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България започва своята по-
лярна дейност в Антаркти-
ка през 1967–1969, когато 
български метеоролог взема 

участие в XIII Съветската антаркти-
ческа експедиция. В полярния летен 
сезон на 1987–1988 шестима българ-
ски учени участват в обединени про-
екти с Британското антарктическо 
дружество и Съветския институт за 
антарктическо и полярно проучване. 

Българската програма е насочена в 
осъществяване на научната разработ-
ка и организацията на логистиката в 
Антарктика. През този антарктически 
сезон е построен Българският заслон 
на остров Ливингстън, Южните Шет-
ландски о-ви, в Североизточната част 
на Южният Залив. В периода между 
1993–2016 г. България организира 
и провежда 25 успешни антаркти-
чески кампании. Успешно функцио-

България в Антарктика

http://nauka.bg
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нира и Българската полярна база „Св. 
Климент Охридски”, която има капа-
цитет да приеме 25 души персонал, 
при нормални условия за работа. 
     Българският антарктически инсти-
тут (БАИ), с решение на Министер-
ския съвет на Република България 
от 27.02 .1998 г., е определен за На-
ционален оператор на дейността на 
Република България в Антарктика. 
Институтът организира и провежда 
ежегодни антарктически експедиции 
и поддържа Българската полярна база 
„Св. Климент Охридски” на о-в Ли-
вингстън, Южните Шетландски о-ви.
Основните научни приоритети са на-
сочени към: науки за Земята - геоло-
гия, геофизика, физика, глациология, 
метеорология, картография, зообио-
логия, ботаника, екология и медици-
на. 
БАИ е в сътрудничество с антаркти-
ческите програми на Испания, Вели-
кобритания, Русия, Германия, Аржен-
тина, Бразилия, Чили, Южна Корея и 
др. Член на COMNAP (Съвет на мени-
джърите на Национални антаркти-
чески програми), SCALOP (Комитет 
за антарктически логистика и опера-
ции), EPB (Европейски полярен борд) 
SCAR (Научен комитет за антаркти-
чески изследвания).

КАРТА НА БЪЛГАРСКАТА ПОЛЯР-
НА БАЗА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИД-

СКИ” И О-В ЛИВИНГСТЪН НА ЛЮ-
БОМИР ИВАНОВ, 1996 Г.

(А) Карта „База Св. Климент Охридски, 
о. Ливингстън”.  Топографска карта от 
1996 г. в мащаб 1:1000 на територия-
та на българската база „Св. Климент 
Охридски” на остров Ливингстън в ар-
хипелага Южни Шетландски острови, 
Антарктика.  Първа българска антар-
ктическа топографска карта, изгот-
вена от Любомир Иванов въз основа 
на подробното топографско заснема-
не на терена с теодолит Theo 030, из-
вършено от него и Красимир Белев за 
времето от 31 януари до 4 февруари 
1996 г.  Означената на картата „Нова 
сграда” всъщност са основите на но-
вата основна сграда на базата; сама-
та постройка е завършена през 1998 
г.  С „Жилищен модул” е означена то-
гавашната основна сграда на базата, 
станала впоследствие популярна под 
името „Куцото куче”, днешен Истори-
чески паметник на Антарктика (HSM 
91) и Музей на остров Ливингстън; тя 
е най-старата запазена постройка на 
острова, издигната през 1988 г. 

(Б) Карта „Livingston Island: Central-
Eastern Region” от 1996 г. Автор Любо-
мир Иванов. Топографска карта в ма-
щаб 1:25000, изготвена въз основа на 
испанската карта на полуостров Хърд 
от 1991 г. и топографско заснемане на 

http://nauka.bg
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района с теодолит Theo 030, извърше-
но от Любомир Иванов за времето от 
8 декември 1995 до 8 февруари 1996 
г.  Актуализирана е бреговата конфи-
гурация на залива Емона, променена в 
резултат на отдръпването на Пимпи-
рев ледник и ледник Перуника през 
периода 1991–1996 г. За първи път са 
картографирани географски обекти 
като Крумов камък, нос Смолян, нос 

Ронжел, нос Алеко, хълмовете Еспа-
ньола, Белозем и Кузманова могила, и 
върховете Хемус, Западен Боулс и Св. 
Борис.

 
Карта на Българската полярна база 
„Св. Климент Охридски” и остров Ли-
вингстън на Любомир Иванов, 1996 г. 
(A, Б)

http://nauka.bg


НАУКА | БРОЙ 104 

11Българска наукаДЕКЕМВРИ 2017

С подкрепата на:

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

КАРТА НА ОСТРОВ ЛИВИНГСТЪН, 
ЮЖНИТЕ ШЕТЛАНДСКИ ОСТРОВИ 
НА  ЛЮБОМИР ИВАНОВ, НИКОЛАЙ 
ГЛАВИНЧЕВ, РАЙНА ТОШЕВА И СТИ-
ЛИЯН НАЙДЕНОВ, 2005 г.

Картата „Antarctica: Livingston Island, 
South Shetland Islands”, представля-
ва топографска карта от 2005 г. в ма-
щаб 1:100000. Това е първата българ-
ска топографска карта на островите 
Ливингстън и Гринуич в архипелага 
Южни Шетландски острови, Антар-

ктика. Автори Любомир Иванов, Ни-
колай Главинчев, Райна Тошева и Сти-
лиян Найденов. 
Изготвена въз основа на спътниково 
заснемане и геодезически данни и фо-
тографска документация от топограф-
ското проучване Тангра 2004/05. 
Картата е използвана в различни пуб-
ликации, включително в статии на Уи-
кипедия, както и (в уголемен размер) 
като част от интериора на Зала Антар-
ктика в Министерството на външните 
работи на Република България.

http://nauka.bg


НАУКА

12Българска наукаДЕКЕМВРИ 2017

С подкрепата на:

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

КАРТА „МАРШРУТ НА ТОПОГРАФСКО 
ПРОУЧВАНЕ ТАНГРА 2004-2005”, 
2012 г.  

Карта „Маршрут на топографско про-

учване Тангра 2004/05” от 2012 г. Ав-
тор е Любомир Иванов. Използвана 
като илюстрация в статии на Уики-
педия, както и в монографията на Л. 
Иванов и Н. Иванова Антарктика: При-

Карта Маршрут на топографско проучване Тангра 
2004–2005, 2012 г.

http://nauka.bg
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рода, история, усвояване, географски 
имена и българско участие, Фондация 
Манфред Вьорнер, 2013. Карта на ла-
герите и маршрутите на топограф-
ското проучване Тангра 2004/05, осъ-
ществено от екип в състав Любомир 
Иванов и Дойчин Василев за времето 
от 14 ноември 2004 до 29 януари 2005 
г.  В процеса на полевата работа, из-
вършена от лагер Академия на о. Ли-
вингстън, е изминато значително раз-
стояние на ски или пеша при трудни 
метеорологични условия и непознат 
терен, включително първото преко-
сяване на хребет Боулс, и първото по-
сещение и маршрути към Видинските 
възвишения, възвишенията Глинър, 
Мелнишкия хребет, хребет Левски, 
ледниците Съединение, Калиакра и 
Струма, средното течение на ледник 
Хюрън, седловините Лесли, Елховска, 
Гурева, Янкова и Лозенска, и Пирдоп-
ска порта. За пръв път са изкачени и 
заснети с GPS върховете и височини-
те връх Лясковец (1473 м), Зограф 
(1011 м), Лозенски нунатак (440 м), 
Ерменска могила (412 м), Ахелойски 
нунатак (390 м), Комини (774 м), Он-
гъл (1149 м), Мелник (696 м), хълма 
Кастра Мартис (453 м), Раднево (481 
м), Земенска могила (453 м) и Мизия 
(604 м), осъществено е и третото из-
качване на Пресиянов рид (1456 м) 
и първенеца на острова - връх Фрис-
ланд (1700 м). Осъществен е траверс 
на главното било на Тангра планина в 
участъка между върховете Фрисланд 

и Лясковец. Във връзка с извършена-
та полева работа през 2005 г. са даде-
ни 126 нови български наименования 
на безименни дотогава географски 
обекти на островите Ливингстън и 
Гринуич.  Геодезически данни и фо-
тографска документация от проучва-
нето са използвани при изготвянето 
на българските топографски карти 
на островите Ливингстън и Грину-
ич от 2005 г. и на островите Ливинг-
стън, Гринуич, Робърт, Сноу и Смит 
от 2009 г. Топографското проучване 
Тангра 2004/05 е обявено от Discovery 
Channel през 2012 г. за знаково съби-
тие в хронологията на изследването 
на Антарктика със следната анота-
ция: „14 ноември 2004: Тангра.  Еки-
път Тангра на Българския антаркти-
чески институт изминава разстояние 
от 200 км, като събира обширна гео-
дезическа и географска информация 
– включително координати, данни за 
надморската височина, конфигурация 
на свободните от лед зони и детайлна 
фотография.”

ГЕОЛОЖКА КАРТА НА П-ОВ ХЪРД, 
О-В ЛИВИНГСТЪН, ЮЖНИТЕ ШЕТ-
ЛАНДСКИ О-ВИ, М 1:5000,  ХРИСТО 
ПИМПИРЕВ, ДИМО ДИМОВ , КАМЕН 
БОНЕВ, НЕВЕН ГЕОРГИЕВ, ЯНКО ГЕР-
ДЖИКОВ, ЯВОР СТЕФАНОВ, 2005–
2010 г.

Полуостров Хърд се намира в цен-
тралната част на остров Ливингстън 

http://nauka.bg
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(62º41'S, 60º23'W). Той е покрит с де-
бела снежно-ледена шапка, наречена 
ледник Хърд, с главен език Сали рокс, 
разположен на югозапад и два езика 
към северозапад – Архентина и Лас 
Палмас. Най-високият връх, разполо-
жен в западната част на полуострова, 
е Пико Мурес – 407 м. Стръмният пла-
нински релеф е запазил множество 
скални разкрития, които прозират 
под ледената покривка в крайбреж-
ната зона на полуострова, както и на 
места в неговата вътрешност. В голя-
мата си част това са труднодостъпни 
терени, със стръмни до отвесни скал-
ни откоси.
 На полуострова се разкри-
ват седиментни последователности 
представени от теригенни и алеври-
то-пелитни смесени скали (мъдстоу-
ни), образувани в различни фациал-
ни обстановки от турбидитни през 
делтови до алувиални фанове. Син-
седиментните деформации в тях са 
широко разпространени. Скалите са 
засегнати от слаби анхиметаморфни 
изменения. Целият разрез предста-
влява преобърнато бедро на няколко-
километрова моноклинала - елемент 
от първоразрядна гънка с неизяснен 
поляритет, с шарнир ССЗ-ЮЮИ. Об-
ратния пласторед се потвърждава от 
множество недвусмислени литолож-
ки и структурни критерии. Скалните 
последователности се подмладяват от 
запад на изток. Те затъват на СЗ, З, или 
ЮЗ с наклони в диапазона 15-60º.

 Седиментният комплекс е про-
цепен повсеместно от множество 
разновъзрастни дайки с порфирни 
до афирни текстури, със сантимет-
рови до метрови дебелини. Те свиде-
телстват за няколко последователни 
импулса на магмена активност. В из-
точната част на полуострова седимен-
тите се покриват несъгласно от ма-
сивните вулканокластични брекчи на 
Моунт Боулес.
 В северозападната част на полу-
острова, в непосредствена близост с 
Българската база, е внедрен плутонът 
Хесперидес и множество генетично 
свързани с него диорит-порфиритови 
хипоабисални жилни тела. В източна-
та част на полуострова, в района на 
Пико Мурес, сред вулканитите на на 
Моунт Боулес са внедрени други мал-
ки кварц-диоритови хипоабисални 
тела от островнодъговия комплекс.
 В целия западен дял на полу-
острова и най-вече в неговата севе-
розападна част, в територията около 
Българската база, седиментният ком-
плекс е процепен от множество разно-
възрастни  хидротермални кварц-кал-
цитови жили и брекчи, които често са 
рудоносни. През януари  1988 г. група 
геолози - преподаватели в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски” 
стартират българското присъствие на 
остров Ливингстън. В най-северната 
част на полуостров Хърд, на брега на 
Южния залив, са поставени основите 
на българската научна станция. През 
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1993 г. дейността на българските по-
лярници е възобновена и започват 
системни геоложки проучвания на те-
риторията на полуостров Хърд, които 
продължават и до днес. Те включват 
стратиграфски, минераложки, пале-
онтоложки, структурни, петроложки, 
геофизични, геохимични изследвания 
на магмени скали и органично веще-
ство, геоморфоложки теренни и лабо-
раторни проучвания, както и литохи-
мично опробване по първичен ореол 
на разсейване. Една от основните за-
дачи на проучванията e съставянето 
на детайлна кондиционна геоложка 
карта на района. 
 Създаването на геоложката кар-
та се извършва поетапно, през летни-
те работни сезони и завършва през 
сезон 2009-2010 г. Метеорологични-
те условия на антарктическото лято 
в региона, свързани с постоянни сне-
говалежи, силни ветрове и гъсти мъг-
ли, предопределят кратки периоди за 
възможната работа на терен. Карти-
ровката се извършва от малки групи 
геолози-планинари. Голяма част от 
теренните изследвания се осъществя-
ват с изнасянето на групите с лодки по 
море и организиране на неколкоднев-
ни палаткови лагери за покриването 
на площи, отдалечени на километри 
от Българската база. Събраната през 
годините информация е обединена в 
обща ГИС-база данни.
 Геоложката карта на полуос-
тров Хърд, остров Ливингстън, е в М 

1:5000 и съдържа пет картни листа. 
Изготвена е от екип  геолози, предим-
но от Софийския университет „Св. Кл. 
Охридски”: Христо Пимпирев, Камен 
Бонев, Димо Димов, Невен Георгиев, 
Янко Герджиков, Марин Иванов, Лас-
ло Клайн и Никола Петков. Съставе-
на е на основата на трансверсална 
Меркаторова проекция (Transverse 
Mercator), взаимствана от малкото на-
лични топографски карти за региона. 
Параметрите на проекцията са:
  Име на проекция: 
WGS_1984_UTM_Zone_20S
  Централен меридиан: 
Central_Meridian: -63,000000
  Datum: D_WGS_1984
 За топографска основа са из-
ползвани карти на хартиен носи-
тел в М 1:5 000 и 1:25 000, издадени 
през 1991 от Formada por el Sevicio 
geografico del Ejercito, Madrid. Те са ска-
нирани и подложени на допълнител-
на цифрова обработка за повишаване 
на рязкостта и контраста. Георефери-
рането/ректифицирането е извърше-
но по съществуващата върху картата 
координатна разграфка. Постигната е 
отлична прецизност, за което говорят 
ниските стойности на изчислената 
грешка (RMS) и доброто съвпадение 
на засечени с презизни GPS приемни-
ци триангулачни точки.
 Координатите на пунктовете на 
наблюдение са измервани с ГПС-при-
емници и прехвърлени върху ректи-
фицираната топографска основа. 

http://nauka.bg
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Малък брой точки (25<) са нанесени 
ръчно върху топографската основа.
 Контурите на последователно 
прибавяните през годините картира-
ни нови площи съответстват на със-
тоянието на снежно-ледената покрив-
ка за конкретния работен сезон. Все по 
видимо настъпващите промени в кли-
мата на Земята са особено осезателни 
за описвания тук регион. Те се изра-
зяват в интензивно снегонатрупване 

и промени в контурите на ледниците. 
Това от своя страна води до динамич-
ни промени в контурите на скалните 
разкрития.

Геоложка карта на п-ов Хърд, о-в Ли-
вингстън, Южни Шетландски о-ви, 
М 1:5000,  автори Христо Пимпирев, 
Димо Димов , Камен Бонев, Невен Геор-
гиев, Янко Герджиков, Явор Стефанов 
2005–2010 г.

http://nauka.bg
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КАРТА „АНТАРКТИКА: ОСТРОВ ЛИ-
ВИНГСТЪН И ОСТРОВИ ГРИНУИЧ, 
РОБЪРТ, СНОУ И СМИТ” НА ЛЮБО-
МИР ИВАНОВ, 2009 г.

Карта „Антарктика: Остров Ливингс-
тън и острови Гринуич, Робърт, Сноу 
и Смит”.  Топографска карта от 2009 
г. в мащаб 1:120000 на островите Ли-
вингстън, Гринуич, Робърт, Сноу и 
Смит в архипелага Южни Шетланд-

ски острови, Антарктика.  Автор Лю-
бомир Иванов.  Първа топографска 
карта на о. Смит.  Първа българска 
карта на о. Робърт и о. Сноу.  Изгот-
вена от Военно-географската служба 
на Българската армия въз основа на 
спътниково заснемане и геодезически 
данни и фотографска документация 
от топографското проучване Тангра 
2004/05, отпечатана от Военния ге-
ографски център в Троян. Картата е 

Карта Антарктика: Остров Ливингстън и острови Гринуич, Робърт, Сноу и Смит на Лю-
бомир Иванов, 2009 г.

http://nauka.bg
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одобрена от Министерството на об-
разованието и науката за учебно по-
магало в обучението по география 
и икономика и по природни науки и 
екология, предоставена безплатно от 
издателя Фондация Манфред Вьор-
нер на всички български училища в 
страната и чужбина. Допълнени вто-
ри електронни издания на картата са 
от 2010 г. на български и английски. 
Картата е използвана в множество 
публикации, включително на статии 
в Уикипедия, в изданието Bulgarian 
Antarctic Research: A Synthesis, eds. 
C. Pimpirev and N. Chipev, St. Kliment 
Ohridski University Press, 2015, както 
и (в уголемен размер) в постоянната 

експозиция „Антарктида – българска-
та ледена приказка” на Националния 
исторически музей в София.

ТОПОНИМИЧНА КАРТА НА ОСТРОВ 
ЛИВИНГСТЪН НА ЛЮБОМИР ИВА-
НОВ, 2012 г.

Топонимична карта на остров Ливинг-
стън от 2012 г. Автор Любомир Ива-
нов. Използвана като илюстрация на 
статии в Уикипедия, както и в моно-
графията на Л. Иванов и Н. Иванова 
Антарктика: Природа, история, усво-
яване, географски имена и българско 
участие, Фондация Манфред Вьорнер, 
2013.
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КАРТА „BULGARIAN ANTARCTIC BASE 
ST. KLIMENT OHRIDSKI, LIVINGSTON 
ISLAND” НА ЛЮБОМИР ИВАНОВ, 2014 
г.

Карта „Bulgarian Antarctic Base St. Kliment Ohridski, Livingston Island” от 2014 
г. Автор Любомир Иванов. Карта на съоръженията на българската база и 
маршрутите в района. Използвана като илюстрация на статии в Уикипедия, 
както и в изданието Bulgarian Antarctic Research: A Synthesis, eds. C. Pimpirev 
and N. Chipev, St. Kliment Ohridski University Press, 2015.
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КАРТА НА РАЙОНА НА БЪЛГАР-
СКАТА АНТАРКТИЧЕСКА БАЗА „СВ. 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, инж. Бори-
слав Александров и инж. Димитър 
Димитров, 1998 г.

В състава на VII Българска антаркти-
ческа експедиция за първи път са 
включени геодезисти, със задача де-
тайлно картографиране на района 
на Българската антарктическа база 
(БАБ) – инж. Борислав Александров 
и инж. Димитър Димитров. Геодези-
ческите дейности са извършени в пе-
риода декември 1998 – януари 1999 г.
 За геодезичната снимка е из-
ползван теодолит-тахиметър DAHLTA 
010 със специално пригодена далеко-
мерна приставка AEM-1200. Заснети 
са около 700 дка открити от сняг и 
лед скални пасажи, съществуващите 
постройки, както и бреговата линия. 

Изработената карта е в М 1:2 000, като 
е използвана UTM проекция. За първи 
път е създаден и цифров модел на ра-
йона на БАБ. 
 Допълнително са картографира-
ни откритите от сняг части на масиви-
те Пико Мурес, Серо Мирадор и Пико 
Напие, като са изработени на карти, 
също в М 1: 2 000.

Карта на района на БАБ в М 1:2 000

http://nauka.bg


НАУКА | БРОЙ 104 

21Българска наукаДЕКЕМВРИ 2017

С подкрепата на:

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

КАРТА НА АКВАТОРИЯТА НА БЪЛ-
ГАРСКАТА АНТАРКТИЧЕСКА БАЗА 
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, инж. Бо-
рислав Александров и инж. Юри Ца-
новски, 2009 г.

