания, с които можел да лекува, да разкъсва вериги и въжета, да
спира стрелите отдалече, да укротява
пламъците и вятъра, да сдобрява разлютени другари, да омайва зли хали,
да дарява мощ и да разговаря с мъртъвци.
Друга поема от Старата Еда, в която
се споменават руните, е “Sigrdrífumál”
(“Словата на носителката на победи”)
. Тя е част от поредицата от поеми за
юнака Сигурд и разказва за срещата
му с валкирията Брюнхилд, която тук
е идентифицирана като “Sigrdrífa” (носителката на победи). Тя носи на Сигурд пиво, което е омагьосала с руни,
а в последващите строфи го съветва
кои руни да научи, като посочва няколко вида руни, полезни за различни
ситуации - за победа, при израждане
на деца, за лекуване на рани, за предпазване от отмъщение, за мъдрост и
т.н.
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с рунически надписи от блатото, датирани около II-III век, биват назовавани събирателно като надписите от
Вимос.

Гребен с рунически надпис от Вимос
(около 160 г.)
Източник: Национален исторически
музей на Дания
Брюнхилд дава на Сигурд рог, от който
да пие.
Илюстрация: Jenny Nyström (1893)

Развитие и вариации на руническата азбука

рунически Най-старата руническа азбука е Старшият Футарк. Използва се до VIII в.
Състои се от 24 руни, които са групиИздълбаното мъжко име “HARJA” вър- рани в 3 групи по 8 руни. Тези 3 групи
ху гребен, датиран около 160 г., се счи- се наричат аети, като всеки ает носи
та за най-стария цялостнозапазен да- името на скандинавски бог, съответно
тиран рунически надпис . Гребенът е ает на Фрейр, ает на Хагал (не се знае
намерен във блатото Вимос (Vimose) нищо за бог с това име, но се предпона остров Фюнен, Дания. Част е от лага, че Хагал всъщност е богът Хеймтрадицията на германските племена дал) и ает на Тир.
да принасят дарове на боговете като От VI век азбуката се развива по съвзнак на благодарност за победа в бит- сем различен начин в Скандинавия и
ките. В езерото са намерени множе- в Англосаксонска Англия. Към оригиство оръжия, както и лични вещи на налните 24 букви в Англия добавят 5
допълнителни - т.нар. Англосаксонски
войниците.
Гребенът и още няколко от находките Футарк (Футорк) , като тази поредица
от руни е позната и като англо-фриНай-старият
надписи

запазен
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във Фризия (днешна
Северозападна Германия) преди англосаксонското нашествие в
Англия и оттук се разпространява по-късно
в Англия.
В ръкописа “Cotton
Domitian IX” са добавени още 4 руни, като
така броят им нараства до 33.
Скандинавците,
от
друга страна, намаляват броя на буквите, докато през IX век
са останали 16 букви
(Младши Футарк).
Младшият Футарк е
разделен на два клона - датски руни (longbranch) и шведски и
Старшият Футарк с реконструираните
протогермански имена на руните. Част от имената се норвежки руни (shorttwig). Разликата посрещат по повече от един начин, какъвто е случаят с:
между им е спорна.
jera (среща се още като jeran и jeraz)
Според най-популярeihwaz (комбинация от двата варианта eiwaz и
ното становище разeihaz, идващи от протогерманските iwaz/ewaz и iwaz/
ликата е във функциehaz)
ята, която изпълняват
teiwaz (среща се и като tiwaz)
oþila (известна още като ōþala, othala, odal, ōþalan) - датските руни са използвани за докумен1. Реконструираните имената на тези руни не са
тиране върху камък,
засвидетелствани писмено
а норвежките и швед2.Легендарен родоначалник на Инглингите - найските - във всекиднестарата известна династия скандинавски владетели
вието за лични или
(конунги).
формални съобщения
Илюстрация: Анна Миладинова
върху дърво.
зийски руни. За произхода му има две
В началото на XI век
основни теории. Първата е, че футар- азбуката в Скандинавия е обогатена с
кът е представена от Скандинавия в т.нар. руни с точки (dotted runes). ЗаАнглия, където е модифициран и след ради намаляването на броя на рунитова представен и във Фризия. Според те нямало достатъчно руни, които да
другата теория поредицата е развита обозначат всички звуци в езика. Зато-
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Англосаксонски Футарк (Футорк) с имената на руните според
англосаксонската руническа поема
1.Термин, обозначащ член на главния пантеон на боговете в скандинавската
митология (един от асите). С буквалното значение на “уста” в
англосаксонската руническа поема.
2.Легендарен родоначалник на Инглингите - най-старата известна династия
скандинавски владетели (конунги).
Илюстрация: Анна Миладинова
ва на някои руни били слагани точки, резентират други звуци. В други слукоето означавало, че те имат различна чаи на руните били поставяни точки
от традиционната си стойност и реп- само за декорация.

Младшият Футарк с имената
на руните според норвежката и
исландската рунически поеми
1.Буквално “шлака” в норвежката
руническа поема и “дъжд” в
исландската руническа поема
2.Термин, обозначаващ член на
главния пантеон на боговете
в скандинавската митология
(един от асите). С буквалното
значение на “устие” в
норвежката руническа поема и
“Бог” в исландската руническа
поема.
С Т Р.
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Двата клона на Младшия Футарк
Илюстрация: Анна Миладинова
Младшият Футарк се развива покъсно в допълнителни писмености - Хелсингски руни, наименовани
така според региона на Хелсингланд
в Швеция(X-XII в.), където първоначално са открити; Средновековни
руни, използвани навсякъде из Скандинавия (XII-XVII в.) и Латинизиран
Далекарлиански футарк, използван в
шведската провинция Даларна (XVIXX в.).
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Имената на руните
Имената на руните са базирани на
акрофоничен принцип - запомни ли
човек името на руната, ще запомни и
кой звук обозначава тя, защото звукът
се съдържа в самото начало на думата.
Има само две изключения от този
принцип, като те се отнасят за руните
(algiz) и
(ingwaz), обозначаващи звуците “z” и ng”, които никога не

Средновековни руни
Илюстрация: Анна Миладинова
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Англосаксонската руническа поема, публикувана от Хикс през 1705 г.
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Две от руните имат имена, свързани

със скандинавската митология (ansuz) и
(teiwaz), които се превеждат като “божество/един от асите” и
“Тир”, поради което е възможно да са
служили в качеството си на понятийни символи за призоваване на божествата или обръщане към тях. Преди
всичко обаче имената на руните имат
функцията на спомагателно средство
за запомняне коя руна кой звук обозначава и само в някои случаи функция на понятийни символи.
Руническите поеми

Сравнение между строфи от
норвежката и исландската руническа
поеми. Поемите са публикувани в “Runic and heroic poems of the old Teutonic
peoples”.
Илюстрация: Анна Миладинова
се появявали в началото на думата.
Затова имената им не започват със съответния звук, но той се съдържа по
средата или в края на името.
Имената са обвързани с природата,
човешкия живот и състоянието на
духа. Така може да се направи връзка
и между руната и името ѝ. Ако трябва
да изпишем човек (mannaz), можем да
изпишем цялата дума
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или

просто руната
(mannaz), чието име
означава “човек”. По този начин руната вече не представлява само един
звук, а цяла друга дума. Превръща се
от звуков символ в понятиен символ.

Източник за имената на руните са руническите поеми, които ги изброяват,
докато в същото време предоставят
обяснителни строфи за всяка една от
тях. Три такива поеми са запазени: англосаксонската, норвежката и исландската.
Англосаксонската поема (или още староанглийска руническа поема), създадена в периода VIII-IX в., се състои от
строфи за 29-те англосаксонски руни,
представяйки староанглийските имена на руните от Старшия Футарк, както и на петте добавени към него руни
в Англсаксонския Футарк. Поемата
е била запазена в ръкопис от X век
(Cotton Otho+ B.x.165), но през 1731 г.
той е унищожен при пожара в библиотеката на Робърт Брус Котън в Англия.
Поемата обаче е била копирана от английския учен, библиотекар и палеограф Хъмфри Уейнли (1672-1726) и
публикувана от Джордж Хикс. Това
копие е основата на всички по-късни
издания на поемата.
Самата поема не съдържа имената на
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“Abecedarium Nordmannicum”
Източник: e-codices.unifr.ch
руните. Вместо това всяка строфа е
загадка, чието разрешение е името на
съответната руна. Но в публикацията
на Хикс от 1705 г. са написани и имената на руните, като не е ясно дали тези
тълкувания са се съдържали и в ръкописа, или самият той ги е добавил.
Поради това поемата не е сигурно доказателство за имената на руните, но
е важен източник, който предоставя
контекст за тях.
Норвежката и исландската рунически
поеми изброяват имената на руните
от Младшия Футарк. Норвежката е написана от норвежки автор към края на
XIII в., а исландската поема е датирана
около XV в. И двете са състоят от по 16
строфи, но исландската е по-усложнена от норвежката, тъй като във всяка
строфа има има по три кенинга (преносни словосъчетания), а първият и
вторият ред са свързани с алитерация
в оригинала.
Съществува и по-ранен каталог на

имената на скандинавските руни
-“Abecedarium Nordmannicum”. Текстът е записан през 878 г. в ръкописa
“Codex Sangallensis”. Спори се дали
може да се причисли към руническите поеми. Състои се от 11 реда, в които се изброяват руните от Младшия
Футарк, но за разлика от останалите
рунически поеми няма обяснения за
всяка една руна.
За какво са се използвали руните и
кой е можел да ги разчита?
Скандинавия
Съдейки по броя на надписите, намерени върху камъни в скандинавските
земи, които са поставени с очевидното намерение да бъдат видени и прочетени, както и от броя на предмети
от ежедневието, надписани с руни,
вероятно е голяма част от скандинавското население да е могла да разчи-
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Съвременна репродукция на дървена
плочка за писане
Източник: Hurstwic.com

Демонстрация на писане върху дървена
плочка със стилус, помещаващ се в рог
Източник: Hurstwic.com

та руните. Много от надписите са във
форма на паметни плочи, които също
са обществени.
Много всекидневни предмети са намирани с издълбани руни, означаващи името на собственика или на човека, който ги е изработил. Открити са
както рунически надписи, свързани с
търговски и правни документи като
документи за продажба, така и тоалетни драсканици, надписи за забавление като гребен, върху който било
написано “Аз съм гребен” или напомнящи бележки като откритата дървена пръчка с надпис “Гита казва да си
дойдеш вкъщи.” Намирани са и предмети с издълбани руни, които изглежда са лишени от смисъл или са изпълнени с грешки.
Друго доказателство за разпростра-

нението на руните сред населението
идва от староисландската литература. В глава 17-та на исландската сага
“Vígilundar saga”, разказваща за любовта между Виглунд и Кетилрид и
желанието им да се оженят въпреки
възраженията на нейното семейство,
бащата на Кетилрид оставя пръчка с
издълбани руни на една пътека, където е сигурно, че Виглунд и спътникът
му ще я намерят. На пръчката са думите на Кетилрид, които казват, че тя не
би искала да се омъжи за никой друг
мъж, освен за Виглунд. Въобще не е
под съмнение възможността на Виглунд да разчете руните.
Дървени плочици за писане дават допълнителна информация за владеенето на руническата писменост от обикновените хора. Плочката , показана на
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снимката , е съвременна репродукция.
Истинските дъски били с дължина
20-30 см. и в пространството между
рамките били запълнени с почернен
восък. Остра железна пръчица (стилус) била използвана, за да се пише
във восъка. Стилусът на снимката се
помещава в рог, който позволява удобен захват и може да бъде използван
за заглаждане на восъка и изтриване
на нежелан надпис.
Такива плочици се откриват по-често
в селските райони, отколкото в градските, което значи, че има вероятност
дори отдалечените обитатели на фермите да са били способни да четат и да
пишат с руни.
Специални условия са нужни за съхраняването на надписи върху дървени пръчки или друг дървен материал,
което обяснява защо малко такива са
открити до днес. Показаният рунически надпис е един от малкото запазени дървени търговски маркери. Намерен е в Берген, Норвегия. Посочва
името на собственика и предназначението му е да бъде залепено или вързано към купчина стоки.
Всички тези примери обаче се отнасят
за по-кратки форми на комуникация с
практическа насоченост. През викинг-