 По време на ХVIІI Българска ан-
тарктическа експедиция за първи път 
е извършено хидрографно заснемане 
на част акваторията пред БАБ. В екс-
педицията са включени геодезисти, 
преподаватели в УАСГ – инж. Борислав 
Александров и инж. Юри Цановски. Ге-
одезическите и хидрографни дейнос-

ти са извършени в периода декември 
2009 – януари 2010 г.
 За заснемането е използван хи-
дрографен комплекс GARMIN Map, 
монтиран на борда на надуваема лод-
ка тип „Зодиак” и е покрита аквато-
рия от около 2.5 кв. км. За периода на 
престоя в базата е изграден пост за 
проследяване колебанията на морско-
то ниво и е изведена средна стойност, 
към която са отнесени дълбочните в 
картата. Определена е по координати 
и 20 метровата изобата, служеща за 
ограничение на големите кораби в за-

http://nauka.bg


НАУКА

22Българска наукаДЕКЕМВРИ 2017

С подкрепата на:

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

лива. 
 Изработена е карта на дълбочи-
ните в М 1:5 000 и цифров модел на 
дъното. Анализирани са и разпреде-
лението на дълбочините и темпера-
турата на водата. На тази тематика е 
докторската дисертация на доц. Бори-
слав Александров, изпълнител на хи-

дрографната снимка. 
По същата методика през януари 2010 
г. е направена хидрографна снимка на 
част от акваторията пред Испанската 
полярна база „Хуан Карлос І”, оформе-
на като рекламен постер.
 

http://nauka.bg
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ЕДРОМАЩАБНА ТОПОГРАФСКА КАР-
ТА НА РАЙОНА НА БЪЛГАРСКАТА АН-
ТАРКТИЧЕСКА БАЗА „СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ” И НА ЧАСТ ОТ АКВА-
ТОРИЯТА ПРЕД БАЗАТА, колектив, 
2015 г.

полк. инж. Петър Данчев, ВГС към МО 
и кап. д-р инж. Георги Михайлов, ВГС 
към МО, 2015, доц. д-р инж. Борислав 
Александров, УАСГ и гл.ас. д-р инж. 
Юри Цановски, УАСГ, 

По време на XXIV Българска експе-
диция е извършено повторно хидро-
графно заснемане на част от аквато-
рията пред Българската полярна база, 
както и първо заснемане на район, 
южно от н. Есперидес. Дейностите са 
извършени отново от доц. д-р инж. Бо-
рислав Александров и гл. ас. д-р инж. 
Юри Цановски през периода декември 
2015 – януари 2016 г. Използван хи-
дрографен комплекс GARMIN GPSMAP 
7407 Chartploter, монтиран на борда 
на надуваема лодка тип „Зодиак”. За 

височинно привързване е използван 
изграденият временен водомерен 
пост в Южния залив, като дълбочини-
те в картата са отнесени към него.

http://nauka.bg


НАУКА

24Българска наукаДЕКЕМВРИ 2017

С подкрепата на:

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

 ЕДРОМАЩАБНАТА ТОПОГРАФСКА КАРТА БЪЛГАРСКА АНТАРКТИЧЕСКА 
БАЗА „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ” - ЛИСТ 1 и ЛИСТ  2
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Едромащабната топографска карта на 
Българска антарктическа база „Св. Кл. 
Охридски” - лист 2
регистрирана в Националната агенция за ISBN
Автор:     ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА,
Издател: АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
       ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА
присъдени са два издателски идентификатора 
(кода) ISBN, съответно на Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър и 
Военно-географската служба
Координатна система: ITRS, реализция ITRF 
2008, епоха 2005.0 Височинна система: Средно 
морско ниво

Картографска проекция: Универсална напречна 
цилиндрична проекция на Меркатор, зона 20 юг
Мащаб: 1:2 000

http://nauka.bg
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От много време си мисля да за-
почна Влог (да говоря пред 
камера за различни пробле-
ми) свързан с науката и про-

блемите, които имат учените в Бълга-
рия. Благодарение на PCstore.bg вече 
имам добра камера, с която да правя 
тези записи.
Темите, които мисля да засягам, са 
свързани с дейността на БГ Наука –  
представяне на учени, които правят 
наука в България и си заслужава да се 
говори за тях и тяхната работа, мар-
кетинг за учени или как и защо да по-

пуляризират работата си, ревюта на 
тениски и на колиета от онлайн мага-
зина КупиНаука, както и ще говоря за 
дейността на БГ Наука и ще коменти-
рам актуални научни  проблеми.

Камерата, с която снимам, е предоста-
вена от PCstore.bg – https://www.
pcstore.bg/bg/ueb-kamera-s-mikrofon-
logitech-c922-pro-stream-webcam.html

[ВИДЕО] ВЛОГ НА ПЕТЪР ТЕОДОСИЕВ 
И БГ НАУКA

http://nauka.bg
https://www.pcstore.bg/bg/ueb-kamera-s-mikrofon-logitech-c922-pro-stream-webcam.html
https://www.pcstore.bg/bg/ueb-kamera-s-mikrofon-logitech-c922-pro-stream-webcam.html
https://www.pcstore.bg/bg/ueb-kamera-s-mikrofon-logitech-c922-pro-stream-webcam.html
https://nauka.bg/vlog-na-petar-teodosiev-bgnauka/
https://www.pcstore.bg/bg/ueb-kamera-s-mikrofon-logitech-c922-pro-stream-webcam.html
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Петър Теодосиев и Яна Ненчева - говорим за наука 
и работата й върху "влажното в окото"

Петър Теодосиев и Наско Стаменов говорят за 
Корпуса за бързо гърмене и Тайната научна кутия

http://nauka.bg
https://www.youtube.com/watch?v=jB2M3gR1558&t=597s
https://www.youtube.com/watch?v=ttMoyYSqunY&t=5s
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 Говорим си с Анна Антонова: как се кандидатства 
по програма „Мария Склодовска-Кюри“

С Любо от Ratio си говорим за събитията, които 
популяризират науката

http://nauka.bg
https://www.youtube.com/watch?v=jB2M3gR1558&t=597s
https://www.youtube.com/watch?v=-0oJjVEZW_E&t=422s
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?
Казвам се Мария Андреева Тодорова и 
съм езиковед, занимавам се с компю-
търна лингвистика. Завършила съм 
Българска филология в Софийския 
университет през 2002 г. и оттогава, 
та до днес се занимавам с различни 
прояви и приложения на родния език. 

Коя институция представлявате и с 
какво се занимава тя?  
От 2004 г. работя в Секцията по ком-
пютърна лингвистика в Института за 
български език при БАН, където за-
щитих докторската си дисертация. В 
момента съм главен асистент, доктор 
съм по Общо и съпоставително езико-
знание – математическа лингвистика. 
От две години водя и курса по Корпус-
на лингвистика към Магистърската 
програма „Компютърна лингвистика, 
Интернет технологии в хуманитарис-
тиката“ към Факултета по славянски 
филологии на СУ „Свети Климент Ох-
ридски". 

Кое Ви запали да се занимавате с на-
ука и кога се случи това?

Откакто се помня винаги съм ползва-
ла, прилагала и изучавала с удоволст-
вие и лекота езика и словото. Някак 
естествено, дори инертно, се захванах 
с тях в университета. В магистрату-
рата по „Компютърна лингвистика. 
Интернет технологии в хуманитари-
стиката“ се записах главно от любо-
питство, макар тогава вече да имах 
ясното съзнание, че езикознанието 
е предпочитаната от мен насока. Тук 
за първи път опитах вкуса на при-
ложната работа и на модерното ези-
кознание. За една година се сблъсках 
с много нови възможности и теории, 
които промениха гледната ми точка 

Интервю с Мария Тодорова: Съвремието 

предлага огромно море от възможности и подходи в науката

Интервюто взе Елена Страхилова
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за езика и в мен се прокраднаха онези 
първи откривателски тръпки, които 
неминуемо завладяват човек завина-
ги. По същото време започнах работа 
по заместване като учител по българ-
ски и литература, а по обява в „Държа-
вен вестник“ се включих и в проект за 
създаване на синтезатор за българска 
реч. Това беше моето начало в реална-
та, практическа езиковедска работа 
и предопредели професионалната ми 
реализация и интереси. Съществе-
на роля за това да избера да остана в 
науката има проф. Светла Коева. Под 
нейното научно ръководство написах 
дипломната си работа, а по-късно и 
дисертацията си. Тя даде и насоките 
за лингвистичната работа по проекта 
за създаване на синтезатор за българ-
ска реч SpeechLab на Българската асо-
циация за компютърна лингвистика 
(БАКЛ). Този проект, разработен под 
ръководството на доц. Стоян Михов, 
ми даде първото истинско усещане 
за вълшебството на компютърната 
лингвистика да материализира езика 
чрез правила. Създадохме програма, 
която преобразува електронни тек-
стове в естествено звучащ аудиосиг-
нал. SpeechLab чете на глас текстове 
от различни електронни източници – 
книги, уебстраници, електронна поща 
и много други. Зад реализацията на 
синтезатора стои огромен труд, съче-
таващ приложна и теоретична езико-
ведска работа, софтуерни технологии 
и математически методи. От своето 

разработване до днес програмата се 
разпространява безплатно сред хора-
та със зрителни увреждания, позната 
повече като „Гергана”, и функционал-
ностите ѝ са съобразени с техните 
нужди. Усещането да си част от пос-
тигането на такъв страхотен резул-
тат с такова огромно, човешки полез-
но приложение е неописуемо. Затова 
нито за миг не се поколебах да про-
дължа да работя в тази насока, и ко-
гато се отвори възможност започнах 
на половин щат работа в Секцията по 
компютърна лингвистика, към ИБЕ. 
Там се срещнах с много интересен 
екип от лингвисти, компютърни линг-
висти, програмисти, логици, матема-
тици, мои приятели и до днес. Сред 
тези хора бе и научният ми ръководи-
тел – проф. С. Коева, която ми преда-
де своя научен подход и критичност, 
но най-вече успя да ми внуши своя 
идеализъм и любов към изпипаната 
работа. За едно десетилетие нашият 
екип създаде електронни езикови ре-
сурси за български език с национална 
значимост – Българският национа-
лен корпус (БНК), лексикално-семан-
тичната мрежа БулНет – Българския 
уърднет. Те са на много високо научно 
ниво и са свободно достъпни в Интер-
нет. Използват се за различни езикови 
изследвания, за тестване на методи за 
електронна езикова обработка, раз-
работват се програми за тяхното при-
ложение: за автоматично разпознава-
не на части на речта, на значение на 

http://nauka.bg


НАУКА | БРОЙ 104 

31Българска наукаДЕКЕМВРИ 2017

С подкрепата на:

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

дума; за проверка на правописа; авто-
матично извличане и резюмиране на 
информация и др. Това, което правим, 
е интересно и значимо, затова съм 
щастлива, че намерих своето място. 
Създаваните от нас езикови продукти 
са част от международни мрежи като 
META-НЕТ (http://metashare.ibl.bas.bg) 
и Парсим. 

Какво е заглавието на последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за това, с което се занимавате в 
момента.
Последните ми публикации можете да 
прочетете в сборника от Международ-
ната юбилейна конференция на Ин-
ститута за български език „Проф. Лю-
бомир Андрейчин“ от 15 – 16.05.2017 
г. Едната е “Речник на съставните 
думи в българския език – развитие и 
перспективи” в съавторство със Свет-
лозара Лесева и Ивелина Стоянова и 
представя етап от работата върху ав-
томатизираното създаване на голям 
морфологичен речник на съставни-
те лексикални единици в българския 
език. Фокусът е върху богатото линг-
вистично описание на структурните, 
морфосинтактичните, морфологич-
ните, морфонемните, словоредните и 
други особености, типични за състав-
ните единици, както и върху еврис-
тичните процедури за автоматично 
предсказване на флективния им тип. 
Темата е много интересна за мен и е 
естествено продължение на работа-

та по дисертацията ми “Типология и 
свойства на устойчиви словосъчета-
ния в българския език. Глаголни фра-
зеологизми”, в която за пръв път се 
представя формализирано морфосин-
тактично описание на фразеологизми.
Другата статия е „Българският на-
ционален корпус – области на прило-
жение” в съавторство със Светлозара 
Лесева и разглежда примерни при-
ложения на корпуса като електронен 
езиков ресурс в обучението по бъл-
гарски език. Описани са възможни 
сценарии за формулиране на езикови 
задачи и тяхното решаване с помощта 
на данни, извлечени от Българския 
национален корпус. Работата ми по 
темата е вдъхновена от целенасочена-
та политика на Института за българ-
ски език за подкрепа и съдействие на 
образованието и обучението по бъл-
гарски език. 
Друга съществена обществено-обра-
зователна проява, в която също участ-
вам с удоволствие, е кампанията “На-
писаното остава. Пиши правилно!” за 
насърчаване на грамотността чрез 
създаване и провеждане на образова-
телни игри и викторини на живо или 
онлайн.
В момента усилията ми са насочени 
към един нов проект на Секцията по 
компютърна лингвистика – „Семан-
тична мрежа с широк спектър от се-
мантични релации”, финансиран от 
ФНИ. Основната му цел е обогатяване-
то на семантичните мрежи – Българ-
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ската лексикално-семантична мрежа 
БулНет и Българския ФреймНет – с 
нови семантични релации. Работата 
по проекта е интердисциплинарна и 
съчетава научни области като анализ 
на семантичната и синтактичната 
структура на съвременния български 
език и разработване на компютърни 
програми за оптимизиране на линг-
вистичната работа и за реална обра-
ботка на естествения език. 
Семантичните мрежи представляват 
смислово обвързани понятия, пред-
ставени чрез връзките между тях. 
Свойствата на тези връзки, наричани 
релации, произтичат от универсал-
ността на отношението между същ-
ности, събития и свойства, а правил-
ното им дефиниране и пълното им и 
непротиворечиво представяне е пред-
поставка за правилно изразяване на 
семантиката в релационна структура, 
каквато е семантичната мрежа. За-
дачата ми е изключително трудна и 
интересна и се състои в създаване на 
семантична класификация на българ-
ските глаголи и формулиране на нови 
семантични релации, обвързващи ги 
в единна семантична мрежа.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Науката винаги има бъдеще, нався-
къде. В българското езикознание има 
страшно много работа за вършене. За 
наш късмет съдбата ни е избрала за 
„съсъд” на велик и древен език, кой-

то крие много тайни. Като специалист 
осезателно разбирам колко голямо 
предизвикателство е опазването на 
българския език и усещам онова мощ-
но любопитство и страхопочитание, 
породени от неизбродимото поле на 
неизвестното, неизученото и неопи-
саното познание. Има много „бели по-
лета” в знанието за българския език, 
които чакат да бъдат проучени. Съ-
времието предлага огромно море от 
възможности и подходи, които ни поз-
воляват да преразглеждаме и доказ-
ваме или отхвърляме традиционните 
езиковедски описания. Убедена съм 
също, че ако един учен желае да се за-
нимава с българистика, най-доброто 
място, на което може да го осъществи, 
е България. 

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Да, има. Работя в сравнително нова, 
модерна и привлекателна за младите 
хора област. Повечето от хората в моя 
екип са ми връстници, а има и по-мла-
ди колеги. 

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Ако се колебаете дали да се занима-
вате с наука, въобще не се захващай-
те. Науката не е за колебаещи се хора. 
Научната работа е творческа и кър-
товска. Тя носи вдъхновение, но също 
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така изисква и много труд и постоян-
ство.

Какво според Вас трябва коренно да 
се промени в България по отноше-
ние на науката?
По отношение на науката и по-специ-
ално по отношение на езика и обра-
зованието като цяло, в България има 
нужда от ясна, категорична, целена-
сочена и дългосрочна държавна по-
литика. Образованието и науката са 
вложение в бъдещето на човешката 
цивилизация и трябва да бъдат воде-
ща стратегия, за да бъде една държава 
просперираща. 
В момента обществото очаква от всич-
ки хора, занимаващи се с наука, образо-
вание и възпитание, все области, кои-
то ще жънат резултати дългосрочно в 
бъдещето, призвание, дарба, талант и 
възрожденски дух. Същевременно все-
ки успех в науката или образованието, 
включително индивидуалният под-
ход на конкретен учител, се смята за 
уникално и изненадващо изключение. 
Усилията на учени и учители не полу-
чават нито морално, нито финансово 
признание, ако не са демонстрация на 
“големия взрив” тук и сега. Теоретич-
ната наука в почти всички области е 
напълно неоценена. А всички знаем, 
че трупането на съкровище се постига 
с многогодишните усилия на стотици. 
Тенденция в държавното управление 
от години е обвързването на парите 
за наука с постижения, които имат ма-

териално-икономически принос. Пре-
небрегва се фактът, че образованието 
и науката са основният фактор за съз-
даването и развитието на качествено 
и морално общество, чиито членове 
живеят по-добре и по-продължител-
но, в което престъпността е рядкост 
и т.н. В последните години се правят 
множество козметични образовател-
ни промени. Те, по мое мнение, прос-
то местят учебен материал от един 
клас в друг или „тъпчат” с нова учеб-
на информация учебните програми. 
А новото време налага промяна във 
философията на образованието и из-
ползването на нови, утвърждаващи 
педагогически подходи. Дидактично-
то преподаване и оценяване вече са 
загубили актуалност. Дидактичността 
по отношение на образованието тряб-
ва да е в постигането на единност и 
цялостност на образователната сис-
тема. Измислянето на нови имена 
на предметите – например „Човек и 
природа” вместо „Природознание” по 
никакъв начин не компенсира много-
кратно изтъкваната пропаст между 
информацията по отделните предме-
ти. Съвремието поставя под съмнение 
дори адекватността на делението на 
предмети. Съществуването на хаотич-
но множество от учебници за един и 
същи клас също е недопустимо според 
мен. Убедена съм, че от първи до сед-
ми клас по всеки предмет трябва да 
има по един учебник, минал през цед-
ката на всевъзможни образователни 
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и научни институции и специалисти. 
Учебниците трябва да са разработе-
ни толкова добре, че зависимостта от 
нивото на преподаващия учител да 
отпадне до минимум, а съдържание-
то да е съобразено с реалното време, 
необходимо за усвояване на опреде-
лена информация. Това ще осигури 
единен праг на образователното ниво 
и възможност за единно оценяване в 
цялата страна. В момента има единно 
външно оценяване, но няма единно 
държавно образователно предлагане.
Мисля, че трябва да има държавна по-
литика, насочена към грамотността, 
както е например във Франция. Дър-
жавата трябва да изисква надписите 
по улиците, имената на магазините и 
всички езикови прояви в държавата 
България да бъдат само на български 
език и да бъдат грамотно написани. 
В други държави за публични право-
писни грешки се плаща глоба. Убедена 
съм, че държавата трябва да изисква 
от националните медии да излъчват 
приоритетно български културни 
продукти, на официален български 
език – музика, филми, образователни 
предавания и т.н. 
Реформирането на научните инсти-
туции е задължение на държавата 
и е крайно време тя да спре да си из-
мива ръцете и да се измъква от това 
задължение, изисквайки от БАН да се 
саморепрестуктурира като прелива 
минималния си бюджет от един джоб 
в друг. 

Занимавате ли се с нещо извън на-
учната работа? Какви други интере-
си имате и как обичате да прекарвате 
свободното си време?
Неработното ми време е отдадено на 
грижи и занимания с и за моя син. Да 
преоткривам света с него се превърна 
в мое доста забавно хоби, което поглъ-
ща изцяло свободното ми време. Има 
много неща във вселената, които бих 
искала да видя, да науча, да направя; 
места, които бих искала да посетя; 
книги, които бих искала да прочета … 
често правя по няколко неща едновре-
менно. Надарена съм с ненаситно лю-
бопитство, което ми пречи да скучая. 
С удоволствие прекарвам време сред 
природата и съм любител пешеходец, 
слушам музика, понякога рисувам, из-
лизам с приятели, ходя на театър, на 
кино... 
  

http://nauka.bg


НАУКА | БРОЙ 104 

35Българска наукаДЕКЕМВРИ 2017

С подкрепата на:

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

Скептицизмът в науката и него-
вото отношение към същест-
вуването или несъществува-
нето на Бог съдържа у себе 

си множество противоречия, изразе-
ни чрез тезите на видни фигури като 
Стивън Хокинг и Карл Сейгън, които 
ще бъдат илюстрирани и обяснени. 
Противоречията започват още с дефи-
ницията на скептицизма и претенция-
та за научност, която той носи със себе 
си и продължават с отношението към 
човека и неговата значимост, за да за-
вършат с отношението към науката, 
което се описва най-добре като рели-
гиозно.
Какво е скептицизъм – да се отнасяш 
със съмнение и неверие към предла-
ганата теза. Скептичността към рели-
гията е недоверие и съмнение в нея, 
заемане на обратната позиция, с кое-
то липсата на вяра в съществуването 
на Бог се превръща във вярата в не-
говата липса. Липсата на доказател-
ства и доказателствата за липса са 
напълно различни неща, които тук се 
смесват. Строго научният подход към 
подобен въпрос при липса на доказа-
телства би бил пълната неутралност и 
вероятностен подход към оценката на 
доказателствата. Според критерия на 

Лаплас за априорно знание , условна-
та вероятност при пълна неопределе-
ност (липса на доказателства в двете 
посоки) е 50%. Трупането на доказа-
телства в едната или другата посока 
увеличава или намалява тази вероят-
ност с времето – т.нар. бейсов подход 
към науката, обяснен много добре от 
Ричард Файнман. Томас Бейс е англи-
кански свещеник , а използването на 
неговата теорема в търсенето на до-
казателства за или против съществу-
ването на Бог е също идея на епископ 
– Джоузеф Бътлър, който казва: „За 
нас вероятностите са нашият водач 
в живота“ . Науките, с изключение 
на математиката, са индуктивни по 
своя характер – създават се теории, 
които се изпробват чрез експеримен-
ти, за да се потвърдят или отхвърлят. 
С времето теориите биват измества-
ни от по-добри, които се съгласуват 
с данните по-добре, или предлагат 
нови експерименти и техни резулта-
ти, непредсказани от предишните. 
Индуктивният характер дава една 
несигурност в научните теории, она-
гледено в проблема за Черния Лебед 
– една-единствена птица, видяна в 
Австралия, е достатъчна да отхвърли 
извода от десетки хиляди наблюде-

Парадоксите на скептицизма
д-р Лъчезар Томов
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ния над лебедите в Европа – „всички 
лебеди са бели“. Подобни корекции 
на теориите в науки като физика или 
биология са чести – оттам е и изра-
зът „историята на науката е гробище 
за мъртви научни теории“ . Несигур-
ността в науката е фундаментално 
нейно свойство, затова и заемането на 
категорична позиция при недостатъч-
но доказателства не е научно.
Етимологията на думата скептици-
зъм е гръцка, оригиналното значение 
на „скептик“ не е „недоверчив човек, 
съмняващ се“, а „търсещ знание“ . Тя 
отразява правилно научния подход, 
за разлика от съвременния смисъл на 
думата.
Това е и първият парадокс на скеп-
тицизма – самообявяването му за на-
учен подход с активната позиция на 
недоверие и съмнение към предложе-
ни тези с априорна вероятност за от-
хвърляне близка до 100%, вместо не-
утрално отношение и вероятност 50% 
при пълна неопределеност и липса на 
информация, според критерия на Ла-
плас.
Вторият парадокс е отношението 
към значимостта на човека и него-
вото място във Вселената, с видни 
представители Карл Сейгън и Стивън 
Хокинг. Историята на борбата на Гали-
лео Галилей с църквата и изгарянето 
на Джордано Бруно на кладата се из-
ползват като илюстрация за страха на 
вярващите от снемането на богопо-
добния статут на човека и неговото 

принизяване до еволюирала маймуна 
с надстройка.
Скептицисткото разбиране за Биб-
лейската космология поставя човека в 
центъра на Вселената – той е венецът 
на Творението, а Земята е най-важни-
ят труд на Бог и оттам е централна за 
Вселената. Тази централност скепти-
ците интерпретират буквално, пора-
ди борбата на католическата църква 
да отхвърли хелиоцентричния модел 
на Слънчевата система, който поставя 
Слънцето в центъра ѝ, а не Земята. По-
ради относителността на движение-
то, геоцентричният модел е служил 
достатъчно добре за изчисленията 
на астрономите и предсказването на 
движенията на планетите, без разли-
ка с хелиоцентричния. Към момента 
на работата на Галилео Галилей той 
е общоприет от учените, тъй като 
най-силният аргумент в полза на хе-
лиоцентричния модел – изместването 
на паралакса  – не е бил експеримен-
тално демонстриран от никого, вкл. и 
от Галилей. Църквата е следвала об-
щоприетия по правилна за времето 
си (Аристотелова методология ) нау-
чен консенсус . Силните страни на хе-
лиоцентричния модел като неговата 
елегантност и простота на орбитите 
на планетите без ретроградно дви-
жение и без епицикликата на Луната, 
елиптичните орбити, предложени от 
Кеплер са аргументи, на които би се 
обърнало повече внимание в днешно 
време, с настоящите критерии за от-
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Фигура 1. Звезден паралакс – видимата про-
мяна в позицията на звездата, гледана от 
различни орбитални позиции на Земята. Ос-
новен аргумент за хелиоцентричния модел, 
като едно от нещата, които геоцентрич-
ният не може да предскаже, но и изключи-
телно труден за измерване. Паралаксът е 
бил отвъд техническите възможности по 
времето на Галилео Галилей, поради което 
научният консенсус е бил в полза на геоцен-
тричния модел.

съждане на валидността на научни-
те теории, както например се прави с 
Теория на струните . За тогавашните 
критерии дори достиженията на Га-
лилей като откриването на луните 
на Юпитер и по – доброто обяснение 
на фазите на Венера от геоцентрич-
ния модел все още са се стрували не-
достатъчни на фона на отсъствуващо 
експериментално потвърждение за 
звездния паралакс. Аристотеловите 
критерии изключват елегантността 
на математическите теории, което е 
сред водещите аргументи днес за тях-
ната достоверност. 
Съпротивата на църквата срещу хе-
лиоцентризма с времето придобива 
догматичен характер, който обаче не 
отсъства и в науката, както опитът 
на създателя на квантовата физика 
Макс Планк показва. Неговата борба с 
по-старото поколение физици той из-
разява в прословутия цитат:
 „Една нова научна истина не три-
умфира, като убеждава опонентите 
си и като ги кара да видят светлина-
та, но по-скоро защото опонентите 
накрая умират и ново поколение физи-
ци, които са запознати с нея се ражда.“ 
Историята на налагането на хелиоцен-
тричния модел на Коперник, Кеплер 
и Галилей за скептиците е развенча-
ване на централността на човека в 
Творението и свеждането на позици-
ята на Земята от най-важна планета в 
Слънчевата система до такава, която 

послушно обикаля около Слънцето, 
без да бъде изключение. Това е вижда-
не, което и Карл Сейгън многократно 
повтаря в своите книги (и пише кни-
га, специално посветена на незначи-
телността на Земята ), но което прене-
брегва изключителността на Земята 
– животът на нея – все още уникално 
явление в историята на Вселената с 
оглед на наличните доказателства, 
ако се спазва стриктно научният под-
ход.
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Фигура 2. Геоцентричният модел на Земята, създаден от египетския учен Клавдий 
Птолемей през II-ри век. Илюстрацията е на португалския космограф и картограф 
Бартоломю Велю през 1558 г.
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 Фигура 3. Хелиоцентричният модел 
в ръкописа на Николай Коперник “De 
revolutionibus orbium coelestium”

Централността на Земята в Творе-
нието на Бога може да се интерпрети-
ра както буквално, така и в смисъла на 
важността му. Физическата позиция 
може да опровергае само буквалното 
тълкуване, но не и другото – за тази 
цел трябва първо да се покаже, че жи-
вотът не е уникално явление нито на 
Земята, нито в Космоса. Засега данни-
те сочат, че е – целият живот на Земя-
та произлиза от една първична клет-
ка според текущия научен консенсус 
. Съществуването на други първични 
клетки, чието потомство не е оцеляло 

е вероятно, но по природа хипотетич-
но и извън научния метод, тъй като 
няма потомство, което да се изследва.
Незначителността на Земята в кос-
мическия ред и оттам – на човека, се 
сблъсква челно с употребата на ан-
тропния принцип във физиката от 
учените-скептици, когато се опитват 
да отговорят по определен начин на 
въпросите, произлизащи от научните 
изследвания, свързани с произхода на 
живота и Вселената. Основният про-
блем, на който се търси отговор е защо 
Вселената е така добре настроена, за 
да има живот в нея. Стойностите на 
фундаменталните физични констан-
ти  и балансът на силите на различ-
ни взаимодействия като електромаг-
нетизма и гравитацията имат много 
тесни граници, в които е възможно да 
има живот, като всички тези условия 
трябва да бъдат изпълнени едновре-
менно . Количеството тъмна енергия 
и неговото въздействие върху космо-
логичната константа от уравненията 
на общата теория на относителността 
е пример за това. По думите на Лео-
нард Съскинд (един от бащите на Тео-
рия на струните):
„Голямата мистерия не е защо има 
тъмна енергия, а по-скоро защо има 
толкова малко от нея... Фактът, че ние 
сме на ръба на съществуването, че ако 
тъмната енергия беше много повече, 
ние нямаше да сме тук – това е мисте-
рията.“ 
Космологичната константа е стой-
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ността на плътността на енергията 
във вакуум. Тя влияе върху стабил-
ността на разширението на Вселена-
та. Айнщайн в началото я въвежда, за 
да запази Вселената статична, което 
както по-късно признава е неговата 
най-голяма грешка. Константа остава, 
но с друга стойност, която позволява 

ускорителното разширение на Все-
лената – а количеството тъмна енер-
гия влияе върху нея. Малко по-голя-
ма стойност и тя би се разширявала 
прекалено бързо, за да се формират 
галактиките и оттам не би имало ус-
ловия за живот. Това е само една от 
многото фундаментални константи, 

Фигура 4. Снимка на Земята от Луната, направена на Бъдни Вечер, 1968 година 
от мисията Аполо 8. Тя има силно въздействие върху хората, обявена за най-вли-
ятелната природна снимка, правена някога. Земята изглежда малка и уязвима, 
„бледа синя точица“ по думите на Карл Сейгън.

http://nauka.bg


НАУКА | БРОЙ 104 

41Българска наукаДЕКЕМВРИ 2017

С подкрепата на:

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

чийто обхват от стойности, позволя-
ващи живот (ако ги варираме поот-
делно) е много тесен – а областта на 
всички стойности на всички констан-
ти, позволяващи живот е пресечно 
множество – защото всички те трябва 
да имат подходящи стойности едно-
временно.

Стандартните отговори на този про-
блем са два – антропният принцип, 
който казва, че Вселената е такава, за-
щото ние сме там да я наблюдаваме:
„Ако наблюдателите наблюдават 
каквото и да е, те ще наблюдават ус-
ловия, които позволяват съществува-
нето на наблюдатели.“
По същество този принцип е тавто-
логичен и е т.нар. отклонение на оце-
лелите – при наблюдение на неслу-
чайна извадка от дадена популация. 
Ние можем да видим, че Вселената е 
такава, защото тя е такава, че да ни 
има и да можем да я видим. Това не 
е безсмислено наблюдение, тъй като 
то предполага едно пространство на 
всички Вселени, от които в тези, в 
които има живот, за наблюдателите са 
видими само техните Вселени и така 
вероятността за такова настройване 
се преувеличава. 
Антропният принцип, обаче, не е 
най-доброто научно обяснение защо 
Вселената е такава, каквато е, иначе 
би се прилагал за всяко явление, на-
пример за квазарите – те не са тол-
кова ярки, защото иначе нямаше да 

ги виждаме, а защото се захранват от 
гравитационна енергия, освободе-
на от падаща в черна дупка материя. 
Това е обяснение, с което цели да се 
отхвърли „неправилният“ от гледна 
точка на скептицизма отговор – още 
едно доказателство, че той не е научен 
подход. В науката няма правилни и не-
правилни отговори извън тези, които 
са обективно измерими – правилното 
се съгласува с експериментите и урав-
ненията, неправилното – не. Всички 
отговори, които са в първата графа 
са правилни, независимо на кого и за 
какво са удобни, или не. Той е и мно-
го особен аргумент – извикан, за да 
обясни колко маловажни са хората и 
животът в тази Вселена, той всъщност 
показва точно обратното – ние сме 
наблюдателите във Вселената, които 
правят тавтологичния му характер 
възможен. Някой трябва да оцелее, за 
да има отклонение на оцеляването и 
този някой е много важен за самия ар-
гумент. Това е част от втория парадо-
кс на скептицизма.
Вторият аргумент приема простран-
ството на всички Вселени буквално 
– съществува Мултивселена, в която 
има безброй много вселени, в някои от 
които съществуват условия за живот. 
Това прави нашата Вселена едно нор-
мално проявление на пространството 
на вероятностите, а не изключително 
събитие, което не може да се обясни 
чрез тях. Създателят на идеята е Ер-
вин Шрьодингер, който предполага, 
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че множествените решения на негови-
те уравнения в квантовата механика 
описват едновременното случване на 
всяка една от възможните истории на 
събитията, които не са алтернативи 
една на друга. Поддръжници на тази 
теория са много учени, като Дейвид 
Дойч и Стивън Хокинг . Проблемът с 
нея е, че не подлежи на експеримен-
тална проверка и лежи извън научния 
метод според учени като Фриймън 
Дайсън и Роджър Пенроуз. За разли-
ка от кварките, които към момента не 
са директно наблюдаеми, но техните 
маса, заряд и други свойства могат да 
бъдат измерени, външните вселени са 

недосегаеми за експерименти. Космо-
логът Пол Дейвис заявява следното:
„За начало как би трябвало да се тест-
ва съществуването на други Вселени? 
Всички космолози приемат, че има 
региони на Вселената извън обхвата 
на нашите телескопи, но някъде по 
наклонената плоскост между това и 
идеята, че има безкраен брой вселени, 
достоверността достига своя праг. 
Докато се плъзгаме по плоскостта, 
все повече и повече трябва да бъде 
възприемано на вяра, и все по-малко 
и по-малко е отворено за научна про-
верка. Крайните обяснения на мултив-
селената следователно напомнят на 

Фигура 4. Снимка на Земята от Луната, направена на Бъдни Вечер, 1968 година 
от мисията Аполо 8. Тя има силно въздействие върху хората, обявена за най-вли-
ятелната природна снимка, правена някога. Земята изглежда малка и уязвима, 
„бледа синя точица“ по думите на Карл Сейгън.
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теологичните дискусии. Наистина, 
извикването на безкраен брой на не-
видими вселени, за да се обяснят нео-
бичайните свойства на тази, която 
виждаме е също толкова ad hoc, колко-
то да го обясним с невидим Създател. 
Теорията за Мултивселената може да 
е облечена в научен език, но в същност-
та си изисква същия скок на вярата.“ 
Опитът да се избяга от въпроса за фи-
ното настройване на Вселената чрез 
Мултивселената излиза от обхвата на 
научния метод и иронично изисква 
същата вяра, каквато и тази в Създа-
теля. Опитът човекът да бъде натикан 
в ъгъла заедно с „незначителната пла-
нета“ Земя до противоречие – чове-
кът е толкова важен, че трябва да има 
безкрайно множество от Вселени, за 
да съществува подмножество, в което 
условията за неговата поява са подхо-
дящи.

Значимостта на човека и Земята в 
Библията
В Християнството човекът е едновре-
менно величав и нищожен, съвършен 
и греховен, централен за Вселената и 
незначителен. Величав, тъй като е Ве-
нецът на Творението, надарен по Бо-
жий образ и подобие с език и разум, 
нищожен пред Бога, който е безкраен, 
всемогъщ и вездесъщ, извън времето 
и неподатлив на промяна. Математи-
ческият израз на тази нищожност е съ-
поставката на различни крайни числа 
с безкрайността – всяко едно от тях, 

делено на безкрайност дава нула, без 
значение колко е голямо спрямо ос-
таналите. Това е и обяснението защо 
всички хора са равни пред Бога – защо-
то са нищожни спрямо Него. Човекът 
е съвършен като създание на Бога, но 
грешен и греховен поради свободната 
си воля и знанието за доброто и злото, 
което му дава възможност да греши, 
като живеещ във Времето, а не извън 
него. Той е централен за Вселената, 
защото е единственото разумно съще-
ство, което към момента съответства 
и на наличните доказателства и все 
пак е нищожен в сравнение с Бог, за-
щото е краен и погрешим.
Тази двойственост на ролята на чове-
ка е основният проблем на скептици-
зма и неговите представители като 
Сейгън и Хокинг, тъй като различните 
представители подхващат различни 
негови аспекти, поради което стигат 
до противоречие. Карл Сейгън обръща 
специално внимание на историята на 
църковната космология и отхвърля-
нето на геоцентричния модел, както 
и безкрайните размери на Вселената, 
заедно с второстепенната имотна ло-
кация на Земята като доказателство за 
незначимостта на човека. Стивън Хо-
кинг използва антропния принцип и 
Мултивселената за обяснение на всич-
ки странности във Вселената отново с 
цел да покаже, че животът на Земята 
не е нищо специално, но прибягва до 
средства, които или излизат от обхва-
та на науката и навлизат в религията, 
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или всъщност дават централна роля 
на наблюдателя във Вселената. Това 
е вторият парадокс на скептицизма 
– излизането извън научния метод с 
цел да се опровергае научно идеята за 
Всемогъщ Създател.
Третият парадокс на скептицизма 
е религиозното отношение към нау-
ката, която е поставена на пиедестал 
като единственото средство за дос-
тигане на истината – пълно отрича-
не на дедуктивния подход в полза на 
индуктивния, въпреки че на него се 

крепи математиката, която е основни-
ят език на науката – източник на из-
ненада и почуда за поколения учени, 
като Юджийн Вигнер и Ричард Фай-
нман с нейната изключителна ефек-
тивност в описанието на физичните 
закони . Терминът, който философът 
на науката Карл Попър използва е 
„сциентизъм“ и се отнася за догматич-
ното схващане, че знанието може да се 
натрупва единствено по индуктивен 
път и следователно се ограничава до 
това, което е измеримо и потвърдимо 

Фигура 5. Ричард Файнман – Нобелов лауреат по физика, който обяснява ролята 
на несигурността в науката в една от трите си забележителни лекции през 
1953 година в Калифорнийския Технически Институт. Вероятностният подход, 
който той прилага, обяснява как вярата в Бог и науката могат да бъдат съв-
местими. 
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чрез експерименти . Това е по съще-
ство проектиране на методологията 
на естествените науки върху всички 
области на човешкото познание, като 
социални и хуманитарни науки и фи-
лософия , но и опит да се отговори на 
всеки въпрос чрез науката, включи-
телно на въпроси от морала и етиката 
и че тя е решение на всеки проблем, 
който човечеството някога е срещало. 
Религиозният аспект е опитът на фи-
зиката да убие метафизиката и да зае-
ме мястото на религията и философи-
ята, като източник на обясненията на 
големите въпроси, които традицион-
но те дават. Илюстрацията на този 
подход е в твърденията на Стивън Хо-
кинг и Ленард Млодинов в книгата им 
Великият Дизайн:
„Каква е природата на реалността? 
Откъде идва всичко това? Нуждаела 
ли се е Вселената от Създател?... Тра-
диционно, това са въпроси за фило-
софията, но философията е мъртва. 
Философията не се е обновила с напре-
дъка на науката, специално физиката. 
Учените са се превърнали в носители-
те на факлата на откритието в похо-
да за търсенето на истината.“ 

Идеята, че физиката може да обяс-
ни всичко, включително и себе си, 
прилича на опита на аритметиката 
на Пеано да докаже своята собствена 
консистентност (непротиворечивост) 
– нещо, доказано невъзможно от Гьо-
дел в прословутата му втора теорема 

за непълнотата. Как би могла физи-
ката да обясни съществуването на 
физични закони изобщо, или ефек-
тивността на математиката в тяхно-
то моделиране? Как би могла науката 
да отговори на въпроса „Защо“, по ка-
къвто и да е смислен начин, след като 
е създадена да отговаря на въпроса 
„Как“?
Докато индуктивният, емпиричен 
подход в търсенето на знание носи го-
лям научен прогрес и знания с време-
то, той е и носител на фундаментална 
несигурност, нещо, което дедуктивна-
та, базирана на аксиоми математика 
няма. Тази несигурност е несъвмес-
тима със сциентизма и идеята, че на-
уката може да обясни всичко, вклю-
чително и себе си, което предполага 
сигурност на знанието и „последно 
обяснение“. Идеята, че научното тър-
сене един ден ще стигне до окончате-
лен край и всичко ще бъде познато, не 
е научна, а Библейска:
„Защото донейде знаем и донейде про-
рочествуваме; 
но, кога дойде съвършеното знание, 
тогава това "донейде" ще изчезне.“ 

Така сциентизмът в опита си да за-
мести метафизиката с физиката сти-
га сам до религиозността. Скептици-
змът като негов родител е отношение 
с предварително зададена цел, а не 
търсене на истината без предубежде-
ние, което поражда неговите парадо-
кси. Опитът да се обясни това, което 
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е априори прието за истина не е част 
от научния метод и следователно е не-
избежно да влезе в полето на вярата, 
както и се случва във физиката, но и 
не само.
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Фигура 1. Луций Корнелий Сула, нари-
чан Феликс (Щастливецът) – най-мо-
гъщият генерал от гражданските 
войни в Рим. Ако Цезар и Октавиан се 
водят основатели на Империята, то 
е, защото Сула отказал да приеме за 
постоянно титлата император. Не, 
че не са му я предлагали, и то неедно-
кратно. Сула не се поколебал два пъти 
да превземе Рим, та страх лозе пази и 
Сенатът след смъртта на Сула забра-
нил на римските генерали да преми-
нават с армиите си реката Рубикон и 
да атакуват Рим. Но, …., имало един, 
дето бил женен за внучката на Сула, 
та научил доста от прочутия си род-
нина – виж фиг. 2.