ската ера хората така и не развили
писмена култура. Това се случва едва
с появата на църквата. Викингската
култура била устна и по-дългите произведения се запомняли благодарение на поезията. Руните със сигурност
са могли да бъдат използвани и за подълги съобщения, но не е било така.
Вероятно скандинавците не са виждали нужда да запазват по-дългите произведения в писмена форма, въпреки
че не е имало пречка да го направят.
Има много камъни с отделни стихове,
изписани с руни, но само един единствен камък, съдържащ цяла поема, е
оцелял.
Англосаксонска Англия

Твърде малко доказателства са останали, за да се оцени важността на
руните в езическа Англосаксонска
Англия и доколко руните са били разпространени сред населението. Възможно е дървени пръчици с руни да
са били използвани за практическа
комуникация, но липсата на оцелели
такива примери позволява само предположения.
На територията на днешна Англия
след началото на процеса на христи-

Дървен търговски маркер с рунически надпис, открит в Берген
Източник: Hurstwic.com
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Кръстът от Рутуел
Източник: www.arild-hauge.com

янизиране на англосаксонците през
597 г. започва да се използва латинската азбука. Именно периодът след
християнизацията предлага повече
примери за използването на руническата писменост.
В днешно време руните се свързват
предимно с езическите традиции, но
руните за известно време продължават да съществуват успоредно с латинската писменост, която пък се свързва
с християнската религия. Известни
са редица случаи, в които руните се
употребяват в християнски контекст.
Това включва рунически надписи върху кръстове, като надписа върху кръста от Рутуел (Ruthwell), върху който
част от староанглийската християнска поема “Сънят на кръстното дърво”
е добавена с руни. Рунически надпис е
издълбан и върху ковчега на Св. Кътбърт, който е направен от монасите от
Линдисфарн и след това отнесен в Дърамската катедрала.
Едновременното съществуване на
двете писмени системи си личи от
откритите рунически надписи, при
които има смесени букви и от двете
писмености като камъка Chester-le
Street.
Има доказателства, че образованите
класи от обществото са били запознати добре с руническата писменост.
Разрешението на някои загадки в найстарата запазена до днес колекция
от староанглийски поеми и загадки
- “Ексетърска книга” (“Exeter Book”)
зависи от познаването на руните, а поетът Синеулф (Cynewulf) ги използва,
за да прикрепя криптиран “подпис”
към част от произведенията си.
Запазени са кратки рунически легенди
върху монети, предшестващи пенита-
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Гребенът е намерен близко до руините на абатството Уитби. Руническият текст
е молитва към Бога да помогне на човека, който вероятно е бил създател или
“Боже мой: нека Всемогъщият Господ помогне на ...”
Източник: www.arild-hauge.com
притежател на гребена.
та (sceattas) от късния VIII и ранния IX
век от Мерсия, Нортумбрия и Източна
Англия, което подсказва, че занимаващите се с монетосечене също са били
запознати с руническата писменост.

Защо е трудно да се превеждат рунически надписи?
Трудността при превода идва от това,
че звуците в езика са повече от репрезентиращите ги руни. Така една руна
може да обозначава един от няколко
възможни звука. Друго затруднение
идва от различните варианти на руническите азбуки, използвани през
този период. Още повече, че някои от
думите, изписани с руни, са архаични
и непознати.

Освен това се правело всичко възможно да се намали мястото, нужно за изписване на съобщението и съответно
- броя на руните, които трябвало да
се издълбаят. Така например, ако една
думата започвала със същата руна, с
която предишната свършвала, руната се изписвала само веднъж. Нямало
интервали между думите или изреченията, което води до различни тълкувания според разделянето на думите.
Руните могли да се изписват както от
ляво на дясно, така и от дясно на ляво.
За надписи с повече от един ред, редуващите се редове били изписвани
в противоположни посоки - първо от
ляво на дясно, след това от дясно на
ляво и т.н. Тази архаична форма на
писане, при която посоката се сменя
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Кръстът от Рутуел
Източник: www.arild-hauge.com
във всеки следващ ред, се наименува с се намира непосредствено под края на
термина бустрофедон. Предимството предишния и така четящият не „връѝ е, че началото на всеки следващ ред ща” погледа си, търсейки началото на
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Запазени фрагменти от ковчега на Св. Кътбърт
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Рунически надпис върху англосаксонска
монета; надписът е
(ЕПА) и се
преполага, че става въпрос или за брата
на един от кралете на Мерсия или за
човека, изсякъл монетата
следващия ред.
Някои рунни стели като камъка от Рок
имат текст навсякъде по повърхността на камъка, с редове, четящи се от от
долу на горе, от горе на долу, от ляво
на дясно и от дясно на ляво.
Понякога руните били закодирани в
други фигури, наречени криптирани
руни, макар че предназначението им
невинаги е ясно. Може да е служело,
за да се подчертае част от текста или
да се скрие значението на посланието
за тези, които не са знаели как са били
закодирани руните.
Такива криптирани руни са надписите, при които всички полегати линии
излизат от една и съща линия, тоест
по вертикалата линии на руните са
свързани без прекъсване.
Изместване на руните от латинската азбука

Руническият камък от Рок е висок над
4 метра и върху всичките му 5 страни
има рунически надписи. Този камък е
един от най-известните рунически
камъни, тъй като съдържа фрагмент,
за който се вярва, че е загубена част
от скандинавската митология. Също
така споменава остготския крал
Теодорих Велики и съдържа най-дългия
предхристиянски рунически надпис около 760 знака.
Източник: Hurstwic.com
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Kамъкът Sønder Kirkeby, върху който
има криптирани руни
В Скандинавия с идването на християнството и образованото духовенство,
четящо и пишещо на латински, руните
били изместени от латинската азбука
(видоизменена, така че да удовлетворява нуждите на различните северноевропейски езици). Пишело се с перо
и мастило върху велен. Въпреки това
руните се използвали в продължение
на още няколко века. От Младшия
Футарк се развили допълнителни писмености - споменатите по-горе Хелсингски руни, Средновековни руни
и Латинизиран Далекарлиански футарк.
В Англосаксонска Англия руническата и латинската писмености същест-
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вували успоредно, но след 9-ти век
староанглийската латинска азбука
започнала постепенно да измества руническата писменост. Състояла от 20
букви, заети от латинската азбука, две
модифицирани латински букви и две,
развити от руническата азбука. Към
XI век руните почти не се използвали.
Въпреки това руни се срещат в някои
ръкописи като този на поемата “Беоулф”, изписани вместо думата, която
означават.
Магическата употреба на руните
преди и днес

Освен в споменатите поеми от “Старата Еда”, магическата употреба на руните е засвидетелствана в няколко
надписа върху кост, камък и пръстени.
Амулетът от Линдхолм (датиран между II-IV век), върху който има издълбани два реда руни, е един от най-известните примери за такава употреба.
Вторият ред съдържа 8 последователни руни
(ansuz), които се тълкуват
като призоваване или символичен
списък на 8 богове и 3 последователни руни
(Tiwaz), които се интерпретират като призоваване на бога
Тир.

Амулетът от Линдхолм;
Източник: www.arild-hauge.com
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Поредицата от руни ALU (
),
която се среща често самостоятелно
или като част от по-дълги надписи,
също се възприема като натоварена с
магически функции. Макар че произходът и значението на думата са обект
на дискусии, учените се съгласяват, че
вероятно става въпрос за дума, означаваща магически амулет.
На два рунни камъка, намерени в Швеция, се среща изразът “руни на мощта”,
което също предполага използването
им извън практическите цели на ежедневното общуване.
Дори и да са изпълнявали магическа
функция обаче, употребата на руните не бива да бъде стеснявана само
до нея. Днес те се свързват предимно
с това си приложение и се използват
в най-различни системи за гадаене,
като им се придават разнообразни
значения. Важно е да се отбележи, че
тези символни тълкувания са свързани с имената на руните, но не почиват
върху каквито и да е доказателства за
използването и символното им възприятие в миналото.
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Формообразуване
и тектоника на
градивните елементи
на архитектурното
пространство
Автор: Евелина Миткова
Аннотация: В тази статия се разглеждат градивните елементи на архитектурата, които са част от архитектурното формоообразуване и тектоника
Abstract: This article describes building
architecture elements , which are part of
architecture shaping and tectonics.
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А

рхитектурната
същност
представлява
материално-пространствена
форма,
която има предметни, пространствени и материални характере-

ристики.
Функционалния процес определя предметните характеристики на архитектурната форма, характеристикте на
формата както физическо теяло се определят от материала и теглото.
Конструкцията и технологията на
строителния процес са активни фактори формиращи архитектурните „организми“.
Средствота на формообразуването се
определят от предназначението на
пространствата.
Функцията е съвкупност от задачи,
които трябва да реши архитектурното пространство.
Формата е естетическа ценност и худеожествено-идейно съдържание на
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архитектурното произведение. Формата е свързана с техническо-конструктивна последователност, самата
форма трябва да е функционална.
Качеството на постройките и съоръженията се определя от взаимовръзката на формата и конструкцията им.
В книгата на Икоников А.В. [1] процесът на тектонизацията е представен
както хармонизация на конструкцията в системата на всички елементи на архитектурната форма. В този
процес функционалността на обекта
има влияние върху конструкцията и
тектоничната система и с помощта на
конструкцията се раждат художествените свойства на архитектурната
форма.
Формообразуването в жилищната
среда служи за организация на пространството имайки впредвид всичките съставящи го компоненти също
така и за организирането на функционалния процес. Благодарение на архитектурните форми се осъществяват
основните жизнени функции на човека. Организирането на жизнените
процеси се осъществява посредством
тектоничното формообразуване което се превъплъщава в материалнопространствената среда.
Градивни елементи на архитектурната среда са част от цялото и са свързани в хармонично единство.
Конструктивната основа на формата
в архитектурното пространство има
определени геометрични и физични
свойства, съотношения на носещи и
носени елементи, и връзката им с подходящите материали, от тук и идва
понятието „тектоника“.[2]
Архитектурното формообразуване се
осъществява благодарение на компо-

зиционните природни закони.
Тектониката формира връзката между формата и конструкцията, образувайки композиция.
Конструкциите могат да са носещи,
носени , монолитни и сборни единици,
тънкостенни и леки, масивни и тежки,
еднородни и нееднородни.Формата
,структурата и материала са местата
където се изявява тектониката.
Задачите на пространственото формообразоване са тясно свързани с
тектониката.
Формообразоуването в архитектурата се създава изкуствено за да се проектира и организира функционалния
процес.
Формите се изграждат от различни
материали, като метал, камък, дърво
или комбинация от тях, и те непосредствено влияят на формообразуването.
Образността в конструктивните решения се постига посредством различни композиционни средства.
При внедряването на типовото проектиране в условията на глобалната индустриализация, формата се е проектирала в съответствие със различните
социални условия на обществото.
Привърженици на архитектурното течение „Ар нуво“ разработили подходи
за разкриване на пластичния потенциал на металните конструкции. Ажурните извити конструкции създават
нов художествен образ на архитектурните пространства. От тук следва , че
прогресът в технологиите влияе найактивно първо върху развитието на
архитектурата (Фиг. 1).
Фиг. 1 Пти Пале в Париж. Характерни
орнаменти в стил „ар нуво“
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Фиг. 1 Пти Пале в Париж. Характерни
орнаменти в стил „ар нуво“
жанието, давайки възможност да се
преоткрият нови форми.
Пример за това са проектите на Калатрава и Гауди, които черпят вдъхновение от природата. Калатрава е проектирал сградата „Обръщащия се торс“
в Малмьо, Швеция, която се състои
от девет куба, всеки от по пет етажа,
които са завъртени един спрямо друг.
(Фиг. 2) По този начин се създава впечатление, че цялата сграда е усукана,
като най-високата част е извита на
90° спрямо приземния етаж.
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В архитектурните му произведения се
забелязва синтез на материали като,
Фиг.2 „Обръщащия се торс“ в Малмьо,
желязо бетон и органичните форми.
Швеция - архитект Сантяго КалатраСредствата на напредналите технова
логии и методите на точните науки
тотално измениха подходите при проектирането, повлиявайки на съдър-
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Фиг.3 Градът на изкуствата и науката, Валенсия, Испания - архитект Сантяго Калатрава
Върху архитектурното творчество
влияят новите направления в науката , връзката на архитектурата с други
науки, не трябва да се забравя обаче
и за социално- потребителския адрес.
(Фиг.3)
Динамично напрегнатите форми, напълнени с „композиционно
съдържание“ са важни свойства на архитектурното пространство, в което
са взаимосвързани конструкцията,
формата и материала.
М. Гинзбург стигнал до извода : „Основния проблем на проектирането е
ограничението на пространството от
материалните форми- изискващо да