РАЗКАЗИ ЗА СОЦИАЛНАТА 
ДИНАМИКА
РАЗКАЗ №4: ЛУЦИЙ КОРНЕЛИЙ СУЛА – ПАСИОНАРЪТ 
В ОСНОВАТА НА ИМПЕРИЯТА
Част 1: От детството до първото превземане на Рим
Николай К. Витанов – Институт по механика – БАН

Златинка И. Димитрова – Институт по физика на твърдото тяло – БАН
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Сула, страховитият. Разбил 
Югурта и Митридат - върли-
те врагове на Рим, спечелил 
гражданската война, победил 

не кого да е, а самия шесткратен кон-
сул Марий. Имал абсолютната власт, но 
я предал доброволно. Отказал да носи 
постоянно титлата император. Как да 
излезеш от сянката на такъв колос? 
Как, бе, как – като го оплюеш. И ето ви 
я версията за свирепия диктатор Сула, 
поддържана от Юлий Цезар и Октави-
ан Август (като имаш такива роднини, 
врагове не ти трябват) – две фигури, 
управлявали къде по-безнравствено 
и по-кърваво от Сула, но принизявали 
постиженията му, за да изпъкнат тех-
ните собствени. Но Сула си е Сула и не-
говата история ще ви разкажем днес, 
разбира се, от нашата си гледна точка, 
която е близка до тази на Гумильов, с 
чиито възгледи ви запознахме в пред-

ните разкази. 
Фигура 2. Помпея – внучката на Сула. 
Показваме ви я тук, за да не се чудите, 
за кого бил женен Юлий Цезар и защо 
добре знаел, че като имаш добра ар-
мия, забраната да форсираш Рубикон 
си е просто една безмислица, написана 
на хартийка.

И тъй Сула отказал да приеме титлата 
император за постоянно. Вместо това 
имал титлата пожизнен диктатор – 

фиг. 3.
Фигура 3. Сенаторите молят Сула да 
приеме титлата пожизнен диктатор 
на Рим. 

И диктатурата на Сула била ключов 
момент в дългия преход от републи-
канското управление на Рим към им-
перията. Но как станало това? Как Сула 
успял да съсредоточи цялата власт в 
собствените си ръце в един републи-
кански Рим, който станал република 
именно за да се избави от тирания-
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та на царете 450 години преди Сула? 
Това искаме да ви опишем. 

И тъй Сула бил аристократ – фиг. 4. 
Фигура 4. Аристократът Сула.

Което значи, че имал знатни предци – 
патриции. А пък кастата на патрици-
ите постепенно се формирала от на-
следниците на тези знатни граждани, 
които получавали върховната власт 

за една година – консулите – фиг. 5. 
Фигура 5. Структура на властта в 
републикански Рим. Консулите упра-
влявали, преторите следели за спаз-
ването на закона, квесторите се зани-
мавали с финансите, а пък трибуните 
представлявали простолюдието и 
можели да създават доста главобо-
лия на Сената, като можели да про-
карват закони, въпреки волята на се-
наторите.

Да си консул означавало да имаш по-
литическа власт, но консулатът се счи-
тал и за дар от боговете и потомците 
на консулите почитали знатните си 
предци. И тъй, с годините на същест-
вуване на римската република броят 
на консулите растял и от 433 г. пр. н.е. 
нататък вече можело да станеш консул 
само ако някой в рода ти е бил консул. 
Тъй възникнала кастата на патриции-
те. Те били 43 семейства, претендира-
щи да заемат позицията на консул на 

Рим – позиция, където по-
литическата и администра-
тивната власт били тясно 
преплетени с религиозната 
власт. Тази работа с 43-те 
семейства продължила до 
367 г. пр. н.е., когато обхвата 
на семействата, които може 
да стават консули, бил раз-
ширен (след дълга борба от 
влиятелни непатрициарн-
ски семейства, демек пле-
бейски такива). Та значи от 
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367 г. пр. н.е. натам един от двата кон-
сула, които били ежегодно избирани в 
Рим, бил от патрицианско семейство, 
а другият – от видно плебейско семей-
ство – фиг. 6.

 Фигура 6. Двамата консули – върхов-
ната власт в Римската република. 
Единият от тях можел да стане и 
диктатор (за 6 месеца).

Властта, тъй да се каже, била попрераз-
пределена. Плебейските семейства, 
които излъчвали консули, се постара-
ли и те да се отделят от простия народ 
и да направят нова, по-широка каста. 
Та тези семейства, заедно с патрици-
ите образували кастата на нобилите 
(благородните), та да се отличават от 
народа. Значи – от едната страна наро-
да, а от другата – нобилите. И консули-
те се избирали от нобилите – фиг. 7.

Фигура 7. Сенатът бил целта на дос-
та от нобилите. Веднъж избран се-
наторът оставал сенатор до края 
на живота си (който можело и да не 
трае дълго след избора за сенатор).

Та Сула имал доста предци нобили. 
Един такъв бил Публий Корнелий Ру-
фин – смел римски генерал, воювал с 
цар Пир и самнитите около 290 – 270 
г. пр. н.е. Руфин бил победоносен гене-
рал, но живеел в разкош и като така, за 
демонстративен разкош, го изключи-
ли от Сената (200 години преди Сула 
нравите в Рим били доста строги и на 
публичната демонстрация на богат-
ство хич не се гледало добре) – фиг. 8.

И тъй, родът на Сула по онова вре-
ме изпаднал в немилост, въпреки че 
Руфин бил избиран за консул, водел 
добре войните, които трябва да води, 
и даже му устроили триумф при една 
от неговите победи. Та Руфин бил низ-
вергнат, но успял да уреди сина си за 
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жрец на Юпитер – длъжност религи-
озна и доста важна. Да, но…, който бил 
на тази длъжност, не можел да прави 
политическа кариера. Е, тези, кои-
то не обичали Руфин, си отдъхнали – 
край значи с този род безцеремонни 
и надменни хора. Да, ама не. Между 
другото да отбележим, че Гай Марий и 
Луций Цина (доста ще слушате за тях 
в този разказ) искали по същия начин 
да прекратят политическата карие-
ра на младия Юлий Цезар. И какво ги 
спряло, ще попитате? Е, как какво – 
свирепото възражение на Луций Кор-
нелий Сула. И тъй младият Цезар бил 
спасен за политиката и станал даже 
роднина на могъщия си застъпник. 

Руфин намеквало за рижа коса и от ве-
ликия жрец нататък представителите 
на този род си сменили фамилията, 
която от Руфин станала Сула. Тъй се 
появил родът Сула, а пък Сула означа-
вало нещо като червендалест. И ей ви 
ги Сула – червендалестите лица с ри-
жите коси. Тъй.
 Е, все пак по-добре Сула, от-
колкото Руфин, което напомняло за 
пропаднала кариера. И родът Сула 
прекарал някое и друго поколение в 
областта на длъжностите на жреци на 
боговете и почти загубил старата си 
слава, която довела до консулството 
на Руфий. Внукът на Руфий – Публий 
Корнелий Сула – и той бил жрец и в 
212 г. пр н.е. имал техническата зада-
ча да организира игрите в чест на бог 
Аполон. Родът Руфий се славели като 
добри генерали, а жреците Сула до-
бавяли към това админстративен и 
организаторски опит. И тъй, тестото, 
от което щял да бъде замесен Луций 
Корнелий Сула, хич не било лошо. Но 
да караме нататък. Публий Корнелий 
Сула не можал да стане нещо повече 
от жрец, тъй като загинал по време 
на войните с Ханибал. Синовете на 
Публий Сула и те не могли да станат 
консули. Обаче се върнали към воен-
на кариера и дослужили до претори 
(висши длъжности, които можели да 
командват значителни войски, че и 
цели армии). Големият син на Публий, 
Сула, бил претор в Сицилия. Нас оба-
че ни интересува малкият син – Сер-

Фигура 8. Цар Пир (оня с пировата по-
беда) показва слон на Публий Корнелий 
Руфин (седналият отляво). Руфин бил 
добър войн, но обичал парите и разкоша. 
И това довело до падението на рода Ру-
фин – 200 години далеч от центъра на 
римската политика. През които родът 
си сменил името – от Руфин на Сула. 
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вий Корнелий Сула, който през 175 г. 
пр. н. бил претор в Сардиния. Ето как, 
100 години след падението на Руфий, 
родът Сула се позакрепил, но все още 
бил далеч от важните длъжности в Ре-
публиката. Този Сервий Сула имал син 
на име Луций Корнелий Сула (бащата 
на нашия герой) и този Луций заемал 
магистърска длъжност покрай Босфо-
ра и познавал цар Митридат, с кого-
то Сула ще се бие люто по-натам във 
времето. И толкоз за бащата на Сула – 
среден чиновник в Републиката, про-
изтичащ от знатен рад, но встрани от 
голямата игра, кокто му казват някои 
на това положение днес. И като така, 
финансовото състояние на рода Сула 
не било кой знае какво – нашият ге-
рой на младини живеел в къща, която 
не била негова, и трябвало да живее 
доста скромно. Когато станал “важна 
клечка” и забогатял, Сула често тряб-
вало да търпи упреците на сенатори, 
които го укорявали, че не може да се 
вярва на човек, който е бил тъй бе-
ден на младини и тъй богат 20 години 
по-късно. Е-е-е, сега, нали се сещаме, 
че Сула бил роднина на Руфий – та-
лантлив, но достатъчно безскрупулен. 

Факторът добро обучение 
 И ето ни в 138 г. пр. н.е., когато 
на чиновника Луций Корнелий Сула се 
ражда син. Синът бил кръстен досущ 
като баща си – Луций Корнелий Сула, 
и на вратлето му бил закачен златен 
медальон – свидетелство за знатния 

му произход. И тъй, благородникът 
Сула се появил на бял свят в не много 
богато семейство, встрани от важния 
политически живот в Рим. Цялото се-
мейство се юрнало да обучава младе-
неца, а той се оказал възприемчив и 
бързо научил всичко, на което семей-
ството можело да го научи – и военни-
те техники на предците и знанията на 
жреците от рода Сула и гръцката ли-
тература и култура, на която го уче-
ла майка му. След това го пратили в 
училище по гръцка реторика, където 
курсът завършвал с посещение в Гър-
ция. Казват, че Сула пеел много добре 
и се увличал от гръцкия театър. Пък 
и фигурата му не била лоша и майки-
те на девойките въздишали – идеален 
кандидат-зет, ама пусто – от бедно се-
мейство. А пък в късните си години 
Сула бил меценат на театъра и често 
си пийвал с артистите след предста-
вленията. 

 Факторът любовници и съпруги
Като поотраснал, Сула почнал да поза-
богатяла. Как ли – намерил си богата 
вдовица, която си го харесала за лю-
бовник и му завещала богатството си. 
И тъй, ето ни го младият Сула – добре 
образован, добра изглеждащ и вече 
не толкова беден, че даже и позабога-
тял. До края на живота си Сула успял 
да се ожени 4 пъти. А браковете били 
средство за издигане в обществената 
йерархията за талантливи младежи, 
непринадлежащи към най-горния 
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слой на обществото. Такъв бил и Сула 
- той щял да стане прекрасен пълко-
водец, но, за да стигне дотам, не тряб-
вало само ум, който Сула безспорно 
имал. Трябвало и позиция в общество-
то. Та първата жена на Сула се казва-
ла Юлия. Юлия от Влиятелния род на 
Юлиите, сестра на Гай Юлий Цезар 
Страбон и на Луций Юлий Цезар – во-
дещи политици по онова време. И ето 
как Сула са сродил с Юлиите, което 
пък ни насочва към това да отгатнем, 
защо отношението на Сула към мла-
дия Юлий Цезар по-късно било тако-
ва, щото Юлий Цезар останал жив след 
прочистването на аристокрацията от 
Сула след второто превземане на Рим. 
Просто е – били далечни роднини. По 
онова време браковете не издържали 
много и ето ни го след време младият 
Сула, разведен и оженен за втори път 
за Клелия – издънка на стар патрици-
ански род. Но и там последвал развод. 
Причината била липсата на деца. Ле-
тописците пишат, че Сула се отнасял 
с голямо уважение към добре обра-
зованата Клелия, която била много 
добра съпруга. Но нямало деца. Злите 
езици казват, че Сула се развел с Кле-
лия, за да се ожени за преставителка 
на най-могъщия патрициански род 
по онова време – Метелиите. И тъй 
на сцената се появява третата жена 
на Сула – Цецилия от рода на Мете-
лиите – дъщеря на Луций Цецилий 
Метелий Далмаций (наречен така за-
ради бойните му успехи в Далмация) 

– консул, цензор и какво ли още не. 
Цецилия била племенница на Квинт 
Цецилий Метелий Нумидийски, удос-
тоен с военен триумф за военните му 
успехи в Нумидия, който също бил 
консул и станал цензор заедно с друг 
бивш консул – брат си Гай Цецилий 
Метелий Карпарий. На всичкото отго-
ре Цецилия била вдовица на още един 
консул – Марк Емилий Скавър, разбил 
армията на лигурите и провъзгласен 
за първи сред сенаторите през 115 г. 
пр. н.е. Така Руфиите (т.е. родът Сула) 
отново били в голямата игра и вече не 
се чудите, защото покрай времето на 
третата си женитба Сула бил избран 
за консул. Бракът, разбира се, бил не-
равен – славният род на Метелиите се 
сродявал с рода Сула, който имал ня-
каква стара, но позавехнала слава. Ме-
телиите обаче възприели брака спо-
койно и както виждаме, родата била 
веднага подкрепена да влезе в голя-
мата политика. Още повече, че дру-
гият консул заедно със Сула се казвал 
Квинт Цецилий Метелий Пий (братов-
чед на Цецилия). То по онова време, 
както виждате, Метелиите дърпали 
конците на политиката в Рим и за тях 
Сула станал свой човек, ако и родът му 
да не бил равен на техния. Сула оби-
чал съпругата си, още повече, че тя 
му родила деца. Бракът продължил 7 
години, Цецилия следвала съпруга си 
в походите му, а когато Сула превзел 
Атина и атиняните си позволили да 
се присмеят на Цецилия, Сула им ус-
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троил страховит погром (той бил май-
стор на тия работи). Все пак (и както 
пишело на гроба на Сула) не било мно-
го здравословно да си му враг и той да 
знае за това. Ама никак здравослов-
но не било. Дори и след развода Сула 
откликвал на молбите на Цецилия, 
ходатайстваща за помилване на този 
или онзи сенатор. Когато Цецилия по-
чинала, Сула нарушил издадения от 
самия него закон за ограничаване на 
разходите на аристократите при по-
гребение на свои близки и устроил 
пищно погребение на Цецилия. Сула 
не искал да се развежда с Цецилия. Но 
бил принуден. Цецилия се разболяла и 
Сула, заемайки важен държавен пост, 
бил предупреден от жреците да не до-
ближава до нея и да се отрече от нея. 
Когато болестта и напреднала, лека-
рите и жреците я преместили от дома 
на Сула и той никога повече не я ви-
дял. Но редовно отговарял на писмата 
и. И тъй – стигаме да четвъртия брак 
на Сула – Валерия. Сула бил вече над 
55, а Валерия била млада (и напорис-
та). И Валерия привлякла вниманието 
на Сула така. По време на един гладиа-
торски бой тя минала през трибуната, 
на която бил Сула, пуснала ръка (на-
пориста била, не може да се отрече) 
и дръпнала едно от златните украше-
ния на плаща на Сула. След което му 
казала “Извинявай, императоре, но 
и аз искам част от твоето богатство”. 
И си заминала. Рискът бил голям. Все 
пак това бил Луций Корнелий Сула, 

когото всички наричали император 
(а само той не щял да се нарича така). 
Две думи и Валерия щяла да стане с 
една глава по-ниска. Но Сула си затра-
ял, проучил въпроса с дръзката де-
войка и нещата стигнали дотам, че тя 
станала четвъртата му съпруга. Сула, 
самият той велик пасонар, явно ценял 
смелите хора. И хубавите жени, де. И 
хайде стига за браковете и семейство-
то на Сула. Да говорим за това, в което 
той бил изключителен – политиката и 
военното дело.

 Факторът Югурта
 И тъй по онова време в Римската 
република трябвало 10 години да слу-
жиш в конницата (там служили по-бо-
гатите римляни, защото те можели да 
си позволят да си купят расов кон) и 
чак тогава те допускали в политика-
та. Като се позамисли човек, нелошо 
условие. Та 10-те години служба за 
Сула свършили в 108 г. преди нова-
та ера и ето ни го 30-годишният Сула 
на магистратска длъжност. По оно-
ва време Рим водел война в Африка 
и първата задача на новоизпечения 
магистрат Сула била да събере спома-
гателна войска и да организира прех-
върлянето ѝ от Италия в Африка. Сула 
имал организаторски талант, а също 
бил и добър логистик – да не забра-
вяме, че в рода му имало доста воен-
ни. Та младият магистрат се справил 
направо отлично със задачата. Сула 
организирал прекрасно снабдяването 
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на войниците си и планирал внима-
телно походите им. В резултат на това 
войската му започнала да побеждава 
и скоро Сула станал най-популярният 
офицер в Африканската армия на Рим. 
А командващ тази армия бил не кой 
друг, а легендарният Гай Марий. Ма-
рий също бил отличен пълководец и 
стратег - фиг 9. 

Марий успял да разреши страшен 
проблем пред Рим. А проблемът бил 
такъв: по римските закони от онова 
време тези, които имали земя, тряб-

вало да служат някое време в арми-
ята. Лакомията на аристокрацията 
обаче била голяма и аристократите 
използвали какви ли не начини, за да 
отнемат земята на селяните. Е, да де, 
ама тази лакомия намалявала броя 
на тези, които можели да служат в 
армията. Марий измислил решение 
– предложил реформа, с която, както 
се казва днес, наборната военна служ-
ба била заменена с професионална 
армия. Войниците не били задълже-
ни да притежават земя, а за военната 
служба се плащало, включително и с 
част от завоюваните богатства. Та по 
онова време победоносните генерали 
станали доста популярни – всеки ис-
кал да служи при тях – получавал по-
вече пара, ако оживее. И Марий, и Сула 
били такива командири – фиг 10.

Фигура 9. Гай Марий на фона на руини-
те на Картаген. Марий бил 6 пъти кон-
сул на Рим, прекрасен генерал, извър-
шил много промени в организацията на 
римската армия. Но Сула бил … simply 
the best.

Фигура 10.
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 Фигура 10. Като дете, Марий наме-
рил гнездо на орел. Оракулите видяли 
в това бъдеща блестяща кариера. И не 
излъгали…

И както се сещате, двама на едно мяс-
то са много. Затуй надолу ще ви гово-
рим за битките между Марий и Сула и 
кой от тях излязъл по-голям пълково-
дец. Е, отговорът ви е ясен още тук – 
щом ви разказваме за Сула, значи ще 
да е бил Сула. Но за това – по-надолу, 
а сега се връщаме по времето, когато 
Сула бил млад пълководец и квестор 
под ръководстовото на могъщия ге-
нерал и консул Гай Марий. Пристига-
нето на Марий в Африка бързо насо-
чило войната към приключване. Цар 
Бокх, противникът на Рим, вече бил 
натупан няколко пъти от предишния 
консул Метелий, а сега бил натупан и 
в няколко битки с дейното участие на 
Сула. И ето ни го цар Бокх, преговаря 
за мир. Марий пратил на преговорите 
бившият претор Авел Манилий и за 
помощник му определил … Корнелий 
Сула. Явно Марий бил забелязал та-
лантливия младок. Манилий и Сула се 
разбрали да предложат на Бокх мир, 
относително достоен, за да го приеме 
Бокх и да не мисли повече за военни 
действия. След което Манилий оста-
вил преговорите на Сула – както се каз-
ва: “Нека се учи младежът, нека трупа 
опит“. Сула бил добър оратор (голяма 
част от предците му били жреци) и 
бързо се разбрал с Бокх. Бокх имал съ-

юзник на име Югурта. Югурта, цар на 
Нумидия, също бил натупан от Марий 
по време на войната. Та Сула дал на 
Бокх част от земите на Югурта (тоест 
Бокх излизал от войната с увеличена 
територия) в замяна на съюз между 
Рим и Бокх. Накрая Сула казал на Бокх 
- “Помислете добре над следното: ни-
кой народ не превъзхожда по велико-
душие римския народ. А що се отнася 
до военната ни сила, вече я видяхте”. 
Та значи, разделяй, владей и поразма-
хай пръст, та Бокх да не си и помисля 
пак да води война с Рим – фиг. 11. 

Фигура 11. Сула сключва мир с Бокх 
(изображение върху сребърен римски 
денарий). Изобразен е и Югурта, който 
е предаден като пленник на Сула (и на 
Рим).
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Бокх бил в деликатно положение. 
Югурта бил женен за една от дъщери-
те му. И още Югурта бил опасен – по 
пътя към трона на Нумидия той убил 
и двамата си братовчеда, после утре-
пал всички римляни от град Цирт и 
дълго време подкупвал разследващи-
те комисии от Рим, поради което на 
Сената били представяни изводи, кои-
то не водели до еднозначно решение 
за военни действия – фиг 12. 

Фиг 12. Югурта – свирепият нумидий-
ски цар, който знаел, че Римската ре-
публика може да бъда напазарувана и 
го правел практически. По ирония на 
съдбата Сула, който сложил край на 
кариерата на Югурта, бил добър уче-
ник и наследил полезното учение и уме-
ние на Югурта да напазарува полити-
ци и други. Това доста подпомогнало 
борбите на Сула с Митридат, Марий, 
Цина и други страховити противници. 