се изградят конструктивно функциониращи“.
Основните проблеми в проектирането
са свързани с конструктивните решения, като функционалното организиране на пространството, естетическата интерпретация на архитектурните
форми, предназначението на помещенията.
За да бъде хармонична една архитектурна форма е необходимо да бъде
умело съчетана конструктивната схема и вида конструктивен материал.
Конструкциите имат способността
чрез средствата на пластичните принципи да променят своята форма. Законите на механиката са даденост и са
стабилни в избраната конструктивна
система, но изборът на тази система
е разнообразен имайки впредвид съвременните неограничени технически възожности. Като пример мога да
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посоча куполовидните конструкции
с разлиични радиуси на закръгление,
създавайки многообразие от геометрични параметри.
Всяка архитектурна форма е изградена от функционални конструктивни
елементи и ограждащи конструкции,
които могат да варират в рамките на
едно пространство.
В днешно време функционалните системи се усложняват и диференцират,
стават гъвкави, което има отражение
в съвременните проектантски решения.
Бъдещето на архитектурата изисква
нов подход отразяващ аспектите формиращи жилищното пространство.
Факторите сами диктуват методите
на формообразуване, които се систематизират и интегрират в обща
символично- знакова система. Архитектура по този начин се превръща в
информационно пространство, средство за комуникация между средата и
жилищното пространство.
В пространството факторът, който
определят смисловото му значение е
информацията. Субекта извършващ
дейности в неговите граници е човека. Планирането на пространството,
плътността на запълване на обема,
мобилност, зони на досегаемост, всичко това се определя от солциално-потребителските изисквания.
В пространството се съдържат закодирани послания на средата, на основата
на които се формира нашия мироглед.
Архитектурата отразява света в зависимост от епохата в която се създава.
Съвременната архитектура е лишена
от стилова насоченост, новите метафори са в процес на формиране. Така
архитектурните произведения ни ка-

рат да им се възхищаваме и ни въздействат без да имат връзка с конкретна идеология. [3]
Информацията, науката и средата са
предоопределили насоките за развитието на архитектурата.
Отделяйки главните и второстепенни
елементи на пространствата, систематизирайки ги и обединявайки в логична структура, се получават новите
подходи във формообразуването.
Понятието „адаптация” в архитектурата се е появило във връзка с необходимостта да се взимат впредвид фактори, които се намират в постоянно
движение , такива като :ръст на населението, миграция, социално движение.
Архитектурата, като система се намира в постоянна структурна организация, имаща свойството да се изменя,
адаптира и трансформира.
Идеологическото значение на архитектурата се състои във влиянието й
върху човека, и то има значение при
създаване на пространство с определено предназначение. Проявява се в
композиционен, социално-утилитарно, художествено-естетически аспект.
Кодовете заложени в пространствената архитектура, могат да имат временно послание а функционалната
насоченост да е сменяема, така че при
реконструкция може да се смени цялостно образа на пространството и
средата като цяло. [4]
В процеса на разработката на проекта, емоционалния смисъл на бъдещия
обект се разпознава, после узрява,
уточчнява и в края на процеса се превръща в сложна система от смисъл,
впечатления, знаци, и по този начин
се презентира.
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Емоционалната структура и степента
на въздействие на пространството зависят от времето, мястото, жилищната среда и функционалното предназначение.
Архитектурата се „презентира”, а човека я „приема” и „възприема”. Чувството, което придава архитектурата,
усещането, което предизвиква, са част
от този смисъл, което носи обекта
като цяло.
Емоционалната реакция е цялостна
и отразява не само външната но и вътрешна среда на човека , неговото самочувствие, настроение и много, други неща попадащи в полезрението и
не зависещи от архитектурата.
От културно-семиотична гледна точка реакцията на човека спрямо архитектурния объект зависи не само от
свойствата на обекта, но и от способността на субекта да разбира, неговата култура и опит. Пространството и
заобикалящата го среда взаимно си
въздействат, а човека и пространството са във взаимна зависимост един от
друг.
Съвременната архитектура е необходимо да направи препратка към науки като: семиотика, психология, математика, философия, микрофизика,
антропология, биохимия и др.
Разглеждайки параметрите на жилищното пространство, може да се проследи взаимовръзката на економическите, природни и цолжиални фактори на
средата със архителтурата.
Средствата на формообразуването,
формирани на фона на съвременните
технологии, са алтернатива на тези
методи на проектиране които са издъжали във времето.
Бъдещите тенденции са средата ни да

бъде още по-наситена със информационни и комуникационни данни под
формата на цифри, графики, шрифтове, кодове, знаци и символови.
Това предполага и изменение на заобикалящото ни пространство, изменение на мирогледа и знанието за света.
От тук произтича и необходимостта
да се изведат предварително параметрите на пространственото формообразуване и да се създават нови принципи и методи на проектиране.
Необходимо е да се проектира „пространство” с нова основа, да се пресъздаде нова „естествена среда”.
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зползването на социалните
медии е абсолютно задължителен елемент в планирането
на информационните операции в хибридните войни на съвременния свят. Този факт се отчита дори от
терористичните организации, като
„Ал-Кайда“ или Ислямска държава в
Ирак и Леванта (ИДИЛ).
От представянето на Ислямска държава в Интернет пространството се вижда, че те имат кибер звено с напълно
завършена информационна концепция за налагането им като нов бранд.
Помислено е за всичко от създаването
на самата обединяваща мюсюлманите
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идея с нейните символи, като черното
знаме използвано от Мохамед през VII
век, до привличането на нови последователи в социалните мрежи7.
Преди тридесет години първите поко-
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ления терористи на Ал-Кайда използваха за тази цел аудиокасети, брошури и срещи на живо, които величаят
свещената война срещу неверниците.
Днешните терористи си слагат на главата миниатюрната камера „GoPro“ за
запис в екстремни условия и свързвайки ги с WiFi към лаптопа или телефона могат да предават бойните
действия на живо в реално време6!
Подходът може да изглежда усъвършенстван, но мотивацията и начините
за пропаганда остават непроменени.
Основната промяна е в техниката. От
момента на основаването си до 2000
година Ал-Кайда разпространява фатви, речи и други идеологическите послания предимно под формата на брошури, книги, списания и по-късно на
аудио касети. Постепенно медиите се
развиват от аудио и VHS касети към
смарткарти, флашки и директен ъплоуд в Интернет. През 1997 DVD форматът замества всички тези медийни носители, а в последствие е заменен от
новите възможности на Интернет1.
Джихадизмът прохожда направо с
персоналните компютри и от матричен текст преминава към Blogger,
Facebook, Twitter и WordPress. Освен
блогове и социални мрежи, кибер ха-

лифата също така използват онлайн
форумите, предимно за видеоразпределяне. Допълнително кибер подразделението на Ислямска държава поддържа портали с файлове, съдържащи
PDF, MP3 и видеоклипове на терористични дейности.
Видеоклиповете са любимият формат
на терористите, защото те предлагат
директното послание и лесно се намират в Интернет. Още повече, че вече
има безброй начини да запишете видеото си и веднага да го публикувате
в мрежата. Бойците на Ислямска държава избягват ползването на мобилни
телефони, за да се предпазят от проследяване. Въпреки това, приложенията за смартфони си остават едни от
най-лесните начини за записване на
информация, която по-късно да бъде
обработена.
Докато навремето в организационен
план Ал-Кайда беше структурирана
от отделни клетки, днес повечето терористи излизат от нелегалност, за да
се включат във взводовете на Ислямска държава. Те не се крият и ние наблюдаваме промяна в непрекъснатото афиширане на убийствата им. След
като превзеха редица градове с магазини за техника и телевизионни студия, ИДИЛ създадоха цяла медийна
мрежа от няколко медийни групи.
Първото широко разпространено
ползване на професионални централизирани медийни групи е организирано от Ал-Кайда през 90-те години и
структурирано около медията „Ас-Сахаб“. След провъзгласяването на халифата на ИДИЛ през 2014 г., тя започна
да губи медийни дялове, защото си
остана проводник на политиката на
наследника на Бин Ладен – д-р Айман
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ал-Зауахири1.
Днес ИДИЛ има всички атрибути на
държавата, включително различни
министерства, образователна и здравна система, полиция и армия. Официален говорител и отговорник за
медийната политика е Абу-Мохамед
ал-Аднани, който е част от „Съвета
Шура“ – висшият съвещателен орган
на Ислямска държава. Това говори за
важността на информационните операции за командването на терористите5.
Така те създадоха нов централен медиен екип, структуриран около собствената им медия „Ал-Фуркан“1. Тя ръководи популярния в момента медиен
център „Ал-Хаят“ за неарабски връзки
и пропаганда, който облъчва страните от Европа. Различните провинции
си имат собствени медийни центрове, строго обособени продуцентски
екипи, ръководени от медиен емир,
които дава поръчки за видео клипове
с инструкции, носещи официалното

лого на Ислямска държава и печата
на този емир. Всички подчинени на
ИДИЛ джихадистки групи поддържат
собствен офис за масова комуникация
с екипи за превод, обработка и излъчване1. Тези мултимедийни центрове
отговарят за поддръжката на глобална информационна мрежа, като следят и публикуват в определени форуми и социални мрежи.
Медиите „Ал-Фуркан и Ас-Сахаб“ си
остават водещите генератори на публични съобщения. Готовият материал се дава на преводаческите отдели,
които превеждат на всички езици и
го качват в Интернет. Следват разпространителски отдели, като ИНФОРМ,
отговарящ за страните, говорещи
руски език и балканските страни,
„Глобал Ислямик Медиа Фронт“, „АлКадисия“ за индийски, персийски и
пущу, медията „Фурсан ал-Балах“ се
занимава с превод на английски език1.
В Ислямска държава създаването на
материали е организирано на три
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нива:
Първото ниво създава репортажи от
първата линия на бойните действия,
чрез камери, които се прикрепят към
тялото, каската или оръжието. Любимата камера на терористите е GoPro.
Поради тази причина често се качват
и неконтролирани от централната
власт клипове от първо лице в сайтовете, като „LiveLeak.com“ и “Vid.me“. Те
напомнят кадри от видеоигри, на които бойците щурмуват селища. Типичен пример за това ниво е един много
популярен техен клип, който показва
войник, щурмуващ взривена от камикадзе казарма, издирва и застрелва
ранените войници с камера закачена
на дулото на оръжието си. Сайта Vid.
me не изисква регистрация и въпреки
това позволява да качваш лесно каквито и да е видео клипове от компютъра си или от линк.
Второ ниво предоставя поддържащи
клипове. Обикновено те се създават
от военен операторски екип от двама души без оръжие, които заснемат
обстановката в най-големи детайли.
Често се използват за самоубийствени
атентати и контрол на извършителите или извършване на екзекуции и даване на втори план.
Трето ниво са професионални новинарски медийни екипи, които произ-

веждат висококачествени материали,
заснети дигитално и в професионално
студио с цел манипулация на общественото мнение. Типичен пример са
клиповете на El Hayat Media.
Целта и сюжета на видеоклиповете, публикувани от медийния център
„Ал-Хаят“, са съобразени с психиката и
образованието на немюсюлманите от
Западна Европа. Записите са на идеален английски език, като терористите
внимателно подсилват всяко послание с определени ключови думи. Това
са ислямски слова, които са познати
на вярващите и служат за вербуване
на още последователи.
На практика цялата терминология,
която ИДИЛ използва се основава на
исляма, без значение в кой край на
планетата се излъчва материалът. За
не мюсюлманите това легитимира образа на Ислямска държава и ги кара да
вярват с цялата си убеденост, че движението е напълно представително за
исляма, макар на практика останалия
мюсюлмански свят да не е съгласен с
това. От своя страна тези клипове предизвикват дискусии около значението, произхода и мотивацията на тези
терористи. ИДИЛ участва в тази игра,
като бълва още по-голямо количество
видео клипове, които объркват западното общество и достигат само до съзнанието на техните последователи.
А, както казват, „за всеки влак си има
пътници“.
Западните новинарски медии често се
фокусират върху посланието за насилие, което представят като кулминация на агресията, а ИДИЛ им го поднасят под формата на видео клипове2.
Те често имат едно главно послание и
включват кадри на брутално насилие
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или пък дълбока набожност, изпълнена с благотворителност. Във всеки
от тях присъства овладян религиозен
анализ.
Разпространяват се видео послания,
призоваващи към изоставяне на настоящия живот на зрителя и семейството в стил присъщ на сектантските
методи за промиване на мозъци. Почти всички видеоклипове на Ислямска държава призовават зрителя към
имиграция (хиджра) от странните на
неверниците и преселване в Сирия,
където да се присъединят към Халифата1.
Злоупотребата с ислямската история,
че Мохамед е предприел хиджра, за да
напусне Мека, да се пресели в Медина
и да постави началото на исляма, има
за цел да отдели вербувания от семейството му. Съвременният призив към
хиджра е тайна директива към някого, който да зареже недостойното си
съществуване и да докаже, че е предан
на ислямската религия1.
Ако дадено семейство заподозре, че
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негов член се радикализира, то би могъл да попречи или да се обади на полицията. Затова хиджра, според ИДИЛ,
е най-голямото религиозно предизвикателство – никой не бива да спира
новия последовател освен Бог5.
В действителност, ако са възпрепятствани да напуснат неправоверните
страни, вярващите могат да имигрират духом и да заживеят ортодоксален
живот в собствените си домове или
пък да го крият в сърцата си. Смята
се, че убиецът от Сан Бернардино Саид
Фарук и жена му Ташфих Малик са
сторили тъкмо това. Те крият всичко
около радикализацията си от техните
семейства, практикувайки мисловна
хиджра. Дори майката на убиеца не
предполага, че двойката се е радикализирала до такава степен, че да зареже шестмесечното си бебе и да извърши масово убийство!
Пропагандата на Ислямска държава
може да се раздели на два основни
вида, външна и вътрешна.
1. Основната цел на външната про-
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паганда е да се предизвика „сблъсък
на цивилизацията“. Ал-Кайда искаха
това да стане постепенно с промяна
на съзнанието, докато Ислямска държава показват кръвожадни деяния в
рамките на революционна война. Самоубийствените атентати, екзекуциите, разпъването на кръст се показват
с цел да разярят зрителя на западните телевизии и да предизвикат конфликт между Запада и Исляма. Ислямска държава се нуждаят от омраза,
ислямофобия, ксенофобия и истерия,
за да оправдае образа си на защитник
на исляма, а крайната ѝ цел е да асимилира и контролира цялата мюсюлманска религия.
2. С вътрешна пропаганда, предназначена за набирането на нови членове и
повдигане духа на вече приобщените,
се занимават предимно официалните медии на ИДИЛ. Те налагат образа
на странстващите джихадисти рицари, които обикалят света, борят се с
несправедливостта и всяват ужас у
врага. В материалите се залага на картините и образите, като пророка Мо-

хамед, армията на бога (Джаиш Алах)
и войните на бога (Джунд Аллах). Тези
герои са върнали халифата на исляма
и са готови да дадат живота си, за да
предизвикат апокалипсиса, за който
говорят пророчествата.
Посланията включват религиозните
становища, фатви, обсъждане на закона и проповедите, целящи да накарат
гледащия да се почувства виновен за
слабостите си, преди да му обещаят
избавление в случай ,че се отрече от
настоящото си битие и посвети живота си на халифата. Ако някой не знае
арабски, медията се е постарала да
осигури автоматичен превод в стрийминга.
Уеб сайтовете на Ислямска държава
са основното оръжие в кибер войната.
Терористите използват всички видове
уеб сайтове, блогове, форуми и социални мрежи. Съдържанието е еднообразно, то включва отчет за дейностите в провинциите или неофициални
публикации в социалните мрежи.
Един типичен пост включва позоваване на вилаета, който го е създал, изра-
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ботена по поръчка графика и верига
от линкове, чрез която да достигне до
колкото се може повече медийни източници. Материалите по принцип се
качват на много места, за да може, ако
някой от тях бъде блокиран заради
нарушения, да продължи да се намира
в Интернет.
Най-често използваните от привържениците на ИДИЛ сайтове са:
Различни хранилища на файлове
като: Arhive.org – хранилище за видео, PDF, MP3 и др., Google Drive, Яндекс Диск, 2shared.com, Easyshare.
com, Rapidspread.com, filefreak.com,
MediaFire – облачен хостинг 50 GB удобен за използване от всички устройства, Soundcloud.com, Openload.co7.
Сайтове за споделяне на видео и картинки, като: Youtube, LiveLeak.com,
Zerocensorship.com – към момента
е може би един от най-богатите на
видео екзекуции и изображения на
ИДИЛ, heavy.com – изображения и видео, videopress.com, Dailymotion.com,
Vid.me, Sedvid.com – за мигновено качване, izlesene.com и други7.
Един от най-използваните от джихадистите сайтове е Justpaste.it, който

дава възможност на всеки да споделя
свободно съдържание в рамките на секунди, напълно безплатно и без да се
изисква регистрация. Просто отивате на заглавната страница в justpaste.
it, качвате текст, снимка или видео,
натискате бутона „публикувай“ и готово. Остава ви да въведете получената връзка от каченото съдържание в
Twitter или друга социална мрежа7.
Justpaste.it е създаден през 2009 г. от
Mariusz Zurawekсе, който работи по
сайта от дома си в Полша, но използва уеб хостинг от немската фирма
Hetzner. При търсене на DNS локацията се показва, че е в Калифорния до
2015, а в момента не може точно да се
намери, поради използването на облачната услуга CloudFlare7. През 2014
г. джихадистите започнаха да публикуват в него голям брой снимки и
клипове на екзекуции и стана ясно, че
Justpaste.it се превръща в основна част
от медийните операции на Ислямска
държава. Антитерористично звено
на Лондонската полиция помоли собственика да премахне публикациите,
но той отказа. Към декември 2015 хостинг компанията се опита да го при-

www.nauka.bg/night

нуди да включи регистрация в сайт,
защото натоварвал сървърите и тогава се принуди да изтрие част от джихадисткото съдържание. Това принуди Ислямска държава да започне да
създава свои собствени уеб сайтове.
Един такъв сайт беше Manbar.me,
който в рамките на първите два дни
от създаването си получи 7 308 преглеждания. Въпреки новите сайтове в justpaste.it остава и до ден днешен много джхадистко съдържание,
а освен това предлага отворен код, с
който може да си направите собствен сайт копие на justpaste.it. Такъв
сайт беше Nasher.me, което на арабски е „издател“. Обикновено домейните на техните сайтове са защитени
от CloudFlare, както и информация
за техните собственици е скрита при
проверка с Whois. Често ислямските
програмисти забраняват достъпа на
ботовете до сайта. Около февруари
2016 г. от Ислямска държава започнаха да използват подобни платформи,
като Sharetext и PasteMaker7.
На Балканите един от основните
сайтове майки за разпространение
на информация беше създаденият
от Косовските джихадисти hilafeti.
wordpress.com. В него по два пъти на
ден се предоставяха новини от развоя
на бойните действия. Почти всеки ден
се публикуват материали със снимки
и видео от изпълнение на присъди,
предоставят се инфографики и аудио
файлове. Публикувани са редица писания и фатви, както и всички броеве
на списание Дабик. Естествено, всички тези сайтове нямаха дълъг живот
и бяха докладвани от групи от рода
на Анонимните. След като WordPress

забрани достъпа до hilafeti.wordpress.
com, джихадистите прибегнаха до стария номер с добавяне на цифричката
1 към името hilafeti1.wordpress.com и
сайтът просъществува някъде до средата на 2016 г.7
Днес ИДИЛ имат нова тактика. Създават сайтове от рода на hilafettakip.
tr.gg, в който са изброени различните
им медии по вилаети и се публикуват
само заглавната снимка на дадения
клип, за да не нарушават правилата
на сайта, а под тях се поставят връзки към няколко места, в които е качен
клипът или картинката.
Най-често всеки клип се качва едновременно в Google Drive, Arhive, Vid.me,
Dailymotion, Sandvid, Youtube, Izlesene.
com, Vimeo, Яндех Диск, Openland,
Facebook и Twitter. Така, ако изтрият
съдържанието на едно място, посетителят може да го намери на друго без
да се нарушават правилата на сайта, в
който всеки може да си направи собствен акаунт. Прави впечатление, че картинките са направени професионално
и с високо дизайнерско качество.
Друг сайт, който съществуваше до
14 август 2016, беше amaaqindonesia.
tumblr.com, но разбира се от Tumblr
също ги трият. В него се публикуваха
висококачествените инфографики на
„Амаг медия“, които най-често дават
отчет за извършените атаки през месеца. Имаше и богат снимков материал
за различни събития, като например
снимки на руски войници, участвали в
бойните действия в Сирия.
Социалните мрежи на ИДИЛ са се
превърнали в основно средство за
разпространение на съдържание, набиране на съмишленици и материал-
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ни средства от джихадистите.
Любимата им социална мрежа е
Twitter в която бълват по 90 000 съобщения дневно, като повечето са
скрити в така наречените муджатуитове – архивирани туити. Тези туити
рисуват един прекрасен живот, предназначен за вътрешната аудитория
на Ислямска държава. В арабските
страни, САЩ, Турция и Англия са регистрирани огромно количество джихадистки акаунти в Twitter.
Twitter започнаха да отстраняват различни акаунти след публикуването
на обезглавяването на Фоули на 20
август 2014 г. в клип наречен „Съобщение до Америка“. Въпреки това,
следващите обезглавявания пак са
обявени там. Само за една година от
компанията са изтрити около 360 000
джихадистки акаунта, проповядващи
насилие в мрежата7. В много случаи,
обаче, веднага след спирането им, те
веднага създават нови. Привържениците на ИДИЛ дори започнаха да се
подиграват с Twitter, като пишат, че
им трябват 5 минути за създаване на
нови акаунти и 1 ден за набиране на
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500 последователя!
От сайта се наложи да премахнат някои
хаш тагове, като: #ISIS #JamesFoley, но
въпреки това и днес все още се намират подобни снимки7.
От ръководството на Google също
предприеха някои мерки за отстраняване на джихадистката информация,
но само по отношение на видеото в
YouTube. В Google Drive към момента
няма проблеми да се публикува каквато и да е информация.
Facebook успяха ефективно да спрат
използването на джихадистки групи
доста по-рано от Twitter, което накара
Кибер халифата да създаде собствена
социална мрежа копие на Facebook,
наречена khelafabook.com.
Естествено тя беше нападната и премахната от „Анонимните“, които създадоха на нейни място пародиен сайт
с една буква разлика khilafabook.com
и осмиващ ислямистите. Новият сайт
съществува до днес и вътре е пълен с
карикатури и обидни думи.
Цикълът на споделяне в социалните мрежи на Ислямска държава е
следният:
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Създава се брандиран, висококачествен материал от основните медии на
ИДИЛ, който се предоставя към медийните центрове.
Те го превеждат и разпространяват по
техните сайтове в глобалната мрежа.
Всеки един клип се качва в колкото се
може повече услуги, предоставящи видео споделяне и хранилища на файлове. В техните сайтове поставят кратка
информация с връзки към всички места, където е качен.
Започват вирусно споделяне от колкото се може повече акаунти в социалните мрежи, като Twitter и Fаcebook
към всички възможни места на съхранение на клипа.
След изтриване на акаунта се създава
нов и започва отначало.
Новото поколение терористи на Ислямска държава е израснало в информационната епоха, изобилстваща с
инфографики, компютърни диаграми, игри и екшън филми. Поради тази
причина любимият медиен формат за
разпространение на Ислямска държава са видеоклиповете, създадени в
същия стил.
Те са много по-въздействащи върху психиката на съвременния човек,
предлагат директно послание, което
внушава ужас у зрителя и се намират
лесно в Интернет пространството.
Най-майсторските видеоклипове на
Ислямска държава се създават от медийния център „Ал –Хаят“ с цел да
въздействат върху глобалните медии.
Най-популярни сред тях са бруталните масови убийства, прерязвания на
гърла и издевателства над хора.
Точно тези шокови кадри правят видеоклипове с вирусно съдържание и те
получават световно разпространение.