Това работило до някое време, след 
което корупцията на разследващи-
те комисии станала доста очевидна и 
римските граждани натиснали Сена-
та най-накрая да предприеме нещо. И 
той предприел – Югурта бил извикан 
като свидетел в Рим, като му гаранти-
рали неприкосновеност, докато е на 
териториятана Римската република. 
И тук Югурта пуснал в действие па-
рите – той успял да подкупи единия 
от двамата трибуни, който използ-
вал правото си на застъпничество, и 
забранил на Югурта да говори пред 
Сената. Лоша работа – свидетелят не 
може да свидетелства. Като свидетел 
Югурта се ползвал с имунитет. Нямало 
да го убият значи, докато е в Рим. Но 
Югурта прекалил – той поръчал лик-
видацията на един от политическите 
си противници, който бил намерил 
убежище в Рим. Сенатът бил изправен 
пред дилема – престъпник с имунитет 
на свидетел, закрилян от един от три-
буните, върши каквото си иска из Рим. 
И Сенатът решил да изгони Югурта от 
Рим (и после да прати армия в Афри-
ка). Югурта не бил доволен. Казват, 
че, като напуснал Рим, той се обър-
нал към града от височината на близ-
кия хълм и казал на придружителите 
си: “Рим е продажен град и краят му 
ще дойде, щом се намери някой да го 
купи” - фиг 13. 
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Фиг 13. Югурта напуска Рим и произ-
нася знаменитата фраза – “Рим е про-
дажен град и краят му ще дойде, щом 
се намери, кой да го купи”. Пророчески 
думи – триото Сула-Цезар-Октавиан 
претворило тая мисъл в реалност. 
Републиката издъхнала, задавено от 
собствената си корупция. 

Е, мъдър бил Югурта, но бил също и 
проклетия. Та с този тип си имал ра-
бота Сула. Ще кажете „Ама той и Сула 
не бил много цвете“. Е, тъй де, тъй, но 
нека да караме поред. Та африканска-
та армия на Марий покрай Бакх разби-
ла и армията на Югурта в 106 г. пр. н.е. 
и решаващата роля в тази битка изи-
грала конницата под командването 
на … Корнелий Сула (че кой друг, дето 
има една приказка). Югурта се опитал 
да отстъпи, на Сула предугадил пътя 
за отстъплението му (както споме-
нахме по-горе, Сула бил прекрасен ло-
гистик и добре разбирал накъде може 

да отстъпи една армия) и армията на 
Югурта намаляла още повече. Та Сула 
поискал от Бакх да предаде Югурта, а 
пък Югурта поискал от Бакх да му пре-
даде римската делегация, начело със 
Сула. Бакх се замотал – от една страна 
била родата Югурта, а от друга - мо-
гъщия Рим с този младеж Сула, кого-
то Югурта много мразил. И още нещо 
– Югурта бил голям майстор в подку-
пите и корупцията. Той бил подкупил 
влиятелни членове на съвета на Бакх, 
които искали да не се сключва мир с 
Рим, а “наглият младеж” Сула да бъде 
предаден на Югурта. Бакх се колебаел 
кое му е по изгодно – да стане приятел 
на Рим и да предаде Югурта на Сула 
или да си остане приятел с Югурта и 
да предаде Сула на Югурта. Нищо, че 
Марий натупал и неговата армия и 
тази на Югурта. Агентите на Югурта 
в съвета на Бакх вършели своята под-
молна дейност. И Сула решил да дейст-
ва, за да накара колебливия Бокх да се 
подчини на Рим.
 И ето го нашият Сула, напуснал 
с малък отряд лагера на римската 
армия, на път за двореца на Бакх, ца-
рят на Мавритания. Нейде из голяма-
та Африка, където дебнел и Югурта 
с намалялата си, но все пак немалка 
армия – и с удоволствие би пленил 
дръзкия римлянин. След 5 дни път от-
рядът на Сула срещнал силно превъз-
хождащия го отряд на Волукс, синът 
на Бакх. Тогава, за пръв път Сула се ус-
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ъмнил дали постъпил правилно, като 
тръгнал с малък отряд, но се оказало, 
че Волукс бил пратен от Бакх да по-
срещне Сула. Така общата численост 
на войските на Сула понарастнала, но 
все още доста отстъпвала от тази на 
Югурта. А Югурта си имал отлични 
шпиони – да не забравяме, че тере-
нът за Югурта бил роден, а Сула бил 
чужденец в Африка. След още два дни 
поход привечер пред отряда на Сула 
и Волукс изведнъж се появила цяла-
та армия на царя на Нумидия Югурта. 
Волукс посъветвал Сула да избяга, но 
Сула му казал, че не подобава на рим-
ски магистрат да изоставя войници-
те си. Сула бил победил Югурта доста 
пъти и не се страхувал, ако и силите 
на Югурта да били доста повече. Той 
заповядал на войниците си да постро-
ят лагер. Югурта помислил, че ще има 
битка на другия ден и предвкусвайки 
победата, също издигнал лагер. През 
нощта обаче, Сула заповядал на вой-
ниците да развалят лагера, което ста-
нало бързо, защото лагерът бил ма-
лък. Така Сула изчезнал в тъмнината, 
запазвайки войниците си. Югурта оба-
че не бил прост и имал много шпиони. 
На следващия ден, след цяла нощ и 
цял ден марш, Сула видял армията на 
Югурта отново на 3 километра от своя 
отряд. Войниците му заявили, че това 
е дело само на Волукс и поискали да го 
убият. Сула трябвало да употреби дос-
та от авторитета си, за да ги убеди да 
не правят това. Волукс се кълнял, че е 

невинен. Сула, като гледал младия Во-
лукс и като знаел, че Югурта има тоно-
ве шпиони навсякъде, не повярвал, че 
Волукс го е предал. Така и било – Во-
лукс не бил виновен. Сула знаел, че до-
като Волукс е при него, Югурта трудно 
ще нападне – това означавало да ядо-
са Бокх, бащата на Волукс, и Бокх да 
вземе страната на Рим, т.е. да предаде 
Югурта на Рим. Затова Сула решил да 
се смеси с отряда на Волукс и Волукс 
да мине покрай армията на Югурта. 
Идеята била, че Югурта няма да на-
падне Волукс. Рисковано, но свърши-
ло работа. Югурта може и да подози-
рал, че Сула е нейде сред войниците 
на Волукс, но не нападнал. Решил, че 
армията му от шпиони ще свърши ра-
ботата по друг начин. Тъй Сула минал 
покрай армията на Югурта и не се при-
брал в лагера на римската армия, ами 
отишъл при Бокх. И при шпионите на 
Югурта. Бокх знаел, че в съвета му има 
доста шпиони на Югурта. Та организи-
рал дневни преговори, на които при-
съствал целия съвет и на които било 
уговорено Бокх до 10 дни да отговори 
на предложението на Рим. И още има-
ло и нощни преговори, където Бокх и 
Сула преговаряли за детайлите. Югур-
та разбрал за тая работа – (старшият 
дворцов съветник на Бокх бил негов 
шпионин) и пратил писмо на Югурта, 
като му написал, че може да прави ка-
квито си ще комедии с преговорите, 
но те трябва да завършат с предаване-
то на Сула на Югурта. Накрая Бокх се 
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решил, пратил войска, която заловила 
Югурта и го предал на Сула – фиг. 14.

Фиг 14. Бокх предава Югурта на Сула.

Така Бокх сключил мир с Рим, обаче 
тая история не свършила така. Югур-
та, макар и пленен, знаел как да кору-
мпира. Победата във войната с Нуми-
дия Марий приписал на себе си – фиг. 
15, с което ядосал влиятелни групи 
в Рим, които почнали да мислят, че 
Марий по същество не прави нищо, а 
само си присвоява плодовете от по-
бедите на другите (под другите раз-
бирайте на първо място Метелий, а 

на второ - Сула). Причината била, че 
консул преди Марий бил Квинт Цеци-
лий Метелий, а Марий бил легат под 
командването на Метелий. Марий се 
представял за нов човек, несвързан с 
корумпирания Сенат. И като така бил 
опасен за Сената. И наистина, Малрий 
бил доста опасен. Под овчата кожа на 
чистия и неопетнен политик имало 
вълк. Но за това по-надолу. 

Фигура 15. Сенатът устроил триумф 
за Метелий по случай победата в нуми-
дийската война. Много хора в Сената и 
в Рим смятали, че работата свърши-
ли Метелий и Сула, а лаврите ги обрал 
Марий. Метелий получил прозвището 
Нумидийски, а Марий намразил върло 
както Метелий, така и Сула.

Сега говорим за друго – как Сула се 
учил на триковете на Югурта (които 
по-натам щели доста да му помогнат 
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срещу Марий). Та Метелий започнал 
да побеждава Югурта и завоювал дос-
та от Нумидия. Както се казва Марий 
само довършил делото. Затова Сена-
тът отредил, че победата е на Мете-
лий, а не на Марий, организирал три-
умф за Метелий и му дал прозвището 
Нумидийски (та виждате ли как бъ-
дещата рода на Сула изпаднала в кон-
фликт с Марий. И понеже откъдето 
и жената, оттам е и родата, то и Сула 
щял да се озове в конфликт с Марий). 
Сенатът не спрял дотук. За да дискре-
дитира още опасния Марий, голяма 
група сенатори заявили, че Метелий е 
натикал Югурта в мишата дупка, а го 
довършил не Марий, а Сула, който го 
победил няколко пъти и разкрил шпи-
онските му козни и накрая го пленил. 
Айде и конфликтът между Марий и 
Сула – готов. А Сула никой не го пита 
иска или не иска конфликт. Така е то 
в политиката. На Сула разрешили да 
използва печат, изобразяващ как Бокх 
му предава Югурта (по късно били от-
сечени златни и сребърни монети с 
изображение на тази сцена). Тъй Сула 
станал съюзник на могъщия род на 
Метелиите, а пътят да им стане и род-
нина бил открит. Бокх станал приятел 
на Сула и даже платил да се направи 
паметник на Капитолийския хълм в 
чест на победата на Рим над Югурта. 
Марий никак не бил доволен, защото 
в този паметник се възвеличавали за-
слугите на Метелий и Сула. Та по-къс-
но, Марий се погрижил този паметник 

да изчезне (станало това през 87 г. пр. 
н.е. когато Марий контролирал Рим, а 
Сула се сражавал с Митридат в Мала 
Азия). Той паметникът изчезнал, но в 
съзнанието на простия римски народ 
останала историята на храбрия Сула, 
които преборил лукавия и безпоща-
ден Югурта. А Марий, който довел 
окования Югурта в Рим и по време на 
триумфа на Метелий го екзекутирал 
публично, останал като генералът, 
който си присвоил заслугите на дру-
гите. Сула станал герой на Рим.

Факторът Марий
 Сула станал герой, но Марий 
имал силни позиции. И Марий решил 
да използва Сула, за да укрепи още по-
зициите си и да получи контрол над 
Римската политика – фиг 16.

Фиг 16. Гай Марий от времената на 
конфликта му със Сула.
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 Времената били подходящи за карие-
ра на добри генерали. В 105 г. пр. н. е. 
консулът Гней Малий и проконсулът 
Цепион (които не можели да се пона-
сят един друг), разделили римската 
армия на две и били разбити, ама яко 
разбити от германо-келтските пле-
мена, нахлули в Галия да си търсят 
територия за обитание. Яко разбива-
не означавало убити 80 000 войници 
и 40 000 армейски слуги за два дена. 
Такова поражение Рим не помнел от 
времената на Ханибал и битката при 
Кана. Италия била под заплахата от 
нахлуване на 300 000 – на армия гер-
мани и келти. Трябвало да се напра-
ви нещо. За виновник бил посочен 
Ципион, от когото отнели всички по-
чести, и го изгонили от Рим. Същото 
застигнало и Малий. Случаят бил без-
прецедентен – никога дотогава глав-
нокомандващите армията не били 
отстранявани насред войната, ако са 
живи. Под външната заплаха Сена-
тът избрал за нов главнокомандващ 
най-популярния генерал – Гай Марий. 
Марий станал и консул. Сула също из-
летял нагоре във военната йерархия – 
той бил назначен за легат през 104 г. 
пр. н.е. и за военен трибун през 103 г. 
пр. н.е. Тоест римската армия попадна-
ла в ръцета на двама талантливи пъл-
ководци – Марий (който бил и демагог 
и искал да установи диктатура в Рим) 
и контрапуктът му - Сула (блестящ 
логистик, смел военачалник, герой от 

Нумидийската война и да не забравя-
ме – приближен на най-могъщия рим-
ски род – този на Метелиите). 
 Противникът напредвал в две 
посоки – към Южна Галия, където 
имало римска провинция на брега на 
Средиземно море, и към провинция 
Иберия (Испания). Марий получил за-
дача да набере и обучи нова армия и да 
спре настъплението на германо-келт-
ските племена към Рим. Сула получил 
малка армия и бил пратен да защита-
ва Иберия, като се разчитало на блес-
тящите му организаторски способ-
ности и на таланта му на преговарящ 
(факторът Югурта превърнал Сула в 
изкусен преговарящ). И двамата ге-
нерали изпълнили отлично задачите 
си. Марий заварил наборна армия без 
войници (голяма част от тях били из-
бити, а нови нямало тъй много, зак-
щото да се войник, трябвало да имаш 
земя, а процесът на обезземляване на 
селяните вървял с пълна сила зара-
ди лакомията на патрициите). Марий 
решил проблема така – въвел опита 
на професионалната армия от Нуми-
дийската война за цялата римска ар-
мия – от войниците вече не се искало 
да имат земя, а им се плащала запла-
та плюс част от плячката. Желаещи 
не липсвали и скоро Марий събрал 
внушителна армия, която да обучава. 
Сула успешно корумпирал племенни-
те вождове и ошамарвал тези племе-
на, чиито вождаве не подлежали на 
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корупция. Той успял да раздели гер-
мано-келтските племена и сключил 
съюз с най-многочисленото от тях. 
Другите племена били наводнени с 
шпиони, които трябвало да обезоку-
ражават вождавете да се бият със Сула. 
Системата Югурта работела без засеч-
ки. Така инвазиите към южна Галия и 
Испания били спрени. Рим отново се 
изправил на крака. Но този път арми-
ята се командвала от страховити ге-
нерали – Гай Марий и Корнелий Сула. 
При това сенатът започнал да преиз-
бира Марий за консул и му поставил 
задача да завърши войната. Решител-
ните действия започнали през 102 
г. пр. н.е. Сула спрял настъплението 
към Испания, но настъплението към 
Южна Галия продърлжавало. Планът 
на германо-келтските вождаве в този 
район бил прост – завземат римската 
провинция Подалписка Галия и през 
нея да нахлуят в северна Италия. Дру-
га част от племената щели да минат 
Алпите (през днешния проход Бре-
нер) и двете армии се събират между 
Венеция и Милано и тръгват към Рим. 
Армията на консула Марий трябва да 
действа в подалпийска Галия. Другият 
консул – Квинт Лутаций Катул – стар 
аристократ, но несведущ много във 
военните дела, трябвало да отрази 
нападелието през прохода Бренер. Се-
натът решил да му се назначи за легат 
опитен генерал, който да му помага. 
Кой ли? - Е, как кой – провикнал се в 
Сената Квинт Цецилий Метелий Ну-

мидийски – разбира се нашият герой 
от Нумидийската война и спасител 
на Иберия - генерал Луций Корнелий 
Сула! И ето го Сула, по същество ко-
мандващ значителна римска армия. 
В равнинната Южна Галия Марий по-
стигал успехи – фиг. 17. 

Фигура 17. Марий разбива германски-
те племена в Южна Галия.

В две сражения той изклал настъпва-
щите германи и келти заедно със же-
ните им. Историците пищат, че в тези 
две сражения Марий пролял толкова 
кръв, че почвата там станала по-пло-
дородна. В Рим започнал да витае об-
разът на страховития генерал Гай Ма-
рий. При Сула нещата били по-сложни. 
Катул и Сула имали само 2 легиона (25 
000 човека), с които трябвало да па-
зят алпийските проходи и да отблъс-
нат нападението на 100 000-на армия 
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от германи и келти. Катул установил 
щаба си в Кремона, а Сула се отличил, 
като с малка войска подчинил едно 
по една племената, живеещи близа 
до проходите. Така той избегнал пре-
минаването им на страната на гер-
мано-келтската армия. Освен това от 
тези племена били вербувани много-
бройни шпиони и Сула започнал да 
следи доста точно движението на вра-
га от другата страна на Алпите. Скоро 
се разбрало, че инвазията ще бъде през 
прохода, който днес се нарича проход 
Бренер (и е между днешна Австрия и 
Италия). Сула и Катул успели да от-
блъснат първия опит за преминаване 
и разбили част от германо-келтската 
армия при днешно Болцано. Но все пак 
останалите били толкова много, че 
едно открито сражение би довело да 
разгром на много по-малката римска 
армия. Затова Сула решил да прибегне 
да хитрост и да подбере внимателно 
мястото на решителната битка. Обаче 
германите нападнали не войските на 
Сула, а тези на Катул. Само храброст-
та на един центурион спасила римля-
ните от пълен разгром. Центурионът 
Марк Петрей, виждайки как вражеска-
та армия обръща в бягство силите на 
Катул, призовал командващия трибун 
да заповяда на намиращите се в лаге-
ра около 1000 войници да отидат да 
помогнат на Катул. Трибунът се коле-
бал (също като Кобаякава при Секи-
гахара), но Петрей не бил слабоволев 

като господаря Ишида Митсунари. Пе-
трей извадил меча си и убил нереши-
телния трибун, поел командването и 
нападнал германите в гръб. Легионът 
на Катул успял да се измъкне. За това 
си деяние Патрией бил награден в Рим 
с почести нечувани и невиждани за 
един центурион. Настъпващите били 
отблъснати. Ситуацията станала па-
това. Армията на Катул и Сула не била 
достатъчна, за да нападне и победи. 
Германо-келтите не успявали да про-
бият отбраната при прохода Бренер. 
Сенатът заповядал на Катул и Сула да 
организират отбрана и да чакат арми-
ята на Марий да завърши кампанията 
в южна Галия. Многобройните герма-
но-келти нямали късмет при прохода 
Бренер. Насреща им стоял блестящи-
ят логистик Корнелий Сула. Нахране-
ната, обута и облачена римска армия 
лесно контролирала прохода Бренер 
срещу силно отстъпващите им в ло-
гистиката германо-келтски войски. 
Решаващото сражение станало през 
101 г. пр. н.е. Римляните имали 5 ле-
гиона (около 60 000 войници) срещу 
над 180 000 армия от другата страна 
(германо-келтите получили помощ от 
тевтонските племена). Главнокоманд-
ващ бил Марий. Марий решил хем да 
спечели битката, хем да отслаби Сула, 
като постави армията му така, че тя да 
бъде избита. Затова двата легиона на 
Катул и Сула били сложени в центъра 
на римската армия, а трите легиона на 
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Марий били по фланговете. Битката 
започнала – фиг 18.

Фигура 18. Легионите на Сула разби-
ват (и избиват) германо-келтската 
армия в Алпите.

 Легионите на Марий пробили флан-
говете на противника, но настъпили 
толкова бързо и дълбоко, че не мог-
ли да затворят кръга около герма-
но-келтската армия. Легионите на 
Катул и Сула се изправи срещу седем-
кратно превъзхождащи ги сили. Сула 
обаче избрал благоприятна височина, 
която бил превърнал в крепост. Море-
то от германо-келти се изляло върху 
нея, не успало да я презвеме и било 
отхвърлено. Врагът тръгнал да бяга. 
Сула заповядал настъпление и цялата 
германо-келтската армия била изтре-
пана (120 000 убити, 60 000 пленени) 
от 25 000-та армия на Сула и Катул, 
под командването на Сула и пред по-
гледа на скубещия брадата си от яд 
Марий, чийто войски практически не 
участвали. Победата в решителната 
битка била за Сула (което Метелиите 
с кеф и бързо разгласили из Рим). 