Телевизиите ги следят и се надпреварват коя първа ще излъчи последната
заплаха на Ислямска държава!
През 80 и 90-те години Ал-Кайда беше
пристрастена към камерите „Sony
Handycam“ и свръх леките лаптопи
„Sony Vaio“, днес Ислямска държава
предпочита камери GoPro, таблети,
смартфони и др. Така например всички нападатели в списание Шарли Ебдо
през 2015 са снимани с камери GoPro.
Често се използва помощен видеоклип
срещу отделния оператор, но само в
зоните на активен военен конфликт.
Дискусиите в медиите често се въртят около това, колко напреднали са
ИДИЛ във видео обработката и дали в
процеса са включени професионални
режисьори или екипи на новинарски
емисии? Повечето големи медии наричат продукцията на „Ал-Хаят“ „холивудска“!
Все пак, от прегледа на специалиста се
вижда, че повечето материали предоставят необработен материал от битки. Ако „Ал-Хаят“ създадат еднократно един повсеместен въвеждащ файл,
то го предават на останалите, които
веднага го разпространяват, щом веднъж е брандиран, вместо да си играят
с монтажа му.
Днес има безброй начини да се записват и качват видеоклипове в Интернет, поради което отделни терористи
действат като самостоятелни медийни центрове. Това притеснява лидерите на ИДИЛ и те се опитват да прекратят тази практика, защото по този
начин изтича неподходяща информация, а освен това мобилните устройства могат лесно да бъдат проследени.
Винаги нащрек за шпиони, водачите
на Ислямска държава издадоха забра-
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на за ползването продукти на Apple,
тъй като „Агенцията за национална
сигурност“ на СAIЦ и „Мосад“ може да
ги използват, за да открият следите на
ръководителите, които веднага атакуват с дронове.
Въпреки това основната мисия на
ИДИЛ е производство на голям брой
готов ефирен материал, чрез малки,
бързи, преносими средства. Затова
бойците често използват таблети или
приложения за смартфони за записване на информация, която по-късно да
бъде обработена. Просто премахват
Sim картата от телефона си и работят
само на Wi-Fi режим, което ги прави
много по-трудно откриваеми.
Стандартният видеоклип на Ислямска държава продължава не повече от
петнадесет минути. Два от най-известните сегмента – единият с убийството на сирийските войници, а другият
- с убийството на коптски християни
в Либия, са под 10 минути. За целта
„режисьорите“ на тези видеозаписи
са използвали дубли и смяна на ъглите. Повечето материали на ИДИЛ
са заснети с една камера и вероятно с
пиратски софтуер на Sony останал им
като наследство от Ал-Кайда.
Видове видеоклипове на Ислямска
държава в Интернет
Факторите за успеха на едно медийно
послание зависят от начина на поднасяне от медиите, кой е убит в клипа,
кой говори и какво се опитва да ни
каже. В зависимост от пропагандната
цел на техните послания, може да се
различат няколко вида видеоклипа на
Ислямска държава.
С Т Р.

152

Терористите заснемат бойни клипове
в естетиката на видеоигрите с безмилостни кланета и ги украсяват с реторика за сакрална мисия, повелена
от самия Бог2. Озвучават ги с нашиди – религиозни песнопения и химни. Те използват фразата „в името на
Бога“, за да оправдаят насилието, което предстои да покажат. Тези видеоклипове са не просто самохвалство,
те позволяват на зрителите да станат
свидетели на духовната сила и отдаденост на Бога.
Целта на видеоклиповете с култа към
хладнокръвното убийство е да внушат страх у неверниците и ревност у
съмишлениците. Често осмиват директно зрителите, като ги упрекват,
че не са истински мъже, а страхливци,
които или трябва да приемат исляма
на ИДИЛ или да умрат с останалите.
Този тип видео клипове много прилича на старите реклами на Британската
армия за набиране на военнослужещи
„Ела и бъди мъж сред мъжете“. Кинематографията е толкова професионална, че все едно сте в играта Call of
Duty или Medal of Honor. Клиповете
внушават колко е забавно да се убиват неверници, християни, кръстоносци. Това е ключов момент, целящ да
вдъхнови податливите, онези с психически отклонения и фанатиците да се
включат в джихада и да се превърнат
в събратя по убийство в името на техния идеал за Бога. Всяка терористична подгрупа се придържа към стриктно установен ред, а извършителите
твърдят едно и също нещо. В техните твърдения могат да се отбележат
следните основни елементи:
1. Видеоклипове, демонстриращи кул- те славят Бога, защото им е дал шанса
та към хладнокръвното убийство.
да се бият;
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възхваляват култа към джихад, който им позволява да избиват невинни
хора абсолютно безнаказано;
публикуват актуалното послание на
времето;
извършват отвратителен акт на насилие;
възхваляват Бога за това, че е позволил отвратителният акт да се осъществи като Негова воля;
предупреждават, че предстоят още
много ужасяващи актове.
Монтажът на кръвожадните сцени се
прави от централната медийна група2.

фалшивото смирение, пропагандирано от видеоклипове на медийния център „Ал-Хаят“ и суровия материал от
първата линия. „Ал-Хаят“ се стреми да
обрисува картина на позитивизъм и
мощ, докато хаотичните хватки показват една недисциплинирана шайка.

3. Клипове, показващи проекция на
власт
Преди всичко официалните медийни
звена на ИДИЛ служат, за да представят ислямистите в добра светлина. Те
казват ние сме сила, с която трябва
да се съобразяват и след това зали2. Видео клипове – изповед на заложни- ват зрителя с прокламации за успеха
ци
и славата и най-вече наградата, кояВ клиповете на Ислямска държава със то ги очаква. Внушава на зрителите в
заложници обикновено тези, за кои- какво се изисква да повярва той3.
то не е предвидено да останат живи,
дават принудителни „последни из- 4. Мъченически видеоклипове
поведи“3. Жертвата бива изправена От самото начало идеологическите,
пред камерата, за да свидетелства как мъченически клипове с гръмки посИДИЛ й е помогнала да намери пътя лания, илюстрирани с песнопения, са
към чистия монотеизъм и избавление ефективни инструменти за вербуване.
и молят греховете им да бъдат опро- Те обикновено са с еднакъв формат,
стени. Но това не се случва. Според без значение коя джихадистка групиИДИЛ предстоящото убийство е неза- ровка ги публикува. Медийните ценбавна награда за жертвата, която мъд- трове показват кратка сцена на камиро е избрала обратния път към Бога. кадзе, преди да се отправи на мисията
Обикновено кадърът се сменя с друг, си. Младите самоубийци в мъченичена който се вижда огнестрелно оръ- ски клипове неизменно изразяват
жие, опряно в тила, или голям нож. бурната си радост от предстоящата
Краят е бърз, стига екзекуцията да не смърт. След това лидерите използват
се числи към „кралските церемонии“, имената им в обръщения към другите
когато се прибягва до жертвоприно- бойци, за да ги убедят да останат отшения, удавяния в клетка, обезгла- дадени на мисията на организацията.
вяване, чрез детониране на взривни В мъченическото видео, заснето от
вещества, убиване с камъни или хвър- последователя на „Ал-Кайда“ Амеди
ляне от покрив. В тези постъпки не се Кулибали, който участва в парижкисъдържа и зрънце ислям, но варвар- те атаки през януари 2015 г. зрителят
ското деяние е особено въздействащо. може да проследи как той разсъждава
Наблюдава се силен контраст между за мисията си и изразява вярата си в
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Рая. Следват приглушени кадри от на- убийствата на открито – насред освопадението, на което терористът заги- бодените земи. Често в клиповете
ва.
преминават самолети и те показват,
че не се страхуват да бъдат бомбарди5. Видео клипове на обезглавяване
рани или заловени. Втората промяна
Последните видеоклипове на обезгла- е, че Ислямска държава успява да привяване, вече се дават с кристално ка- нуди жертвата да рецитира послание
чество. Въпреки че в последно време до целевата група. Третата е в избора
шокът и отвращението на Запада са на говорител, който владее майчиния
се засилили, терористите продължа- език на жертвата. Използването на
ват да документират спектаклите си, Джон Джихадиста с роден английски
както го правят от десетилетия. Но- език в ролята на касапин е въздействинарските медии обаче се съпроти- ващ ход, който задълбочава емоциовляват да отразяват най-скорошните налния гняв.
зверства в рамките на историческия Целта на клиповете с екзекуция на
контекст. Вместо това, те се съсредо- ИДИЛ е да подчини волята на пороточават върху лъскавия образ на изо- беното население и да подтикне амебражението.
риканците към нов конфликт. Трябва
Първият масово споделен клип в Ин- да се отбележи, че преди видеото на
тернет бе на обезглавяването на ру- Фоули в Ирак и Сирия са извършени
ския войник Евгений Родионов през стотици обезглавявания, преди да ги
1996 г. от чеченски джихадисти. Шест забележат големите телевизии.
години по-късно „Ал-Кайда“ публикува „Екзекуцията на журналиста шпи- 6. Рекламни видеоклипове на Ислямска
онин – евреина Даниел Пърл3.
държава
През май 2004 г. Абу Мусаб ал-Зарка- Макар и рядко се предоставят и реуи запечата на лента убийството на кламни материали, обрисуващи конНик Берг, последван от още деветима тролираната от ИДИЛ територия, като
души, сред които двамата български райска държава, където блика студешофьори Ивайло Кепов и Георги Ла- на вода, живеят истински муджахидизов. Джихадистите записват и раз- ни, усмихнатите им деца се радват на
пространяват тези материали с цел мирния живот, а не като ада, в който
всяване на ужас и набиране на нови вилнее Сирийската гражданска воина.
членове.
Тези репортажи имат същия ефект все
Огромната разлика в отзвука между едно са излезли от BBC или CNN4.
екзекуцията на Ник Берг през 2004 г. и Освен силното присъствие в онлайн
Джеймс Фоули десет години по-късно медиите Ислямска държава издава
идва само от нанасянето на няколко няколко лъскави, бутикови списания,
дребни промени в оригиналния меди- разпространявани както на хартия,
ен стил и сценарии.
така и онлайн.
Първата екзекуция е извършена в Още от времето на Ал-Кайда беше пусподземие, все едно убиват плъх, до- нато списание „Инспайър“ на английкато Ислямска държава извършва ски език. Статиите в него обясняват
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терористичната идеология и дават
съвети, как да си направите самоделни бомби в домашни условия, например. Най-известният им материал е
със заглавие „Как да си направя бомба
в кухнята на майка ми“. Точно тези инструкции бяха използвани на Бостънския маратон при който загинаха 3-ма
души, а 246 бяха ранени4.
Основното списание на Ислямска държава се казва „ДАБИК“, то е кръстено
на малко Сирийско селце до Алепо,
където се смята, че се е състояла апокалиптичната битка между исляма
и „Армия от Рим“. Списанието излиза
веднъж месечно.
Всеки брой съдържа статии за това
как халифатът предизвиква неверници, гради инфраструктура и нормализира държавността си, истории за
храбри самоубийци и „мъченици“, велики рисковани военни кампании и
популяризира сайтове, които феновете не бива да пропускат. Има и рекламни страници със заложници за продан.
Тенденцията в първите дванадесет
броя е да се показва разрастването на
ИДИЛ от Ирак и Сирия към Египет, Йемен и Либия. Струва си да се отбележат рубриките, посветени на приелите исляма, които се дават за пример.
Списанието се превръща в официална
трибуна на атентаторите, поемащи
отговорността за терористичните нападения.
За рускоговорящите страни се издава
списание „ИСТОК“. Дизайнът и структурата са същите, но съдържанието
е съобразено с руската народопсихология. Първият брой е под лозунга
„Толкова дълго, докато да се върнете
към своята религия!“. Първата статия
е със заглавие “ Ние сме с вас и вие сте

в нас“. В нея авторът разказва на цели
7 страници, че е воювал с руските тирани в Чечня, преди да се отправи към
Сирия. Обяснява защо е встъпил в редиците на Ислямска държава, а не в
друга подобна организация5.
Цели двадесет и четири страници, изпълнени с професионално направени
снимки на муджахидините и пропагандни материали, които съобщават
за необходимостта от промяна на конституционния ред и призовават към
консолидиране на мюсюлманските
сили. Списанието е така направено, че
да убеждава умерените мюсюлмани
да стават привърженици на радикалния ислям.
Руският вариант се разпространява в
социалните мрежи LiveJurnal и ВКонтакте.
Специално за турската аудитория е
създадено списание KONSTANTINYYE
или на нашенски „Истанбул“. Да, името не е случайно, защото историята започва със завземането на Константинопол от мюсюлманите5. Това говори
и за специалната политика на Ислямска държава към Турция. Те казват, че
там ще влязат без сила.
На френски език се издава списание
Dar al-Islam, в което съобщават за успехите си в тази страна и казват, че 40
% от присъединилите се към тях са
жени.

Много употребявано от бойците на
Ислямска държава е тяхното радио
„Ал Баян“, което освен, че се предлага онлайн в сайта albayan.com.au, има
и специално разработено приложение
за мобилни телефони с Андроид. Пренасяйки битката в киберпространството, ИДИЛ ще спечели много от
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предимствата на хибридната война – регистриран материал с обидно съосвен ако съюзниците не се организи- държание, той може да бъде идентират, за да противодействат.
фициран и използван за елиминиране
на всички подобни.
Социалните мрежи се превърнаха в
оръжие, а най-сигурното средство за
борба с това оръжие са самите хора в
тях.
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Като извод от горенаписаното се вижда, че Ислямска държава в предприела
мащабна кампания в социалните медии, която при всички случаи трябва
да бъде ограничена с оглед на съюзната и национална сигурност на страната ни.
Необходимо е на стратегическо ниво
да се създаде единна концепция за използване на социалните медии и противодействие на тази модерна заплаха.
Един такъв вариант е предложен от
групата на „Анонимните“, която след
атентата в „Шарли Ебдо“ през януари 2015 г. стартира глобална кибер
кампания срещу ИДИЛ с частичен успех. Други няколко групи създават пародии или предлагат да се използва
блокиране на сайтовете на Ислямска
държава. Този метод е най-демократичният и същевременно ефективен
начин за противодействие. Същността му е следната - когато откриете
подобен материал да го докладвате
на съответната социална мрежа за
„обидно съдържание“. Щом веднъж е
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похата, в която живеем, плаши
със своя упадък и постепенното намаляване жизнената сила
на държавите, които доскоро
наричахме Велики сили. Последното
столетие се оказа арена на необмислени и произволни опити за налагане на
конкретни геополитически и геоикономически интереси, които се оказаха
не просто неуспешни, ами толкова зле
обмислени и размирни, че последиците от тях, ще се усещат тепърва. Бавното излизане на преден план и подем
на средните и най-нисшите световни
съсловия (т.нар.общества от Третия
свят) вече е очевидно и необратимо.
Дори и без революция, информационното западно общество, със своята непрестанна алчност и ламтене за повече, само оформи негативните нагласи
на онази афектирана и бедна прослойка. Направи най-жестоката грешка,

поставяйки „стадото” над водачите.
Опитвайки се да наложи своя демократичен и либерален модел там, където той е несъвместим с религията и
разбиранията на месните граждани.
Така наложеното отвън разбиране за
„свобода” накара стадото да си избере
нови пастири. Без лица и имена, без
титли. Даде им територия и създаде
държава- невидима. Купи си оръжия.
Завъртя търговия. Започна поредното
преселение на народите. И е видно как
ни заливат...с хиляди. Обяви ни война,
но невидима, защото тази война няма
фронт, не е конвенционална и Запада
не знае как да се защити и да се бори
срещу нея.
Целта на настоящото есе е да се разгледат причините довели до тази безпомощност на Запада срещу заплаха,
която не е нова, а посята и отгледана
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от него.
До какво довеждат различията в ценностната система и дълбоката асиметрия в световен мащаб? Кога песимизмът се превръща в нихилизъм и защо
това е предпоставка за самоубийствени атентати? Каква е концептуалната
рамка за оценка ролята на религията
като променлива, влияеща на самоубийствения избор? Защо европейската политика за сигурност е безрезултатна и неспособна да се защити от
асиметричните заплахи.
Предпоставки за зараждане на самоубийствения тероризъм, нихилизъм, психологична изолираност и
икономически фактор. Социалната
общност като феномен, задвижващ
радикализма.
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От философията знаем, че песимизма
е предварителната форма на нихилизма. В какво се състои силата на песимизма? В енергията на неговата логика. Нихилистичното следствие, вярата
в липсата на ценности като последица
на моралната оценка, породена от наличието на тази дълбока асиметрия,
която обезсмисля съществуването. А
именно осъзнаването, че не е страшно
да си беден, а че каквото и да направиш, колкото и да се бориш, никога
няма да постигнеш чуждия, западен
начин на живот. И когато този песимизъм достигне своето критично напрежение, а именно превръщането му в
нихилизъм, то тогава крайностите излизат на преден план. Тогава се следва максимата: „Щом аз няма да живея
в справедлив свят, то и вие няма да
живеете. Щом моите деца ще тънат в
бедност, то аз ще разруша света на ва-

шите.”
Нашият свят, европейският, притежава висшите ценности, в служенето,
на които човек би трябвало да живее,
особено тогава, когато те му предявяват най-тежки и скъпо струващи изисквания. Тези социални ценности- за
да се засили тяхното звучене, подобно
на божите заповеди- са били издигнати над човека като реалност, като
истинен свят, като надежда. И той
гледа света през призмата на своите
разбирания. А там, където ценностите
са различни? Когато настана време, в
което идеалите, проповядвани от Европа- свобода, равенство, толерантност, грижа за ближния, изясняват
нищожния си произход и биват обезценени?
Където има живот, там има и воля за
власт. Дори и волята на слугата да стане господар. Нека обясним модела на
поведение на един бъдещ самоубиец.
Какви са предпоставките и начините за въздействие от външната среда
върху този индивид.
Според Шопенхауер, дори слабият, когато служи на по-силния, се успокоява
с това, че има правото да властва над
още по-слабите. Само от тази наслада
той не е способен да се лиши.
Окото на съвършения нихилист, който би приел фатализма, идеализира по
посока на грозното, твори предателство по отношение на собствените си
спомени. Те не са му необходими, защото неговото минало няма бъдеще.
И онова, което той не прави по отношение на самия себе си не го прави и
по отношение на миналото на цялото
човечество: той го оставя да пропадне заедно с него. Европа помни своето
минало, но за да бъде единна и е необ-

www.nauka.bg/night

ходим Авторитет. Някой, който да застане начело и да определи и разпредели отговорността. Някой, който да
успее да обедини хората, да ги сплоти
срещу надвисналата опасност. Но тя
като че ли се опитва да избегне необходимостта, риска да си постави цел,
защото тук врагът няма лице, няма
ясно определена рамка на действие.
За него не важат „правилата на играта”, създадени от Запада.
Омразата към йерархията и тоталитарното управление ражда противоположности и крайности, там където обществото не е „дорасло” за друг
тип управление. Крайностите съответстват на епохата на господство на
простолюдието, защото по-лесно се
схващат. Липсата на образование и
интелект тласкат към тези крайности.
В условията на тоталитарна обстановка, маркирана от сравнително ниската степен на свобода и уважение към
човешкото достойнство, хора, които вече имат предразположение към
самоубийство, имат допълнителна
причина да разглеждат живота като
незначителен и да са склонни да го
извършат. Наслоената аномия в тези
общества, базирана на концепцията
на човешкия род като носител на потенциално ненаситни желания, които
могат да отидат отвъд възможното,
като поставят по този начин хората в
ситуация на разочарование и отчаяние. Тъй като, обаче човекът е социално животно, трудно оцелява сам, той
търси общност, в която да „изиграе”
своята жертвена роля и да получи подкрепа и признание (аплодисменти) от
„публиката” си. Отношенията на социалната подкрепа предлагат непрекъснат обмен на идеи, чувства и емоции

от индивида към другите и обратно,
нещо като взаимна морална подкрепа,
която не оставя отчаяния да разчита
единствено на собствените си ресурси
(материални и духовни) ами му дава
възможност да се „храни” от колективната енергия и да поддържа своята
собствена, дори когато тя е изчерпана.
Наличието на подобен паразитизъм
поражда подчинение, чувство на дълг
към общността и страх от изпадането извън нея. Тогава човек прибягва
към онзи модел на поведение, който
е дълбоко интегриран в социалната
група и е склонен да разглежда самоубийството като дълг, отколкото като
нещо друго. Целта на самоубийството
не е толкова да удовлетвори субекта,
който го осъществява, колкото групата, към която принадлежи; собственият живот се възприема като нещо
второстепенно по отношение интересите на колектива. Така „колектива”, който е вербувал субекта, печели,
защото самоубийствените операции
са лесни и прости за осъществяване,
имайки предвид факта, че липсва основния въпрос, определящ успеха на
всяко въоръжено действие, а именно
изтеглянето на извършителя. Поради
това са и много по-евтини. Цената на
операция с участието на един човек
рядко надвишава 150 долара.
Връзка между насилие, религия и
тероризъм

В научната литература съществуват
много изследвания, анализиращи
връзката между насилието, религията
и тероризма. Защо религиозният фактор (като доктрина), замаскира политическите интереси? Според Фокс и
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Сандлър конкретизация на влиянието на религията може да се търси в
пет направления: първо, религията е
пряко свързана и определяща идентичността; второ, религията включва система от убеждения, влияещи на
поведението; трето, теологията или
докрината могат и оказват влияние
върху поведението; четвърто, религията е източник на легитимност; и
пето, религията се отъждествява с религиозните институции.
Трудно е да се даде дефиниция за понятието религиозен тероризъм. Определения от типа „свещен терор”, „терор
в името на Бога” не са достатъчно изчерпателни, тъй като политическите
и социални елементи остава замаскирани. Освен това все още стои въпросът кой определя какво точно е „тероризъм”- радикален терор или борба за
свобода по единствения възможен начин срещу враг, който е в пъти по-могъщ? Поглеждайки назад във времето тероризмът, разбиран като терор,
като инструмент за всяване на страх,
ужас и роболепие, съществува още от
зората на организираните общества
като фактор за разубеждаване или
наказание. Първата зародила се в Месопотамия империя, държавата Саргон, е изградена върху именно върху
терора, използван от монголите с цел
градовете сами да се предават, понякога дори без обсада. Иначе казано
тероризмът, който представлява всяване на страх, е историческо явление,
много по-обширно отколкото предполага съвременната употреба на това
понятие (незаконното използване на
насилие за извършване на действия с
терористичен характер). В съвременното общество тероризмът е почти

единственото средство за борба на
слабия срещу силния. Определян още
като най-насилствената форма на
психологическа война, която далеч
надхвърля физическите си резултати,
защото той често си служи със смешно
скромни средства, за да сътвори сила,
като се надява да постигне от долу
онова, с което държавата разполага от
горе.
Религиозният тероризъм и световните асиметрии- предпоставки за
радикализиране
Явно е, че няма как феноменът
„тероризъм”и в частност „ религиозният тероризъм”, да бъде разглеждан
сам по себе си, защото той не е новопоявил се риск, а следствие от задълбочаващите се световни асиметрии,
лоши политики, криворазбрани икономики и поставяне американските
и европейските ценности на върха на
световната пирамида.
Населението на страните от Третия
свят, тези които „бълват” терористи,
демографски е много по-различно от
нас. Ако в България средната възраст
на населението в години е 42, а за Европа- цифрата е 40, то в държави като
Сирия възрастта е 22 години. Положението в Афганистан не е по-различно
(17 г.), Нигерия (17 г.), Пакистан (21 г.),
Либия (24 г.), Иран (27 г.). Това е голям
брой младо и активно население, което няма как и с какво да се препитава.
Обективно погледнато най-тежката
последица от войната в Сирия, не е
разрушената инфраструктура, а факта, че вече четири години училищата
са затворени. Хората не се образоват,
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т.е. губят конкурентни предимства и
тепърва ще се сблъскат с липсата на
елементарен шанс за реализация. Това
ще доведе до предразположението им
към радикализма. Пред тези хората
стоят три избора: 1.) да емигрират,
което се случва и процеса е необратим;
2.) да направят революция в страната
си, което те намират за безсмислено,
поради наличието на непрекъснат информационен поток, идващ от Запада;
и 3.) желанието за промяна на цялата
световна асиметрия, т.нар. тероризъм. Трябва да се отбележи факта, че
младото населението е по-радикално
настроено, по- манипулируемо, поради липсата на опит и образование
и не на последно място- желае да забогатее. Тук идва логичният въпрос:
тогава защо се самоубиват, след като
желаят по-добър живот? И отговорът
е много прост. Идеята! Идеята, че ти
дори да имаш нещо сега, утре децата
ти пак няма да имат и ти никога няма
да можеш да си позволиш онова, което
притежават западняците. Когато една
идея бъде възприета като висша ценност и се изпълнява не за конкретния
човек и не за конкретното време, а за
Промяната като цяло, тогава тя е неунищожима. Тероризмът не може да
бъде преборен с икономически или социални способи. Той е като триглавата
ламя от приказките. Режеш една глава и на нейно място се появяват още
три. Ал Кайда беше унищожена, но от
нейните останки се появи Ислямска
държава. Ако тя бъде унищожена, ще
се появи нова подобна организация.
Борбата трябва да бъде срещу Идеята.
Защото човешкият ресурс в тези страни е неизчерпаем. Той е млад, иска
промяна, носи заряда на ощетения и