Факторът добра административна 
длъжност – Сула преторът. От пре-
тор към проконсул. Първи сблъсъци 
с Митридат. 
 Обаче в Рим нямало място за 
двама велики генерали. Та въпросът 
– или Марий, или Сула, щял да бъде 
поставен скоро. Триумфът от победа-
та обаче бил за главнокомандващия 
-….Марий. А Марий използвал вли-
янието си, за да спира кариерата на 
Сула. Така Сула не бил избран за пре-
тор. Станало това в 98 г. пр. н.е. А в 97 г. 
Сула вече бил избран за претор. Той си 
спомнил, че в градската джунгла по-
беждават не великите войни, а учени-
ците на Югурта. И провел избирател-
ната кампания по Югурта. На хората 
на Марий не им остананало нищо дру-
го осван да приказват как Сула купил 
изборите за претор. Имало един спор 
между Страбон и Сула и Сула казал, че 
ще използва правомощията на прето-
рианската си длъжност срещу Стра-
бон. “Прав си”-присмял се Страбон - 
“тази длъжност си е твоя, защото ти си 
си я купил”. Храбър римлянин ще да е 
бил Страбон. Да говори така на човек, 
учил занаята от Югурта. А Страбон се 
дразнел, защото точно преди избори-
те Сула организирал пищни игри за 
народа с много гладиаторски боеве и 
зверове, осигурени от Африка от при-
ятеля му Бокх. Хрониките разказват, 
че за тези игри Бокх пратил в Рим 100 
мъжки лъва – ей така, за да бъдат уби-
ти за развлечение на римските граж-
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дани (и да подпомогне избирателната 
кампания на приятеля си Сула). 
 А длъжността на претора по 
онези времена била важна – той ор-
ганизирал правосъдието в Рим (нещо 
като министър на вътрешните рабо-
ти и на правосъдието днес, но с пра-
вомощие да реже глави в буквалния 
смисъл на думата). Сула, както винаги, 
добре си организирал работата и след 
като мандатът му изтекъл, бил нато-
варен със следващата важна задача. 
Той получил длъжността проконсул 
и му била дадена армия, за да приве-
де в ред римската провинция Сици-
лия – но това не бил остров Сицилия, 
а провинцията Сицилия в Мала Азия, 
където имало проблеми. Тази провин-
ция била в днешната Южна Турция, 
на границата със Сирия. Сула тряб-
вало да възстанови реда в съседното 
царство Кападокия, където упровля-
ващите съюзници на Рим не се спра-
вяли, царят бил починал и нямало из-
явен наследник на трона, а източният 
им съсед – Митридат VI – тоя същия 
Митридат, обмислял как да завладее 
Кападокия и да създаде огромна им-
перия – фиг. 19 

И тъй, след Югурта пред Сула отно-
во изникнал опасен враг. От днешна 
гледна точка можем да го кажем и 
така – горкият властолюбив Митри-
дат – завъдил си той опасен враг – пре-
красния логистик и добър ученик на 

интриганта Югурта – Корнелий Сула. 
Армиите на Митридат щели да бъдат 
здраво пердашени, но за това по – къс-
но. Засега Митридат имал предимство 
в Кападокия, където поставил на тро-
на своето подставено лице - Гордий. 
Сула имал за задача да постави на тро-
на проримски цар – Ариобарзан (кой-
то след някое време щял да си смени 
името на Филоромей, тоест приятел 
на римляните. Така че политически 
веселби ставали и по ония времена). 
Сула хич не си губил времето. Той бър-
зо събрал ефективна и добре обезпе-
чена армия от римски легионери и съ-
юзническите на Рим народи, след това 
нападнал армията на узурпатора Гор-
дий и я разбил без да се поплюва мно-
го (хрониките казват, че Сула пролял 
много кръв в тази битка) и така Арио-

Фигура 19. Митридат VI – големият 
противник на Сула в Анатолия. Опит-
ва да наподобява Александър Македон-
ски нали? Обаче Сула не бил Дарий.
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барзан бил поставен на трона. Сула не 
се спрял дотук. Той преследвал остан-
ките от армията на Гордий чак до бре-
говете на Ефрат и там за пръв път Рим 
влязъл в контакт с могъщото персий-
ско царство, което се простирало чак 
до Индия и имало контакти и с Китай 
– фиг. 20.

 Фиг. 20. Персия по времето на Сула. 
А къде бил Митридат ли? Там горе, 
на източния край на Черно Море, къ-
дето била днешна Армения. Сула щял 
да го започне, а един от генералите на 
Сула – Лукул щял да довърши Митри-
дат в една кървава битка, където 50 
000 – на римска армия щяла да разбие 
100 000-ната армия на Митридат. Но 
това излиза извън нашия разказ. Но 
името Лукул го запомнете. Защото 
той наследил непобедимата армия на 
Сула. И когато Крас и Помпей не могли 
да разбият армията на Спартак, те 
повикали от Мала Азия Лукул и негова-
та армия. И въстанието приключило.

Сула продължавал операцията по про-
чистване на остатъците от армията на 
Гордий на територията на арменското 
царство, което било васално на парт-
ското царство и царят на Партия (Пер-
сия) Арзас бил недоволен от действи-
ята на Сула. Само да отбележим тука, 
че на север от арменското царство 
били аланите и едни техни родстве-
ни племена, които по-късно ще станат 
извистни като част от прабълг… Ама 
я да спрем дотук, че сега ви разказва-
ме за Сула. Сула бързо преценил раз-
мера на Партия и провел преговори с 
посланика и Оробаз и с Ариобарзан. 
Резултатът бил, че бил подписан до-
говор за добросъседство през 95 г. пр. 
н.е., били определени границите и се 
постигнало съгласие за ненападание. 
Тъй Сула разделил тогавашната ци-
вилизована част на света между две-
те големи държави – Римската репу-
блика и Партското царство. Известен 
е следния случай от тези преговори. В 
партската делегация имало един хал-
деец (гадател). Когато погледал как 
действа проконсулът Сула, той казал 
на другите от делегацията - “Няма 
съмнение, че този човек ще стане ве-
лик и аз се чудя, как той още търпи да 
не е първи сред всички”. Това предска-
зание на халдееца доста бързо се раз-
несло из всички обществени слоеве в 
Рим. Както винаги Метелиите му се 
зарадвали, а Марий се нацупил.
 А враговете на Сула в Рим не 
спяли. На Марий никак не му харесва-
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ли успехите на Сула. И както се казва 
“здравите сили” се задействали и сре-
щу Сула било заведено дело, че похар-
чил прекалено много пари по време 
на операцията в Кападокия. Сула бил 
обвинен, че се държал безцеремонно 
с посланика на най–силната империя 
на света – Партия, и че патрицианско-
то високомерие на Сула го накарало 
да се държи с посланика на царя на 
Партия като с васал. Сенаторите оба-
че тайничко се възхищавали на Сула, 
че се държал безцеремонно на тези 
преговори и обвиненията срещу Сула 
пропаднали. Сула обаче бил отвратен 
от обвиненията на изнежените граж-
данчета и решил да се оттегли от по-
литиката и войната. Това траяло 4 го-
дини. През които обстановката в Рим 
се хаотизирала и влошавала. Сула не 
бил набрал още достатъчно титли, за 
да се кандидатира за консул, а Марий 
и хората му зорко бдели това де не се 
случва. И както се казва, за консули 
били избирани издънки на знатни фа-
милии, които обаче на ставали за тая 
работа. Сула търпеливо чакал. Прия-
телят му Бакх платил за издигане на 
монементални скулптури на Капито-
лийския хълм, посветени на пленя-
ването на Югурта от Сула. Марий бил 
толкова ядосан, че в подходящ момент 
заповядал да разрушат скулптурите. 
Това увеличило симпатиите за Сула 
– първокласният генерал, дипломат 
и логистик бил мачкан от хората на 

Марий, а на народа това не му харесва-
ло, още повече, че близките до Марий 
консули хич не можели да управляват 
Рим добре. Легионерите въздишали 
по блестящата логистика, големите 
победи и плячката, която получавали 
под командването на Сула. И тъй – до 
91 г. пр. н.е., тогава на политическата 
сцена се появил добър млад оратор от 
най-богата фамилия в Рим – Марк Ли-
вий Друз – фиг. 21. 

Фигура 21. Трибунът Марк Ливий Друз

 Друз бил трибун, който оземлявал бе-
дните, раздавал им зърно и бил при-
върженик на идеята всички италианци 
да получат римско гражданство. Това 
щяло да доведе до данъчни облекче-
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ния и по-справедливо разпределение 
на плячката от победите (дяловете на 
гражданите на Рим и на неграждани-
те, но съюзници на Рим били различ-
ни). Разбира се, влиятелни кръгове в 
Рим били против тая работа и накрая 
Друз бил убит. Неримските италианци 
се вдигнали и в цяла Италия почнали 
да избиват римските граждани. Ситу-
ацията станала опасна. Марий, сивият 
кардинал на Рим, трябвало да дейст-
ва. Още повече, че консулът през 90 г. 
пр. н.е. Публий Рутилий Луп бил убит 
в една от битките с италийските пле-
мена и римската армия претърпяла 
кърваво поражение. Другият консул 
– Луций Юлий Цезар, веднага си взел 
бележка и назначил за легат … Корне-
лий Сула (женен по това време за жена 
от рода на Юлиите). Съответната част 
от римската армия бързо била поста-
вена на крака и започнала методично 
като часовник да мачка италийските 
племена под командването на – да ци-
тираме Плутарх - “имащият славата на 
велик генерал у своите съграждани, 
най-великият генерал за своите прия-
тели и най-успешният генерал според 
враговете му” - Луций Корнелий Сула. 
Като за начало армията на Сула разби-
ла племето марси и изклала 6000 вой-
ника. Веста гръмнала в Рим, защото 
марсите се считали за непобедими и 
имало даже поговорка, че за да побе-
диш врага, ти трябват непобедимите 
марси. Авторитетът на Сула излетял 
до небесата. Благодарните войници 

му поднесли рядък дар – обсидианова 
корона, украсена с трева от бойното 
поле. Такава войнишка признател-
ност се срещала изключително рядко 
в римската история – само един път за 
цялата дотогавашна история на Рим, а 
войниците правели този дар само на 
пълководци, които са ги спасили от 
тежко обкръжение или са постигна-
ли велика победа. Сула продължил да 
громи италийските племена – през 89 
г. пр. н.е. блестящо организираната 
и подготвена армия на Рим разбила 
самнитите и войната с италийските 
племена била решена. Марий не мо-
гъл да се похвали с такива успехи. Той 
стареел и в Рим почнало да се шушука, 
че май великите генерали не са вече 
двама, а е останал един. Сула постиг-
нал успех и в областта на дипломаци-
ята – консулът Луций Юлий Цезар дал 
римско гражданство на италийските 
племена, които останали верни на съ-
юза с Рим. И тъй войната била спече-
лена – Сула избил враговете, а Луций 
Цезар наградил приятелите. 
 Римската аристокрация била 
благодарна и на изборите за консул 
през 89 г. пр. н.е. Сула бил избран заед-
но с Квинт Помпей Руф, чийто син се 
оженил за дъщерята на Сула - Корне-
лия – фиг. 22 

Годината на консулството на Сула (88 
г. пр. н.е.) била една от най–ужасните в 
римската история. Войната с италий-
ските племена приключила, но има-
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ло още да се правят прочистветелни 
операции за разбиване на останалите 
отряди от вражеските армии. Вслед-
ствие на войната икономическото по-
ложение в Рим и положението с про-
доволствието никак не били добре. 
На всичкото отгоре бил убит и прето-
рът на Рим. В Азия нещата не върве-
ли добре – проконсулът Гай Касий и 
легатът Маний Аквилий подтикнали 
царя на Вифиния да започне агресия 
против Митридат. Митридат това и 
чакал – фиг 23.

Той нахлул в Кападокия и я превзел. 
След което разбил войските на Касий, 
пленил проконсула и публично го би-
чувал, което било голямо оскърбление 

за могъщия Рим. Аквилий бил също 
пленен и него го завързали за една 
магаре и го накарали да крещи пред 
народа - “Аз съм Маний Аквилий, ма-
гистрат на римския народ”. След кое-
то го убили, като му сипали разтопено 
злато в гърлото. Митридат напредвал 
към Гърция и като че ли нищо не може-
ло да спре презвемането на римските 
провинции в Азия. Сула бил изправен 
пред сложна задача. Римските упра-
вленски некадърници в Азия довели 
до големи териториялни загуби, а въ-
тре в Рим дебнел Марий – стар, но още 
жив, дето има една приказка. Чашата 
преляла, когато Митридат конфиску-
вал цялата имущество на римските 
граждани и на римската република в 
завзетите римски провинции. И избил 
80 000 римски граждани за един ден – 
фиг. 24.

Фигура 22. Скица на римска монета, посве-
тена на консулството на Сула.

Фигура 23. Царството на Митридат 
преди инвазията му в римските провин-
ции в Мала Азия.
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Фигура 24. Митридат хич не бил за 
подценяване.

Още един некадърник – командва-
щият римския флот в Гърция, се пре-
дал с целия флот на Митридат и така 
Митридат освен другото имал и силен 
флот, които можел свободно да опери-
ра в Средиземно море. В Атина започ-
нали безредици – гражданите почна-
ли откровено да подкрепят Митридат. 
На страната на Митридат застанали 
противниците на Рим в Африка и не-
доразбитите италийски племена. За 
да се справи с положението, Сула имал 
нужда от добра армия и от добър план. 
За щастие на Рим Сула имал и двете.

По пътя кам величието – армията на 
Сула
 Една от римските армии добре 
познавала Сула – фиг 25. 

Фигура 25. Легендарните 6 легиона на 
Сула. Непобедимата армия, прегазила 
Бокх и Югурта, германо-келтските 
племена, италийските племена, Ма-
рий, Митридат, Цина и всички оста-
нали, изправили се на пътя и. Страхо-
витата армия, която превзела 2 пъти 
Рим и от която треперел целия рим-
ски Сенат. Армията, чиито войници 
наградили Сула с обсидианова корона 
с треви от бойното поле, нещо, което 
се случвало за втори път в римската 
история. Армията, която нямало да 
изостави консула Сула при Нола, кога-
то Марий се опитал да му отнеме ко-
мандването. Армията, която ще нару-
ши свещения закон да не се напада Рим, 
от свои и по заповед на Сула ще прого-
ни Марий и Сулпиций. За тях Сула бил 
върховният главнокомандващ – импе-
раторът, който ги водел от победа 
към победа. 

Той и бил командир и в 90 г. пр. н.е. 
като легат на консула Цезар и през 89 
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г. пр. н.е. като легат на консула Катон, а 
и като негов заместник, когато Катон 
бил убит в битките с марсите. Много 
пъти Сула водил тази армия към по-
беда. При нападението на Митридат 
тази армия била в областта Кампания 
при град Нола. Сенатът решил тази 
армия под командването на Сула да 
тръгне на войва с Митридат. Две дру-
ги армии продължавали прочиства-
нето на италийските племена. Едната 
била под командването на проконсула 
Квинт Цецилий Метелий Пий – кой-
то бил братовчед на новата жена на 
Сула – Цецилия Метелия. Тази армия 
действала в Апулия, а другата – под 
командването на проконсула Гней 
Помпей Страбон (бащата на оня Пом-
пей от въстанието на Спартак, за кой-
то всички сте чували) прочиствала 
северна Италия от племената вестини 
и пелинги. Та армиите воювали и то 
успещно, а в Рим обстановката се на-
жежавала. Единият трибун – Публий 
Сулпиций, сключил таен съюз със ста-
рия неприятел на Сула – Гай Марий. 
Марий щял да помогне на Сулпиций 
да прокара законите на убития Друз, а 
в замяна Сулпиций щял да прокара за-
кон, който да отнеме командването на 
азиатската армия от Сула и да го даде 
на ... Марий – фиг. 26. 

И тъй Марий разчитал да се покрие 
със слава, като разбие Митридат. Но 
си правел сметката без Сула. Това, кое-

то се случило, преобърнало римска-
та история. Сулпиций не бил книжен 
плъх и добре разбирал, че няма как 
да прокара реформите на Друз само 
с тайната политическа помощ на Ма-
рий. Затова той привлякъл за съюз-
ник и престъпния свят на Рим. Бан-
ди от главорези били подготвени да 
убиват противниците на Сулпиций. 
Сулпиций се обявил за революционер 
и започнал политическа атака срещу 
Сената, където се намирали повечето 
от противниците му. Консулите (Сула 
и Руф) решили да възпрепятстват оп-
ита на трибуна Сулпиций да заобико-
ли Сената и да представи законите си 
директно пред Народното събрание 
на Рим и поискали временно прекра-

Фигура 26. Трибунът Публий Сулпиций.
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тяване на политическата дейност, за 
да се успокои обстановката. Сенатът 
се съгласил, но Сулпиций и неговите 
главорези нападнали събранието, на 
което консулите щели да огласят ре-
шението за временно прекратяване 
на политическата дейност. Руф успял 
да избяга, но синът му бил убит. Сула 
бил заловен и с опрян нож в гърлото 
бил отведен в дома на Марий, където 
го накарали да подпише отказ от ис-
кането за временно спиране на поли-
тическата дейност под заплахата да 
го убият. Сула подписал, но вече зна-
ел как ще се оправи със ситуацията 
– трябвало да остане жив и да стигне 
до вярната си армия при град Нола. И 
така Сула успял да напусне Рим, до-
като привържениците на Сулпиций 
празнували победата си над консули-
те. Сулпиций под остриетата на ме-
човете на бандите си бързо прокарал 
закон, който лишавал Сула от команд-
ването на армията около Нола, и това 
командване се предавало на Марий. 
Ходът на Сулпиций и Марий като че 
успял – консулът Сула не бил в Рим, 
за да им се противопоставя, а и нямал 
вече армия. Така поне си мислили Сул-
пиций и Марий. В допълнение Сулпи-
ций накарал Сената да гласува остав-
ката на консула Руф и така Сулпиций 
и Марий станали върховната власт в 
Рим при отсъствието на консула Сула. 
Сула не бил отстранен, защото Марий 
имал нужда от съюзника си - помощ-
ника (проконсула) Страбон, който ко-

мандвал силна армия и ако Сула бил 
отстранен, то трябвало да бъдат от-
странени и проконсулите. И без да гу-
бят време, Марий и Сулпиций пратили 
в Кампания двама офицери, които да 
поемат комндването на армията на 
Сула от тяхно име. Превратът като че 
ли успял. Да, ама не. За войниците от 
армията при Нола героят бил Сула, а 
не Марий.
 Сула пристигнал първи и под-
готвил войниците – разказал им за 
кръвополитията из Рим, извършени 
от бандите на Сулпиций, разказал им 
за незаконното отстраняване на Руф 
(трибун нямал право да иска оставка-
та на консул). Казал също, че Марий не 
вярва на тази армия, която дълго вре-
ме е под неговото, на Сула, командва-
не и, че без съмнение, ако Марий пое-
ме командването, той ще набере нова 
армия и тя ще плячкоса Изтока след 
предполагаемата победа над Митри-
дат. Последния аргумент бил реша-
ващ – Изтокът бил пълен с плячка и 
неразорен, а армията на Митридат 
била къде по-малко опасна от италий-
ските племена, които познавали до 
най-малкия детайл начина на водене 
на война от римляните и поради това 
с тях било много трудно да се воюва. 
Та не се чудете на резултата – двама-
та офицери, дошли да свалят Сула и 
да предадат командването на Марий, 
били прогонени от войниците с камъ-
ни още преди да успеят да завършат 
речите си. Войниците настояли Сула 
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да ги поведе към Рим, за да оправят 
положението – фиг 27. 

Фигура 27. Армията на Сула напредва 
към Рим.

Старият вълк това и чакал. И ето, 
най-опитната римска армия, под ко-
мандването на най-добрия генерал 
тръгнала към Рим. Консулът Сула се 
връщал, за да въведе ред. За пръв път 
в историята римска армия щяла да 
атакува Рим (да не се чудите от кого 
се е учил родата на Сула – Гай Юлий 
Цезар, когато му се наложило да пре-
минава Рубикон). Шест легиона тръг-
нали към Рим. Офицерите обаче не 
пожелали да тръгнат – те били от ари-
стокрацията и не искали да вдигат 
оръжие срещу Рим по никакъв повод 
– бил той законен или незаконен. Това 
не спряло Сула – той произвел най-оп-
итните войници в офицери, а замест-
ник-главнокомондващ станал един-

ственият офицер, който му останал 
верен – Луций Лициний Лукул (нали 
си спомняте, че въстанието на Спар-
так било смазано от армиите на трима 
генерали – Марк Крас, Гней Помпей и 
Лициний Лукул). Та за същия Лукул 
става дума – фиг 28.

Фигура 28. Луций Лициний Лукул – най 
верният генерал на Сула.