угнетения. Ако тези умрат, ще дойдат
нови и ще следват именно Идеята за
нов световен ред.
Заключение

Разпадът на обществото, следователно и неопределеността в която живеем, са насадени в нашето време и вече
пускат дълбоки корени. Няма нищо,
което може да застане здраво на краката си. Светът е плашещо нестабилен. Всички мерки, които се взимат за
налагане на превес и овладяване на
несигурността, се пречупват през призмата на политическата угодност. Живее се ден за ден, от избори до избори,
защото утрешния ден е съмнителен и
опасен. Но този път е хлъзгав и се пропуква. Там, където все още стъпваме,
скоро никой няма да може да мине.
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али
видео
игрите
са
предвестниците на новата
култура?
Домашният
компютър
беше
трансформиран в игрален автомат
преди повече от 30 години. От тогава
дигиталните игри са допринесли
повече за популярността на компютъра
от което и да било друго приложение.
За изключително кратко време те
драстично промениха формата на
социална комуникация подобно на
печатната преса и киното в златните
им времена. Въпреки че дълго са
считани просто за детско забавление,
компютърните игри станаха фокус на
общественото внимание и се приемат
за първите дигитално създадени
артефакти.
Хората се различават преди всичко със
способността си да играят, защото всеки от нас може да разиграе сценарий
със символичен смисъл, който да се
отнася за реални ситуации, като по
този начин получаваме информация
как да се справим с даден проблем.
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Историята на компютърната игра
е преди всичко история на големи
технологични изобретения. Само това,
което е технически възможно, може да
се приложи към новата игрова култура.
Както и обратното – компютърните
игри предлагат интуитивно вникване в
отделните фази на еволюцията на самия
компютър, а закачливото приложение
на компютърната технология често
служи като катализатор за изобретения
и технологичен прогрес.
И така...
Преди повече от 40 години Atari за
първи път пусна домашна версия
на играта Pong. Тя мигновено се
превърна в пазарен хит по време на
Коледните празници и създаде новия
феномен в масовата култура. Но Pong
не е първата домашна видео игра.
През 1972 г. компанията Magnavox
пуска на пазара играта Odyssey, която
се радва на умерен успех със своя
набор от опростени, аркадни игри. Но
конзолата на Atari първа прави огромен
пробив на пазара със своята хитра
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маркетингова стратегия, сключвайки
партньорство с най-голямата щатска
верига за продажби на дребно Sears.
По този начин двете компании се
възползват от истерията на голямото
Коледно пазаруване и записват
рекордни продажби. В крайна
сметка Atari трябва да се раздели с
част от приходите, след като Magnavox завеждат дело за нарушаване
на правата – Pong прекалено много
прилича на тенис игра от каталога на
Оdyssey. През следващото десетилетие
Atari представя на широката публика
първата система за игри тип cartridge,
която позволява на хората да добавят
игри към своите домашни колекции.
Други компании бързо последваха
техния пример и така поставиха
солидна основа за бъдещия бум на
пазара на видео игри.

на две нови заглавия, които буквално
отвориха съзнанието на хората за
идеята „виртуален свят“. Първата
беше Battlezone – 3D пространствена
игра, в която играчите за първи
път можеха да се разхождат из
виртуално бойно поле и да търсят
екшън (в последствие играта беше
подобрена oт правителството на
САЩ с обучителни цели). След това
на пазара се появи Defender с на пръв
поглед елементарно допълнение
под формата на радарно поле, което
намекваше за свят отвъд обозримия
екран. Днес тези допълнeния звучат
смешно и несериозно, но по онова
време са имали революционен ефект
върху осмислянето на геймърските
концепции.
Следващото заглавие, което безспорно
промени гейминг средата, е Elite –
първата игра в жанр, известен днес
като sandbox, в която не е нужно да се
следва линейна история като „удряй
тенис топки“, „убивай войници, преди
те да те убият“ и подобни. В тази игра
главният герой изследва виртуални
светове с помощта на своя космически
кораб.
Magnavox Odyssey, 1972 г.
В началото на 1989 г. светът на
геймърите вече е навсякъде. Nintendo
пускат на пазара своя Game Boy, който
дава възможност на всеки да играе
където и когато поиска. „Модерните“
персонажи и цветни анимации са вече
част от технологията и увеличават в
пъти удоволствието от играта, но те са
и причината, поради която 8-битовата
Конзолата Home Pong на Atari, пусната
система на Nintendo през 1990 г. е в
за продажба в Sears през 1975 г.
един от всеки три американски домa.
Tова е векът на бързо развиващите
След 1980 г. последва стремглаво
се технологии и преминаването от
развитие в индустрията с пускането
8- до 64-битова система в рамките на
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няколко години, а с увеличаването на индустрията - 93 млрд. щ.д. Например
мощността се постигат и по-красиви и игра като Destiny има „скромните“ 9.5
сложни игри.
милиона потребители, които играят
средно по 3 часа на ден и поради тази
причина играта разполага с бюджет от
около 500 млн. щ.д. Като се има предвид
неумолимото разпространение на
мобилни устройства из целия свят,
анализаторите предричат още поголям бум на гейминга. Навлизането
на мобилните технологии отвориха
вратите и за ново поколение геймъри.
Геймингът се е интегрирал толкова
много в съвременната поп култура, че
дори бабите знаят какво е Angry Birds,
повече от 42% от американците са
Nintendo Game Boy, първата преносима геймъри, а 4 от всеки 5 дома разполагейминг конзола, 1989 г.
гат с конзола.
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Гладът за компютърни игри расте.
Дори през 2001 г., когато световните
икономики са в криза, а финансовите
пазари са сринати заради 9/11,
продажбите на хардуер, софтуер и
аксесоари за компютърни игри се
увеличават до рекордните нива от 9.4
млрд. щ.д. Гейминг манията превзема
света. През 2008 г. големи франчайзи
като Grand Theft Auto и Call of Duty
стават лидери на пазара. Един пример
- Grand Theft Auto 4 продава над 6
милиона копия само през първата
седмица от своето представяне. Геймингът вече не може да се счита за
нещо, което човек прави в мазето на
родителите си.
Макар и да е имало игра, която се
е играела в мрежа още през 1974
г. (Mazewar), истинският бум на
споделения гейминг започва с появата
на световната мрежа през 1991 г. В
днешно време онлайн геймингът
предсталява най-големият дял от

Ранните години

Първият пример за гейминг машина
е показан от ядрения физик Едуард
Улер Кондън по време на Световното
изложение в Ню Йорк през 1940
г. Тя е била базирана на древната
математическа игра Nim, а компютърът е побеждавал в 90% от случаите.
Но първата игрова система, създадена
за масова употреба, се появява чак
три десетилетия по-късно – през 1967
г., когато Ралф Баер и неговият екип
пускат прототипа Brown Box. Той е
представлявал вакуумна тръба, която
е можело да се свързва с телевизора
и е позволявала на двама играчи да
управляват кубове, които са се гонели
на екрана. Brown Box е имала опция
да бъде програмирана за различни
спортни игри - пинг-понг, дама и
други. Използвала е съвременна технология за времето си и е имала допълнителни аксесоари като светещ
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меч за стреляне по мишени и специална добавка за игра на голф. Brown
Box е била лицензирана от Magnavox
и компанията я пуска на пазара като
Magnavox Odyssey през 1972 г. За
период от 3 години са продадени само
около 300 000 конзоли заради лоша
маркентингова стратегия, както и
поради факта, че домашният гейминг
е бил изключително непознат по това
време.

Sega и Taito са първите компании,
които привличат вниманието на
масовата публика към аркадните
игри с пускането на Periscope и Crown
Special Soccer през 1966 г. и 1967 г.
През 1973 г. на цената от 1 095 щ.д. Atari пуска първата изцяло електронна
игра – Pong, и така се появяват
първите аркадни игри в барове, зали
за боулинг и търговски центрове по
цял свят. За периода между 1972 г. и
1985 г. над 15 компании започват да
произвеждат видео игри.
Корените на multiplayer игрите

Nimatron на Едуард Улер Кондън
на Световното изложение в Ню
Йорк, 1940 г. На машината се играе
компютъризирана версия на Nim, в
която основната цел е играчът да
премести последния предмет.

Прототипът Brown Box на Ралф Баер
в Smithsonian Institution

Първият пример за играчи, които
играят на отделни екрани, датира
от 1973 г. с името Empire – походова
стратегия за максимум 8 души за
мрежовата система PLATO (Programmed Logic for Automatic Teaching Operation). Тя е една от първите компютърно базирани учебни
системи, създадена от Университета
на Илинойс и по-късно присвоена от
Control Data (CDC), за да построи машините, на които системата да работи. Според информация от сървърите
на PLATO играчите са прекарали над
300 000 часа в игра на Empire между
1978 г. и 1985 г. През 1973 г. Джим
Бауъри пуска Spasim – първата 3D multiplayer игра за 32 човека в мрежата на
PLATO. Макар че достъп до PLATO са
имали само големи организации като
университети и частни компании –
те са били едни от малкото, които
са могли да си позволят нужното
компютърно оборудване и сътветните
връзки да се включат в мрежата, PLATO е символ на една от първите стъпки
от технологичния път към интернет и
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онлайн multiplayer гейминга, какъвто
го познаваме днес.

Рекламен плакат на Gun Fight.
Скрийншот на Empire по време на
турнир, август 1984 г.
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През всички тези години геймингът е
бил много популярен сред младежта.
Въпреки това повечето хора дори не са
могли да си мечтаят, че ще се стигне до
етап, в който всеки 4 от 5 американски
дома ще разполага с игрова система.
Геймингът вкъщи се превръща в
реалност
В допълнение на факта, че гейминг
конзолите стават популярни в комерсиалните центрове и веригите ресторанти в САЩ, в началото на 1970 г.
напредването на технологиите (напр.
първият микропроцесор на Intel) води
до създаването на игри като Gun Fight
(1975 г.) – първият пример за multiplayer игра от вида ‹човек срещу
човек‘. Gun Fight става голям хит,
когато се е появил по аркадните игри.
Това е и появата на нов вид геймплей,
тъй като се използва един джойстик
за управление на движенията и друг
за насочване на изстрелите – нещо
невиждано до онзи момент.

Версия на Atari 2600 с четири суича и
стандартен джойстик, 1980 – 1982 г.
През 1977 г. Atari пуска Atari VCS (покъсно се използва името Atari 2600), но
продажбите са много под очакваните –
250 000 машини през първата година
и едва 550 000 през 1978 г. Просто
американците все още били свиквали
с идеята да имат цветен телевизор
вкъщи, конзолите били скъпи, а найпопулярната игра на Atari - Pong вече
им била омръзнала. С пускането на
Atari VCS е имало опция да се играят
едва 10 игри като напр. Pong, Outlaw и Tank. Въпреки това е имало и
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външен ROM slot, в който е можело да
се слагат дискети. Потенциалът бил
открит от програмистите по света,
които започнали да правят много
по-модерни и интересни игри от
оригиналните.
Създаването на микропроцесора води
до пускането на Space Invaders за Atari
VCS през 1980 г., поставяйки началото
на нова ера на гейминга и съответно
на продажбите на компанията – Atari
2600 достига до 2 милиона конзоли
през същия период. Появават се и
първите специализирани печатни
издания като Creative Computing
(1974), Computer and Video Games
(1981) и Computer Gaming World
(1981), които поставят основите на
гейминг обществото.
Персонални компютри – създаване на

игри и поглед към по-голяма общност
През 1983 г. започва първата криза
в гейминга. Появяват се прекалено
много нови игри, а малко от тях са
интересни. Това води до промяна в
настроенията и много хора решават
да инвестират 300 щ.д. в началото
на 1980 г. (еквивалент на 860 щ.д.
в днешно време), за да си купят
домашен компютър като Commodore VIC-20, Commodore 64 или Apple

II. Тези домашни компютри са с помощни процесори от предишното
поколение конзоли. Така те отварят
възможност за създаването на друго
ниво гейминг и по-сложни и не
толкова последователни игри, както
и за самата технология, която е била
нужна на геймърите – да си създават
собствени игри чрез BASIC кода. Дори
Бил Гейтс създава своята Donkey простичка игра, в която целта е да се
избягват маймуни, докато се движиш
в спортна кола по магистрала. Играта
се завръща на пазара през iOS app през
2012 г.
8-битовият компютър Commodore
VIC-20, 1981 г. Популярната и нескъпа
машина е предшественикът на изключително успешния Commodore 64.

В допълнение към възможността
за създаване на собствени игри
чрез кодиране първите компютри
проправят пътя и на multiplayer гейминга – ключов момент за
еволюцията на гейминг обществото.
Например първите компютри на Macintosh и някои конзоли като Atari ST
позволяват на играчите да свързват
устройствата помежду си още в
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началото на 1980 г. През 1987 г. се
появява MidiMaze за Atari ST, която е
имала опция да се свържат до 16 конзоли чрез слотовете им MIDI-OUT и MIDI-IN. Въпреки че според много играчи
свързването на повече от 4 геймъри
щяло да доведе до затрудняване
и дори разпадане на играта, това
била първата стъпка към геймплей
модела deathmatch – изключително
популярен с появата на Doom през
1993 г.
През 1993 г. на пазара се появява
играта Pathway to Darkness и с нея се
раждат първите LAN партита – събирания на хора с компютри или съвместими гейминг конзоли, свързани
в мрежа. Те стават още по-популярни
през 1994 г. с появата на Marathon за
Macintosh. Истинският им бум, обаче,
е през 1996 г., когато в магазините
вече се продава хитът на first-person multiplayer shooter-ите – Quake.
По това време Windows 95 е правил
свързването
между
компютрите
още по-лесно. Multiplayer геймингът
издига обществото до следващото
ниво, защото позволява на феновете
да се състезават и да взаимодействат
помежду си от различни компютри, а
това значително подобрява социалния
аспект на гейминга. На 30 април 1993
г. CERN качва софтуера на World
Wide Web на публичен домейн, но ще
минат години, докато интернет стане
достатъчно мощен, за да задоволи
изискванията на геймърите, каквито
ги познаваме днес.
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Малко частно LAN парти.

DreamHack 2011 - LAN парти за 12 000
компютри
Преходът към онлайн гейминг на
конзоли
Доста преди гиганти като Sega и
Nintendo да преминат в сферата на
онлайн гейминга, много инженери
са се опитали да използват силата на
телефонните линии, за да предават
информация между конзоли. През
1982 г. на световното изложение Consumer Electronics Show (CES) в Лас
Вегас Уилям фон Майстер показва
иновативна технология за Atari 2600,
наречена трансфер чрез модем. Новото
устройство CVC GameLine позволява
на играчите да изтеглят софтуер и
игри, като използват фиксираната
телефонна връзка чрез дискета,
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вкарана в тяхната Atari конзола. Така
те теглили най-различни игри от
програмистите по света и играели на
тях безплатно до 8 пъти. За съжаление,
устройството не намира подкрепата
на големите производители на игри
по това време и е извадено от употреба
през 1983 г.

времето си и бързата еволюция на
компютърните технологии в началото
на 2000-та година е накарала хората
да се съмняват дали е изгодно да се
използва конзола, която е направена
само за гейминг. Въпреки провала
си Dreamcast поставя началото на
бъдещи генерации от конзоли като
например Xbox.
Истинска промяна настъпва през
2001 г. с появата на RuneScape. MMORPG (massively multiplayer online roleplaying games) позволява на милиони
играчи по целия свят да играят,
взаимодействат и състезават срещу
други фенове в същата платформа.
Между 1993-1996 г. Nintendo, Sega и Играта е имала и чат опция, която е
Atari правят още няколко опита за давала възможност на геймърите да
навлизане в онлайн гейминга, но те общуват вътре в нея.
са неуспешни поради слабата връзка
и възможности на интернет по онова Модерната ера на гейминга
време. Едва с появата на Sega Dreamcast през 2000 г. – първата конзола за От началото на 2000 г. интернет
игра в интернет, е постигнат истински и
компютърните
технологии
напредък за онлайн гейминга, какъвто са се развили до нива, на които
го познаваме днес. Dreamcast е бил всяка следваща игра задминава
с вграден 56 Kbps модем и копие на предшественика си по отношение
последния PlanetWeb браузър, като по на своята графика. Цената на
този начин е правел играта в интернет технологиите, сървърите и съответно
основа, а не просто добавка за малка интернет толкова е намаляла, че в
част от играчите. Dreamcast е бил момента 3.2 милиарда души по свенаистина революция в използването та имат достъп до световната мрежа.
на интернет. От друга страна е и По данни на ESA Computer and Gamогромен провал, който реално е ing Report от 2015 г. поне 1.5 милипоставил края на Sega. Достъпът до арда души използват интернет, за да
интернет е бил изключително скъп играят видео игри. Онлайн магазини
в началото на новото хилядолетие като Xbox Live Marketplace и Wii
и Sega са платили гигантски сметки Shop Channel коренно са променили
за използването на PlanetWeb начина, по който хората купуват игри,
браузъра по света. Експертите апгрейдват софтуера си или общуват
свързват провала на конзолата с с други геймъри, а мрежови услуги
това, че фокусираната им върху като Sony PSN са помогнали на онлайн
интернет технология е изпреварила multiplayer гейминга да достигне
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до нечувани висини. Технологията
позволява на милиони хора по света
да се наслаждават на гейминга като
споделена
активност.
Скорошно
проучване на ESA Gaming Report
показва, че 54% от редовните геймъри
мислят, че тяхното хоби им помага да
са в контакт с приятелите си, а 45%
използват гейминга като начин да
прекарват време със семейството си.
С появата на Xbox 360 онлайн multiplayer геймингът става основна част
от преживяването, особено за deathmatch, който позволява на милиони
хора по света да участват в игри като
Call of Duty Modern Warfare. Днес много
игри имат онлайн компонент, който
подобрява геймплей изживяването и
е много по-важен от офлайн частта на
играта. Появават се и много гейминг
кланове по света – организирани
групи от видео геймъри, които често
играят заедно в multiplayer игри.
Те варират от няколко приятели до
организации с 4 000 члена!
Преходът към мобилни устройства
След като смарт телефоните и
магазините за приложения се
появяват през 2007 г., геймингът
не само преминава през още една
еволюция, но също „се показва“ на
широката публика по невиждан до
момента начин. Бързото развитие
на мобилните технологии през
последното десетилетие доведе до
бум на мобилния гейминг, който
според официалните данни ще
превземе конзолните игри. Тази
огромна промяна на индустрията
към мобилни устройства - особено в
Южна Азия, кара медиите да говорят
много по-често за феномена, наречен
гейминг. Напр. играта Angry Birds на

Rovio прави продажби за 200 млн. щ.д.
през 2012 г., а в края на 2014 г. достига
2 милиарда тегления. По-сложни заглавия като Clash of Clans също имат
гигантски резултати и се радват на
милиони играчи по целия свят, които
ги играят на мобилните си устройства.

Angry Birds имат офлайн домове в цял
свят под формата на увеселителни
паркове като показаният на снимката
в Сарканиеми, Финландия.
Бъдещето
Преходът към мобилни устройства
отваря поредната глава от еволюцията
на гейминга. Екраните на телефоните
са малки (поне до появата на iPhone
6s), процесорите им са по-бавни, а вътрешната им памет е ограничена. Увеличаването на продажбите започва да
се забавя през последните няколко години. Въпреки че мобилният гейминг
сложи край на преносимите гейминг
устройства, конзолите все още са във
възход. Всяко ново поколение конзоли
въплъщава и нови технологични
възможности. Има две индустрии,
които могат да изиграят важна роля за
бъдещето на гейминга – виртуалната
реалност и технологията за изкуствен
интелект.
През 2014 г. Facebook купи компанията
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за виртуална реалност (VR) Oculus и
се готви да пусне на пазара своя Rift
headset през тази година. Той ще позволи на играчите да „живеят” в един
необятен 3D свят. Възможността да
се създаде изцяло интерактивен и
динамичен свят за MMORPG, в който
играчите да могат да се движат, общуват с други играчи и виждат дигиталните пейзажи в ново измерение, е
повече от близко.

за по-малко от седмица. Всички тези
усилия сигнализират за изцяло нова
глава в еволюцията на гейминга –
особено ако двете се комбинират,
защото ще позволят на геймърите да
общуват с персонажи в игри, които
ще са способни интелигентно да
отговарят на въпроси и команди.
Ако вземем предвид всички новости
през последното столетие, изглежда,
че геймингът през 2025 г. ще бъде

Кът за виртуална реалност – първо
издание на Game Evolution, гр. София
През последните години има и
много опити за създаване на език за
обработване на изкуствен интелект.
През 2014 г. Google купи DeepMind. Тази година IBM взе AlchemyAPI - най-големият доставчик на
технологията, а през октомври 2015
г. Apple направи две придобивания
на компании за изкуствен интелект

напълно неразпознаваем от този,
който виждаме днес. Въпреки че Angry Birds беше хит през 2011 г., надали
ще остане в историята като Space Invaders или Pong. През цялата си еволюция геймингът е виждал възходи и
падения, които след това са били заменяни от изцяло нови технологии.
Следващата глава от неговата история
все още е неясна, но каквото и да се
случи, със сигурност ще бъде забавно.
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„Характери“ на Теофраст
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преработено издание

Г
С Т Р.

172

ИК „Изток-Запад“

ръцкият интелектуалец е роден през IVв.пр.Хр. в Ерезос на
о-в Лезбос. Рожденото му име
е Тиртам, но той остава в историята с прякора Теофраст (божествено говорещ). Това име му е дадено от
Аристотел заради умението му да се
изразява леко и изкусно.
Теофраст произхожда от заможно семейство, което искало да му осигури
добро образование. След като учи в
родния си град, той отива в Атина, където е слушател в т.нар. Академия на
преподаванията, основана от Платон.
В Академията авторът на „Характери“
среща Аристотел. Теофраст става съратник на великия мислител и участва в основаването на Аристотеловата
философска школа‒ т.нар. Ликейон.
Самият Аристотел го определя за свой
наследник и Теофраст е начело на Ли-

кейона в продължение на 35 години.
Теофраст се отличавал с приветлив
нрав и у него наистина съвпадали възгледи, характер и житейска практика.
Съчиненията му следват системата на
Аристотел и обхващат всички страни
на знанието. Предполага се, че ученият е автор на над двеста съчинения. До
нас обаче са достигнали само две цели
съчинения ‒ едното е по ботаника, а
другото е „Характери“.
В „Характери“ Теофраст пленява читателите със своя иронично реалистичен тон. Авторът ни представя хора
от един напълно човешки свят, лишен
от метафизика. Тази малка книга е изпълнена с подробности от живота на
атиняните през IV в.пр.Хр. и е безценен извор за бита в полиса през този
период. Характерни за съчинението на
Теофраст са житейските подробности,
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частното, човешката индивидуалност,
характерът като тип и неповторимост.
Отрицателните човешки типове са
представени с хумор и без морализаторстване. Морализмът на Теофраст
е прикрит и скептично тънък. Както пише проф. Богданов в послеслова
към съчинението, „Характери”-те на
Теофраст са от ония значителни творби в световната литература, които
имат и буквален смисъл.
Настоящата книга е четвърто, преработено издание. Преводът от старогръцки, бележките и послесловът са
дело на проф. Богдан Богданов, един
от най-добрите познавачи на старогръцката култура и литература. Видният учен напусна този свят през август тази година. Неговите преводи и
научни трудове оставят ярка следа в
културната история на България.
Съчинението на Теофраст излиза в
елитната библиотека „Извори“ на
издателство „Изток-Запад“, част от
която са „Пир“ на Платон, „Поетика“
на Аристотел, „Към себе си“ от Марк
Аврелий, „Атинската държавна уредба. Лакедемонската държавна уредба“
от Ксенофонт. Библиотечното оформление на кориците от поредицата е
дело на Деница Трифонова.
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Този проект се финансира от
програмата на Европейския съюз за
изследвания и иновации "Хоризонт 2020"
по договор номер 722790
Проектът FRESH за Европейска нощ на учените се финансира от
Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри
на програмата "Хоризонт 2020"
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