Само той останал верен на Сула. Но и 
това било достатъчно. Офицерският 
състав бил попълнен от приятелите 
на Сула, които избягали заедно с него 
от Рим. Сулпиций и Марий изведнъж 
се изправили пред огромен проблем – 
6 легиона, верни до смърт на консула 
Сула, напредвали бързо към Рим. Сул-
пиций заповядал да убият близките 
на Сула, които били останали в Рим, 
като наказание за това, че двамата му 
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офицери били изгонени с камъни от 
лагера в Нола. Към Сула обаче се при-
съединил и другият консул – Руф. Сул-
пиций изпратил двамата претори – 
Брут и Сервилий, да убедят консулите 
да спрат “незаконните” си действия. 
Било вече късно. Преторите били за-
ловени, пребити и изгонени обратно, 
за да занесат на Сулпиций и Марий ве-
стта, че милост няма да има и редът в 
Рим ще бъде възстановен. В това вре-
ме римските гадателите пророкували 
нова победа за Сула. Самият Сула имал 
сън, в които му се явила източната бо-
гиня Ма, дала му светкавица в ръцете 
и му прочела списък с врагове, които 
той трябвало да унищожи. И така, Сула 
получил и божествена поръчка “да 
освободи Рим от тираните”. Сулпиций 
и Марий решили да хитруват – те пра-
тили втора делегация при Сула и каза-
ли, че сенатът е взел решение да вър-
не командването на армията на Сула, 
ако тази армия стои поне на 5 мили 
от стените на Рим. Сула добре знаел, 
че сенатът е марионетка в ръцета на 
Марий и Сулпиций и на свой ред из-
хитрувал. Той казал, че е съгласен на 
сделката, и делегацията си заминала. 
Марий и Сулпиций обаче били пропус-
нали нещо – Сула бил действащ консул 
и заповедите му били задължителни 
(и за дежурната стража по градските 
стени). Сула заповядал на стражите да 
предадат на елитни части от неговата 
армия ключови позиции по градската 
стена, както и Есквилинската порта, 

през която източните пътища вли-
зали в Рим. Опитната редовна армия 
на Сула бързо минала през станите и 
разбила отрядите главорези на Сул-
пиций. Марий обещал на робите в Рим 
да освободи всеки от тях, който му по-
могне срещу Сула. Отзовали се … три 
броя роби – дори и робите видели, че 
Марий и Сулпиций губят. Отрядите на 
Сулпиций се укрепили в къщи от рим-
скrтe квартали, за да водят улични бо-
еве, докато в Рим пристигнат верни 
на Марий части. Това не донесло успех 
– Сула заповядал на два легиона да па-
лят всяка такава къща и скоро голяма 
част от главорезите на Сулпиций били 
изгорени или пленени – фиг 29. 

Фиг 29. Армията на Сула атакува Рим.

На останалите легиони Сула заповя-
дал да убиват на място всеки заловен 
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мародер. След като Рим бил поставен 
под контрол, консулите Сула и Руф 
свикали Сената. Положението било 
деликатно – Сула нарушил един от 
най-старите закони на Рим – за све-
щените места в града, където армия-
та нямала право да стъпва, освен при 
военни триумфи. Такива места били 
Форумът и Капитолия. Освен това, в 
Сената нямало мнозинство за обявя-
ване на Марий и Сулпиций за враго-
ве на родината – те произхождали от 
знатни родове, от които произхожда-
ли и много сенатори, които се стра-
хували, че и те биха могли да бъдат 
засегнати от наказателните мерки на 
Сула. Сула щял да запомни това. Нека 
да ви кажем тук, че Сула още веднъж 
ще превземе Рим. И тогава … но вся-
ко нещо с времето си. Сенатът набе-
лязал 12 главни виновника за безре-
диците на Марий и Сулпиций и издал 
декрет, с който те трябвало да бъдат 
заловени и съдени и дори убити, ако 
се съпротивляват. Тези 12 човека оба-
че отдавна си били плюли на петите, 
ясно осъзнавайки, че милост няма да 
има – все пак те убили сина на консула 
Руф и доста роднини на другия кон-
сул - Сула. Били разпратени отряди да 
търсят 12-те виновника. Марий бил 
вече на 70 години и при това доста 
пълен – не бил в спортна форма, как-
то се казва. С помощта на двама роби 
той успял да се качи на един кораб под 
носа на преследващия го отряд, но го 

хванала морска болест и това бил до-
бър предлог на капитана на кораба 
да го свали на брега и да се освободи 
от този опасен товар. Един старец го 
посъветвал да се скрие в тръстиките 
на близката блато, но друг отряд пре-
следваци забелязал тази работа и го 
заловил. Марий бил заведен в селцето 
Минтурно, където никой от магистра-
тите не искал да го убие – все пак това 
бил великият генерал Марий, шест 
пъти консул и победител на кимрите 
и тевтоните – фиг. 30. 

Фигура 30. Марий бяга от Сула след 
първото превземане на Рим от Сула. 
Добре, че тогава в Италия имало и 
благоразположени към този стар, за-
служил генерал, който обаче много 
обичал властта. 
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Селяните разбрали, че този изпоцапан 
старец, който магистратите държат, 
е Марий, и решили да го освободят и 
да му помогнат да избяга. Те дали на 
Марий храна и лодка и така той успял 
да избяга. При Сулпиций нещата не 
се развили така добре. Той се скрил 
в една от вилите си на няколко кило-
метра от Рим, но един от робите му го 
предал. Сулпиций бил веднага обез-
главен. 
 Тези от 12-те виновника, които 
успели да напуснат Италия, не били 
предследвани. Консулите свикали 
Народното събрание и то гласувало 
серия мерки, насочени към предо-
твратяване на подобни безрадици 
в бъдеще. Законодателната иници-
атива била отнета в голяма степен 
от трибуните и предадена на Сената. 
Законите на Сулпиций били анулира-
ни, а имуществото на 12-те виновни 
за безредиците било конфискувано 
в полза на държавата (и част от него 
раздадено на народа за успокоение). 
Проведени били избори за следващи 
консули и за такива били избрани Лу-
ций Корнелий Цинна и Гней Октавий. 
Октавий бил некомпетентен и откро-
вено некадъран аристократ, но про-
изхождал от доста знатно семейство. 
Цинна бил хитра лисица и той щял да 
заграби властта в Рим след заминава-
нето на Сула на изток. Заради Цинна 
на Сула ще му се наложи да превзема 
Рим за втори път. Но за това по-натам 
в нашия разказ. По време на предиз-

борната кампания Цинна се кълнял, 
че ще защитава интересите на Сула, 
докато Сула е вън от Рим, и призова-
вал народът да го убие с камъни, ако 
не прави това – фиг 31.

Фигура 31. Консулът Цинна. Човекът, 
който се кълнял във вярност на Сула, 
узурпирал властта с помощта на Ма-
рий и … свършил зле.

Сула не вярвал много на патрициите и 
затова поставил Руф начело на армия-
та в Италия, която трябвало да довър-
ши разгрома на италийските племена, 
въстанали срещу Рим. Самият Сула, 
начело на опитната си армия, тръгнал 
да се разправя с Митридат в Азия. Вед-
нага след отпътуването на Сула стари-
ят съюзник на Марий – Помпей Стра-
бон (когато Руф трябвало да смени 
като командващ армия) организирал 
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убийството на Руф, когато Руф дошъл 
да поеме командването, и обещал на 
армията, че няма да има наказания за 
войниците за убиството на Руф, ако те 
му се подчинят. Така Страбон (и групи-
ровката на Марий) овладели команд-
ването на армията в Италия. Сула вече 
бил в Гърция, а и не можел да се меси 
– новите консули били тези, трябва-
ло да прилагат закона. Той обаче раз-
брал, че предстоят неприятности, и 
започнал да се оглежда за съюзници. 
Сула не вярвал на гърците…

Кратко заключение към първата 
част на разказа
 И тъй, ето ни по средата на на-
шата история за пасионара Сула. Ситу-
ацията не изглежда добре. Отвсякъде 

врази. На изток Митридат, на юг – гър-
ците, симпатизиращи на Митридат, 
на запад – Рим под контрола на Цин-
на и Марий. Но…, който искал да взе-
ме кожата на Сула, трябвало да бъде 
по-добър пълководец от него и да по-
беди шестте му легиона. Е, по-добър 
генерал от Сула нямало, а армията му 
била обута, нахранена и боеспособна. 
И биела всичко наред. Идвали тежки 
времена за враговете на Сула. Но за 
това как пасионарът Сула се справил с 
трудностите, разбил Митридат и пре-
взел отново Рим и как се чисти елит 
с проскрипции – за всичко това ще ви 
разкажем във втората част на нашия 
разказ.
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Резюме:

Разпределението на видовете е 
ограничено от различни фак-
тори на околната среда, и за да 
се справят със стреса на сре-

дата животните развиват разнообраз-
ни видове адаптации. Адаптацията е 
развитие на подобрени способности 
за оцеляване и репродукция в специ-
фична среда на живот. Този процес на 
модификация е необратим, тъй като 
се проявява в продължение на сто-

тици или хиляди поколения. Науката 
вярва, че адаптацията е еволюционен 
отговор, предизвикан от естествения 
подбор.
Температурата влияе на всички нива 
на биологичната организация на жи-
вотните. Ендотермичните (или още 
наричани топлокръвни) животни 
получават телесната си топлина от 
вътрешни метаболитни реакции и 
поддържат сравнително постоянна 
телесна температура. Ендотермията 

Животните в екстремни условия: 
Адаптации на ендотермични 
бозайници към гореща и студена 
околна среда
Катрин Димитрова

Фиг. 1. Примери на два вида лисици (лисица Фенек (Vulpes zerda) и Арктиче-
ска лисица (Vulpes lagopus)) адаптирали се към пустинни и арктически мес-
тообитания.

http://nauka.bg


БИОЛОГИЯ | БРОЙ 104

С подкрепата на:

81Българска наукаДЕКЕМВРИ 2017Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

обаче е изключително енергетично 
скъпа и успехът на ендотермите до 
голяма степен зависи от правилно-
то тергморегулиране и наличието на 
големи количества кислород. Успехът 
на ендотермите може да бъде под-
ложен на изпитание от физиологич-
ните стресови условия на околната 
среда, които съществуват в различ-
ните местообитания. Ендотермите, 
живеещи в пустините, рискуват да са 
хипертермични и трябва да разчитат 
на изпаряване на водата в среда на 
засушаване, за да се терморегулират. 
Топлокръвните животни, обитаващи 
изключително студена среда, в коя-
то хранителните им ресурси могат да 
бъдат ограничени, трябва да използ-
ват значителна енергия, за да останат 
топли. Въпреки тези предизвикател-
ства, топлокръвните бозайници ус-
пешно обитават тези две местообита-
ния благодарение на физиологичните 
си адаптации. 
Ключови думи: Адаптации, ендотер-
ми, екстремни условия, бозайници, 
пустини, сухи савани, Арктика, Аркти-
ческа тундра, Арабска камила, Газела 
на Томсън, Арктическа лисица, Грен-
ландски тюлен, Нарвал, оцеляване

Животът в пустините и сухите 
савани

Гореща и суха пустиня – това е среда, в 
която валежите са толкова редки, ос-

къдни и променливи, че оказват голя-
мо влияние върху биологичната про-
изводителност. В много от случаите 
сухите савани са близки на пустините, 
поради високите температури на въз-
духа, но те са и по-влажни местооби-
тания. В сухите савани, както и в пус-
тините, водата е доминиращ фактор, 
който контролира биологичните про-

Фиг. 2. Пустинята Сахара (ляво) и 
суха савана в Африка (дясно).
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цеси, ето защо животните трябва да 
поддържат подходящ воден баланс. В 
много пустини недостигът на вода се 
комбинира с високите температури на 
въздуха и земната повърхност, както 
и интензивната слънчева радиация, 
което създава предизвикателна среда 
за ендотермичните бозайници. Кри-
тичен проблем за ендотермите, живе-
ещи в пустините, е свързан с това да 
се справят с топлината, тоест живот-
ните не трябва да изпадат в хипертер-
мия. Температурата в пустините често 
надвишава телесната температура на 
повечето ендотерми, обитаващи тази 
среда на живот. Следователно, тези 
животни са изправени пред предиз-
викателството да изнесат топлина 
извън тялото срещу темепратурния 
градиент, и единственият наличен 
механизъм за това е охлаждане чрез 
изпарения. 

Арабска камила (Camelus 
dromedaries)

Камилата, бидейки голям ендотерми-
чен бозайник, е известен пример за 
издръжливо пустинно животно. Араб-
ската камила (Camelus dromedaries) 
обитава Арабската и Сахарската пус-
тини и има способността да оцелява 
при температури до 55°C през деня и 
минусови температури през нощта.  
Камилите са способни да издържат 

до 30% загуба на вода, докато хората 
могат да понесат загуба до 12%. Ками-
лата може да изпие до 200 литра (или 
около 30% от собственото си тегло) 
само за 3 минути, за да възстанови не-
достига на вода. Губейки течност от 
тъканите си, вместо кръв, тези живот-
ни имат способността да намаляват 
кръвообращението си, без да влияят 
върху вискозитета на кръвта. Това 
позволява обемът и съставът на кръв-
та да останат относително непокътна-
ти. Този механизъм дава възможност 
на камилите да понасят до 27% дехи-
дратация и да избегнат смъртта от то-
плинен удар. За да предотврати бър-
зото разреждане на кръвта по време 
на рехидратация, камилата съхранява 
големи количества питейна вода (до 
24 часа) в червата си. В допълнение 
към това, камилите притежават спе-
циални червени кръвни клетки, кои-
то си силно резистентни на потенци-

Фиг. 3. Арабска камила (Camelus 
dromedaries).
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алния осмотичен шок, съпровождащ 
промени в съдържанието на телесна-
та вода. 
Камилите имат и специален механи-
зъм за намаляване отделянето на урея 
в урината, когато са лишени от вода. 
Намаленото отделяне на урея реду-
цира количеството вода, необходимо 
за отделянето ѝ, и следователно ко-
личеството на урината може да бъде 
понижено, като по този начин се за-
пазва вода. Механизмът е както след-
ва: Вместо да бъде отделена, уреята 
навлиза в търбуха, където бактерия я 
използва за протеинов синтез. По-на-
татък, в чревния тракт, този протеин 
се усвоява в аминокиселини и се аб-
сорбира от камилата. По този начин, 
урейният азот се рециклира, за да се 
извлече протеин, вместо да бъде от-
делен. Камилата може активно да на-
сочи уреята в един или в друг канал. 
Уреяра се рециклира само в състояние 
лишено от вода. В добре хидратира-
но състояние камилата отделя урея в 
урината като всички останали живот-
ни. 
За да се справят с намаляването (до 
75%) на влажността на въздуха през 
нощта, камилите също са развили на-
зална топлообменна система в свои-
те носни канали. Този механизъм е 
напълно пасивно изменение между 
изпарението и абсорбцията на вода, 
което им позволява да спестят до 60% 
от водата, издишана във въздуха от 

белите дробове, посредством издиш-
ване на наситен въздух. При нараства-
щата дехидратация, секрецията ути-
хва и носните мембрани на камилата 
изсъхват. Тези големи участъци след 
това се покриват със слой суха слуз, 
съдържаща соли от епителни клетки. 
Ключът към десатурацията на въз-
духа е, че сухите повърхности поемат 
водни пари от издишания въздух и от-
делят водни пари от повърхността по 
време на вдишване. Този механизъм 
функционира само, когато носните 
канали са изсъхнали. 

Газела на Томсън (Eudorcas 
thomsonii)

Газелата е друг пример за животно 
адаптирало се към високите темпе-
ратури. Газелата може да бяга много 
бързо и прекарва голяма част от вре-
мето си бягайки, което значително 

Фиг. 4. Газела на Томсън (Eudorcas 
thomsonii). 
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увеличава метаболитните ѝ нива, а 
това от своя страна води до огромно 
топлинно натоварване. Газелите при-
тежават противопосочна топлообмен-
на структура, известна като каротид-
на мрежа. Мозъкът е известен като 
най-чувствителния орган към топли-
на и този механизъм действа като 
„мозъчен охладител“, който позволява 
на мозъка да функционира в нормал-
ни температурни граници. 

Газелата на Томсън живее в Източно-
африканската савана, където е изло-
жена на високи температури и може 
да развие скорост от 40 км/ч, когато 

бяга от хищник като гепарда. Тази ви-
сока скорост води до повишаване на 
температурата на артериалната кръв 
от 39°C до 44°C. При газелите по-голя-
мата част от кръвта към мозъка тече 
по външната каротидна артерия, коя-
то в основата на черепа се разделя на 
стотици малки артерии, които впо-
следствие се съединяват преди да на-
влязат в мозъка. Тези малки артерии 
се намират в голям синус от венозна 

кръв, която идва от сте-
ните на назалните кана-
ли, където е била охладе-
на. Следователно, кръвта, 
която тече през тези мал-
ки артерии се охлажда 
преди да навлезе в чере-
па, и в резултат на това 
температурата на мозъка 
може да е с 3°C по-ниска 
от телесната температу-
ра и от температурата на 
кръвта в каротидната ар-
терия.

Животът в Арктика и Арктиче-
ската тундра

Арктика е полярен регион, разполо-
жен в най-северната част на Земята. 
Районът включва също и Арктическия 
океан. Климатът е изключително сту-

 Фиг. 5. Механизмът на „мозъчния ох-
ладител“ при газелите. 
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ден, с дълги и сурови зими с темпера-
тури до –50°C. Летните температури 
са около 10°C. Арктическата тундра е 
подобна на Арктическия регион и се 
намира точно под ледената шапка на 
Арктика, разпростираща се през Се-
верна Америка, Европа и Сибир. Коли-
чествата на валежите са ниски, което 
прави тундрата подобна на пустинята. 
Вероятно най-важният проблем, пред 
който са изправени ендотермите, оби-
таващи тези студени среди, е способ-

ността да намаляват своите топлинни 
загуби. 

Арктическа лисица (Alopex 
lagopus)

Арктическата лисица (Alopex lagopus) 
е малък хищник, който може да оце-
лее при температури от –50°C. Това го 
прави най-устойчивия сухоземен бо-
зайник в Арктическата тундра. Аркти-
ческата лисица е хомеотерм, т.е. може 
да поддържа сравнително постоянна 
телесна температура.
Козината на животните е основна 
бариера за топлинния поток. Стой-
ностите на изолацията се увеличават 
с дебелината на козината и достигат 
максимума си при козината на аркти-
ческата лисица. В допълнение, има 
взаимна зависимост между размера 
на тялото и дебелината на козината. 

Фиг. 6. Снимки на Арктическия биом.

Фиг. 7. Арктическа лисица (Alopex 
lagopus)
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Обикновено малките животни имат 
по-малко плътна и къса козина спря-
мо големите животни, но арктическа-
та лисица е изключение от тази тен-
денция.
Когато температурата на въздуха ста-
не твърде ниска, арктическата лиси-
ца се свива на кълбо; съотношението 
между малкия обем и повърхността на 
тази компактна форма намалява до-
пълнително повърхностния топлооб-
мен с 70%. Страничната (латерална) 
зона на бедрата на лисицата се сни-
жава до земята. Предните крака се от-
дръпват назад по коремните зони, до-
като задните крака се позиционират 
напред и под задната част на тялото. 
Лисицата поставя главата си на пред-

ните лапи и с опашката си покрива 
муцуната и задните си крака. Частите 
на тялото, които са пряко изложени на 
студената температура на въздуха са 
покрити с най-дебелата козина, коя-
то има способността да отдава много 
по-малко топлина от частите покрити 
с по-малко дебела козина.

Гренландски тюлен (Pagophilus 
groenlandicus)
Много тюлени обитават и плуват в 
близките ледени води на Антаркти-
ческите и Арктическите морета. В до-
пълнение към това, водата има по-ви-
сок топлинен капацитет и топлинна 
проводимост в сравнение с въздуха, и 
в резултат на това топлинните загуби 
във водата са много по-високи. Тю-
лените убедително се справят с тези 
сурови условия, поради физическите 

Фиг. 9. Арктическа лисица, свила се в 
снега.

Фиг. 8. Изолацията по отношение на 
дебелината на зимната козина на 
различните арктически животни. 
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си адаптации, които увеличават изо-
лацията на тялото, за да се намали то-
плинната загуба. 
По отношение на телесната темпера-
тура тюлените се доближават до дру-
гите топлокръвни бозайници. Оби-
чайната им телесна температура е 
около 36-38°C. Гренландският тюлен, 
е арктически вид, при който скорост-
та на метаболизма остава постоянна и 
дори най-студената вода не позволява 
топлинната загуба да нарасне доста-
тъчно, за да се изисква допълнително 
производство на топлина. 
Кожата на Гренландския тюлен има 
относително тънка козина, но дебел 
слой от кръвоснабдена мастна тъкан 
(известена като китова мас), нами-
раща се под кожата, която позволява 
значителна изолация. Ето защо тем-
пературата на повърхността на кожа-
та на тюлена е почти идентична с тази 
на водата, поради което много малко 

топлина може да бъде прехвърлена 
към водата. 
Ако Гренландските тюлени са толко-
ва добре изолирани, как успяват да 
избегнат прегряването, когато ско-
ростта на метаболизма се повиши по 
време на бързо плуване? Ако тюленът 
се извади от водата и се постави във 
въздуха, температурата на кожата му 
значително се увеличава. Въздухът 
намалява охлаждащата сила в срав-
нение с тази на водата. Следователно, 
за да отдадат по-малко топлина във 
въздуха, тюлените трябва да имат 
по-висока температура на кожата. Тю-
лените увеличават температурата на 
кожата си, като повишат кръвния по-
ток на кръвоснабдения повърхностен 
слой под кожата, известен като китова 
мас. Тази система от кожни кръвонос-
ни съдове позволява прецизна регу-
лация на количеството топлина, кое-
то достига до повърхността на кожата 
и по този начин то се губи в околната 
среда. 

Нарвал (Monodon monoceros)
Нарвалът, Monodon monoceros, е сре-
ден на размер зъбат кит. Специфична-
та особеност на този вид е неговият 
голям „бивник“, който всъщност е из-
пъкнал кучешки зъб. Нарвалът оби-
тава целогодишно арктическите води 
около Русия, Гренландия и Канада. 
Нарвалите имат плавници, които ня-
мат китова мас и са слабо изолирани. 

Фиг. 10. Гренландски тюлен
(Pagophilus groenlandicus).
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Тези израстъци са много добре кръ-
воснабдени и по този начин животно-
то може да загуби значителни коли-
чества топлина. Арктическите води са 
ледено студени и, ако кръвта от плав-
ниците е с ниска температура, дока-
то се връща в сърцевината на тялото, 

това ще доведе до охлаждане в цялото 
тяло. Тогава как нарвалите избягват 
тази прекомерна топлинна загуба от 
плавниците, когато топлината трябва 
да бъде съхранена?

Специалната структура на кръвонос-
ните съдове в плавниците, действащи 
като топлообменник, предотвратява 
прекомерната загуба на топлина от 
кръвта. Всяка артерия в нарвалените 
плавници е обградена от всички стра-
ни с вени. Във вените кръвта е по-сту-
дена, отколкото в артериите. По този 
начин тази студена венозна кръв ох-
лажда топлата артериална кръв, коя-

то се влива в плавниците. Артериал-
ната кръв е предварително охладена 
преди да достигне до периферията на 
плавниците и използвайки този меха-

низъм се освобождава малко топлина 
в контакт със студената вода. Преди 
да влезе отново в тялото, венозната 
кръв се нагрява предварително чрез 
предаването на топлина. Този тип 
топлообмен е известен като противо-
топлообменник, защото кръвта тече в 
противоположни посоки в двата пото-
ка.
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Резюме

Тази статия е част от дисерта-
ционния трудна тема“Ролята 
на обществената библиотека 
в контекста на имиграцион-

ната и интеграционна политика на 
Холандия”.Още в началото й авторът 
поставя въпроса “как ние като евро-
пейци можем да разрешим болезне-
ните проблеми с имигрантските по-
тоци и интеграцията на установилите 
се в Европа чужденци”? Авторът ни 
запознава първо с интеграционната 
и имиграционна политика на ЕС от 
Римският договор (1957 г.) презСток-
холмската програма (2010 – 2014 г.), 
до“Споразумението с Турция” от 2016  
г., след което насочва вниманието ни 
към имиграционната и интеграцион-
на политика на Холандия от асими-
лационния, през мултикултурния до 
акултурния модел, който изисква от 
имигрантите активно гражданство. 
Посочва се, че те не са проблемни фи-

гури, а “нови европейски граждани”, 
които трябва да изучават добре езика 
и културата на приелата ги държава, 
за да се интегрират успешно.
Ключови думи: интеграционна и 
имиграционна политика, Европейски 
съюз, Холандия
Въпреки многобройните разпоредби, 
клаузи и договори съставени от ЕС за 
регулиране на имиграцията и инте-
грацията на чужденците в неговите 
граници,от Римският договор (1957 
г.) до Стокхолмската програма 
(2010 – 2014 г.), съществуват все още 
доста проблеми в тази област, които 
бързо трябва да бъдат решени, защо-
то тяхното подценяване може да до-
веде дори и до разпадане на ЕС като 
организация. Какво прави той, за да 
намали имигрантските потоци, и да 
интегрира тези имигранти, които са 
вече приети, като им осигури добро 
бъдеще, за да се превърнат те в актив-
ни граждани? Какви са противоречия-

Какво се случи с либералната 
холандска интеграционна 
политика: анализ в контекста на 
интеграционната политика на ЕС
Димитър Русков
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та между отделните държави в съюза 
по имиграционните и интеграционни 
проблеми?  Както в  много страни от 
ЕС, така и в Холандия през последни-
те петнадесет, двадесет години в тази 
област правителството и промени из-
цяло имиграционната си политика: от 
либерална, характеризираща се с то-
лерантност и свобода на принципите 
на мултикултурализма, до политика 
на акултурността, граничеща повече 
с американската идея за хомогенно 
общество (“the melting pot” – врящото 
гърне), която пропагандира за “граж-
данска интеграция” с фокус върху по-
знаването на езика, културата и хо-
ладското общество.
Регулирането на мигрантските въл-
ни през последните няколко години 
се превърна в едно от най-големите 
предизвикателства за разрешаване 
от страна на ЕС. Въпреки, че до 2016 
г.  бяха създадени достатъчно разпо-
редби за регулиране на имигрант-
ските потоци към нашия континент, 
напливът към Европа толкова се заси-
ли, че досегашните правила, клаузи и 
договори вече не работят достатъчно 
ефективно. Държавите, които най-чес-
то се борят с този наплив от имигран-
ти, са Италия и Гърция, но също така 
- България, Турция и Македония. При-
чина за имигрантската криза през из-
миналите няколко години са най-вече 
нестихващата война в Сирия, но също 
така - и други подобни конфликти в 

райони в Северна Африка (Сомалия, 
Египет, Еритрея), но - и азиатските 
държави Афганистан и Ирак.
Въпреки, че Съвета по правосъдие 
и вътрешни работи на ЕС през сеп-
тември 2015 г. реши да разпределя 
имигрантите по всички страни наЕС, 
възникнаха много различия между 
държавите - членки. Някои от тях, 
като Унгария, дори затвориха напъл-
но границите си за влизане на ими-
гранти. Други източно-европейски 
държави членки на ЕС като Полша, 
Словакия, Чехия и България, също 
бяха конфронтирани с решаването на 
имигрантският проблем, който от 60 
или 70 години не беше ги сполетявал 
в такъв размер.
Една от най-важните мерки, която 
бе взета от ЕС, е строгата охрана на 
външните му граници. През 2013 се 
въведе в употреба новата система за 
охрана на границите - Eurosur. Eurosur 
е рамката за обмен на информация, 
предназначена да подобри управле-
нието на външните граници на Европа. 
Тя има за цел да подпомогне държави-
те-членки чрез повишаване на тяхна-
та осведоменост относно ситуацията и 
реагиране в борбата с трансгранична-
та престъпност, справянето с незакон-
ната миграция и предотвратяването 
на загубата на мигрантски живот в 
морето. Гръбнакът на Eurosur е мрежа 
от национални координационни цен-
трове. Всяка държава-членка създава 
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свой НКЦ, който обединява органите, 
отговорни за граничния контрол в да-
дена държава-членка. Основната роля 
на НКЦ е да координира дейностите 
по наблюдение на границите на на-
ционално равнище и да служи като 
център за обмен на информация.
Eurosur сигналира бързо при евенту-
ални нарушения. Благодарение на нея 
вече се забелязва намаляване на миг-
рантската вълна. През октомври 2013 
стартира италианската операция 
„Mare Nostrum”. През декември 2015 г. 
Гърция помоли FRONTEX за повече по-
мощ за охрана на морската си граница.  
Същият месец стартира операцията 
Poseidon Rapid Intervention. Служите-
ли на FRONTEX помагат във всички го-
рещи точки на външната граница на 
ЕС за регистрацията на имигрантите. 
През 2015 г. бе създадена морска бре-
гова охрана с представители от всич-
ки страни членки, която ще помага 
активно при възникване на сериозни 
проблеми по външната морска грани-
ца на ЕС. Тази брегова охрана старти-
ра дейността си на 6 октомври 2016 г.
Друг сериозен и труден за разрешава-
не проблем е прекъсването на дей-
ността на каналджиите. През април 
2015 г. всички европейски лидери се 
събраха да дискутират разрешаване-
то му. През октомври същата година 
на среща между европейските лидери 
и такива от страни от северна Африка 
и други страни с военни и други кон-

фликти, бяха взети мерки за намаля-
ване на дейността на каналджиите. 
Една от причините за влошаване на 
тяхната дейност е подобряване и уле-
сняване на процеса за кандидатстване 
за право на пребиваване в ЕС. Споразу-
мението с Турция помага много в тази 
посока. През 2015 г. след многократни 
разговори между европейските лиде-
ри бе взето решение за разпределяне-
то във всички страни - членки на ЕС 
на 40 000 имигранти, пристигнали в 
Италия и в Гърция. Приемането е по 
принцип доброволно и всяка държава 
получавапо 6 000 евро за настанява-
нето на всеки мигрант. През септем-
ври 2015 г. европейските министри 
занимаващи с мигрантските пробле-
ми вземат решение за разпределе-
нието на още 120 000 мигранти, като 
страните от вишеградската четворка 
гласуваха против. Словакия и Унгария 
през декември 2015 г. дори подадоха 
жалба в Европейският съд против ре-
шението за разпределението на ими-
грантите. В началото на 2016 г. то про-
тича много бавно. До края на януари 
в страни-членки са пристигнали само 
около 300 души. До края на 2018 г. Хо-
ландия трябва да приеме около 7 000 
имигранти.
Споразумение с Турция
За да бъдат демотивирани имигран-
тите да търсят път към Западна Ев-
ропа, между ЕС и Турция бе сключено 
през 2016 г. споразумение, според кое-
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то всички имигранти, достигнали до 
Гърция нелегално, ще бъдат връщани 
в Турция. Те не могат да продължат 
пътуването си към Западна Европа. За 
грижата за имигрантите Европейска-
та комисия дава средства на Червени-
ят кръст и други подобни организа-
ции. През април 2016 г. Европейската 
комисия даде още 187 млн. евро за 
европейско-турския имиграционен 
фонд. Освен това, Турция получи 6 
милиарда евро за сделката и тя бър-
зо постави условие да бъдат поднове-
ни преговорите за присъединяването 
й към ЕС. Но поради усложняване на 
политическата ситуация в Турция и 
най-вече по отношение на спазване-
то на правата на гражданите след не-
успешният преврат там, преговорите 
отново бяха замразени.
Европейската комисия по имигра-
ционните проблеми прогнозира, че 
около 700 млн. eвро ще са необходими 
между 2016 и 2018 г. за разрешаване 
на проблемите, от които 300 млн. (или 
43%) бяха използвани през 2016 г.
Един от важните методи за намалява-
не на мигрантските потоци към Евро-
па е грижа за мигрантите, живеещи в 
бежанските лагери в съседни държа-
ви на държавите с конфликти. ЕС фи-
нансира проекти, които се грижат за 
тези мигранти.
На 6 април 2016 г. Европейската ко-
мисия публикува съобщение, според 
което тя планува сериозна реформа 

на европейската система за даване на 
убежище. В него се посочва и редакци-
ята на Дъблинското споразумение по 
отношение на регистрацията в рамки-
те на ЕС, подобряване възможността 
за легално влизане в съюза и др. под.

Мерки на отделните държави за на-
маляване на миграцията
След голямата имигрантска вълна 
през 2015 г. Германия, Австрия, Дания 
и Швеция върнаха отново своите въ-
трешни граници и граничен контрол, 
за да ограничат имигрантският поток. 
Европейската комисия защити тази 
мярка ако тя е временна и важи до 
разрешаване на имигрантската криза. 
Иначе тя ще противоречи на Шенген-
ското споразумение.
Друга сериозна мярка за намаляване 
на имигрантският поток бе постро-
яването на защицтни огради и мрежи 
по границите на Унгария, Словакия, 
България и Македония. След поставя-
нето им имигрантският поток се пре-
мести на друго място, където по-лес-
но се преминаваше границата.

Промяна на законодателството за 
получаване на убежище в държави 
от ЕС
В Дания, под натиска на дясната им 
партия бе приет закон за имигранти-
те, според който пристигналите с по-
вече от 1335 евро се задължават да 
изхарчат първо собствените си пари, 
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след което им се предлага помощ от 
държавата на приемане. Друга мярка 
е събирането на семействата на ими-
грантите, което може да стане не след 
една година, както бе по стария закон, 
а - след три години. Европейската ко-
мисия се противопостави на тези мер-
ки, но не ги отмени, а след Дания и в 
Южна Германия и после в Швейцария 
също бяха взети подобни мерки.
На 2 октомври 2016 г. Унгария гласува 
с референдум за или против приема-
нето на имигранти на нейна терито-
рия. В последствие той бе обявен за 
нелигитимен, защото само около 40% 
от населението на страната даде сво-
ят глас. Но 98% от гласувалите каза не 
на приемането на мигранти! 1

На 12 октомври 2016 г. “Отделът за 
външните работи на Европейската 
комисия” реши в рамките на шест ме-
сеца да състави план за подобряване 
на контактите със страните, от които 
идват имигрантите, за да може при 
решение за евентуалното им завръ-
щане това да се случи бързо и ефек-
тивно. Прави се рязка граница меж-
ду икономическите и политическите 
мигранти, идващи от страни с военни 

1 Унгария гласува против имигрантите, 
но референдумът е невалиден. Във: Капитал 
[online]. 3 октомври, 2016. [Прегледана: 
17.01.2017]. Налична от: http://www.capital.bg/
politika_i_ikonomika/sviat/2016/10/03/2837295_
ungariia_glasuva_protiv_imigrantite_no_referen-
dumut_e

конфликти, и търсещи спасение.2
Прогнозите за бъдещето не са много 
положителни. Според статистически 
данни от изследвания на ООН, още 
през 2007 г. бе публикувана карта за 
развитие на европейското население 
между 2007 г. и 2050 г., според която 
всяка година в Европа ще идват сред-
но по 1.5 млн имигранти годишно. 
Демографът Георги Бърдаров, както 
в книгата си “Имиграция, конфликти 
и трансформация на идентичности в 
Европейския съюз” така и в интервю 
за вестник „Стандарт” със заглавие 
“Европа ще е все по-малко бяла и хрис-
тиянска”3 , дава подобни прогнози. Той 
казва, че до сега ни е ударила предим-
но азиатската имигрантска вълна, но 
следващата такава, която ще промени 
още повече демографията на Европа, 
е африканската вълна, идваща напри-
мер от държави като Бенин и Нигер, 
където средната възраст на населе-
нието е 16-17 години. Георги Бърда-
ров прогнозира, че под влиянието на 
имигрантските вълни, в нашия кон-
2 Еuropese aanpak migrantenstroom. In: 
Europa Nu [online]. November 2016. [Viewed 
15.01.2017]. Available from:  https://www.euro-
pa-nu.nl/id/vhcmelu5xgfm/europese_aanpak_mi-
grantenstromen
3 Бърдаров, Г. Европа ще е по-малко 
бяла и християнска. Във: Стандарт [online]. 
18.01.2016. [Прегледана: 17.01.2017]. Налична 
от: http://www.standartnews.com/mneniya-inter-
vyuta/evropa_vse_pomalko_shte_e_byala_i_hris-
tiyanska-318484.html
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тинент ще се формират следните ви-
дове идентичности: 1. Наднационална 
(гражданин на света), 2. Общоевро-
пейска (гражданин на Европа) и 3. Ло-
кална (според мястото, където човек 
живее в момента).
За пръв път през 2015 г. изявени ли-
дери на ЕС като Франс Тимерманс, 
заместникът на шефа на Европейска-
та комисия Жан Клод Юнкер, заяви, 
че не е сигурен за доброто бъдеще на 
съюза, и не изключва даже и негово-
то евентуално разпадане 4. Причини 
за това са както икономическата кри-
за, Brexit-а на Великобритания, но и 
най-вече мигрантската криза, която 
много бързо промени демографска-
та карта на Европа, което пък съживи 
всички националистически партии 
в Западна и Източна Европа. Причи-
на за тревога според журналиста от 
„Ню Йорк Таймс” Оливие Гез в стати-
ята си “Реквием за европейската меч-
та”5  е и влошаване на отношенията 
между най-силните държави на ЕС 
- Германия и Франция. В сравнение с 
ентусиазма и прогресивното мислене 

4 Timmermans twijfelt of EU het gaat 
redden. In: NOS [online]. 10.11.2015. [Viewed 
17.01.2017]. Available from:  http://nos.nl/artike-
l/2068137-timmermans-twijfelt-of-eu-het-gaat-
redden.html
5 Реквием за европейската мечта: 
обединението на Германия наруши 
баланса на силите. 23.02.2016. [Прегледана 
17.01.2017]. Налична от: http://kanal3.bg/
news/26191-Rekviem-za-evropeyskata-mechta

на Кондрад Аденауер и Шарл де Гол 
през 50-те години на XX век, които 
доведоха до здравото сътрудничест-
во между двете държави като основа 
за градежа на западноевропейското 
Възраждане след опустошителната 
Втора Световна война, сега ситуаци-
ята е много по-различна. Проблемите 
настъпиха след обединението на Гер-
мания през 90-те год. на миналия век. 
Френското влияние в съюза отслабна, 
а германската икономика се превърна 
в непреодолима сила. Мнозина социо-
лози, политолози и историци подчер-
тават, че ако ЕС иска да оцелее, трябва 
сътрудничеството между Германия и 
Франция да достигне отново по-добро 
ниво, особено – в контекста на напус-
кането на Великобритания след рефе-
рендума от тази година. Но политики-
те на двете държави по много въпроси 
в този момент значително се размина-
ват. Франция например, след няколко-
то терористични акта през изминали-
те две години, обяви открито война на 
Ислямска държава и се намеси сериоз-
но за разрешаване на кризата в Мали, 
а Германия стои все още зад мотото 
“никога повече война, никога повече 
Аушвиц”. По отношение на бежанците 
политиките на двете държави също 
коренно се различават - след покана-
та на Меркел под мотото “Wir schaffen 
das”, в Германия пристигнаха повече 
от един милион чужденци, а във Фран-
ция само няколко хиляди. Франция е 
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за изграждане на една силна външна 
граница на съюза, а Германия започна 
преговорите с турския президент Ер-
доган, чрез когото реши да спре ими-
грантската вълна през 2015 г.
Изявеният холандски социолог Паул 
Схеффер, който през 2000 г. в есето 
си “Мултикултурната драма” обяви 
мултикултурализма за провал, пише 
в статията си “Голяма Европа е слаба 
Европа”(Groot Europa is zwak Europa)6”  
за холандският реномиран всекиднев-
ник NRC Dagblad от 4януари 2016 г., че 
ако един холандец, французин и грък 
искат да се чувстват европейци, тряб-
ва да са сигурни, че външната граница 
на съюза е добре охранявана, влия-
телната роля на Франция и Германия 
отново трябва да се подобри и да се 
наложи за следващите години мора-
ториум за присъединяването на нови 
членове на ЕС.
В статията си “Ще издържи ли кре-
постта Европа?”7 , Вихър Георгиев по-
сочва че увеличаването на имиграция-
та към нашия континент поражда две 
големи политически дилеми: 1. Съ-

6 Scheffer, P. Groot Europa is zwak Euro-
pa. NRC Dagblad [online]. 01.04.2016. [Viewed: 
7.02.2017]. Available from: https://www.nrc.nl/
nieuws/2016/04/01/groot-europa-is-zwak-europa-
1603376-a119117
7 Георгиев, В. “Ще издържи ли Крепостта 
Европа”? Във: Diplomacy: journal of the Diplo-
matic Institute [online]. 7.08.2016. [Прегледана: 
7.02.2017]. Налична от: http://diplomacy.bg/ar-
chives/1260

трудничеството между страните член-
ки на ЕС и 2. Политическите и социал-
ни ефекти, породени от присъствието 
на имигрантите в ЕС, предизвикващи 
засилване на влиянието на популист-
ките партии в Европа. В заключение 
той подчертава, че разрешаването на 
този проблем може да стане с обеди-
нените усилия на страните членки за 
управление на увеличаващия се поток 
от бежанци и нелегални икономиче-
ски имигранти, като трябва да се из-
гради и съвместна техническа инфра-
структура за контрол на границите. 
Другото необходимо условие според 
Вихър Георгиев е възможно най-до-
брата интеграция на имигрантите 
чрез съвместни действия и програми 
за толерантна и отворена среда за раз-
витие потенциала на всеки имигрант.
За да анализираме по-добре имигра-
ционната и интеграционната полити-
ка на Холандия, трябва да се позовем 
първо на интеграционните модели, 
които досега са ползвани в страната.

Холандски интеграционни модели
Интеграционните модели, използва-
ни досега в Холандия за интеграцията 
на имигрантите, са най-общо казано 
четири, както по-горе разгледаните 
модели съществуват и са използвани 
във всички други имигрантски дър-
жави по света: асимилационен, дву-
посочен (гастарбайтерският, според 
който имигрантите трябва да се за-
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върнат след изтичане на трудовите 
им договори), мултикултуралистки и 
акултурационен с граждански траек-
тории.
След втората световна война спрямо 
холандските индонезийци се прилага 
асимилационният модел. Те присти-
гат в Холандия с надеждата да бъдат 
приети, но се оказва, че са нежела-
ни, поради сериозната икономическа 
криза в страната след Втората Све-
товна война. Затова от тях се очаква 
да възприемат бързо ситуацията и по-
рядките в холандското общество и да 
се слеят бързо в него.
Холандският социолози Даювен-
дак и Петер Схолтен в своята статия 
Voorbij het Nederlandse multiculturele 
integratiemodel?8 описват както инте-
грационните модели, така и разделе-
нието в холандското общество до 70-
те години на миналият век (verzuiling) 
на религиозна база, и казват, че сега 
разделението е на чужденци и холан-
дци (allochtonen и autochtonen). Но до 
края на ХХ век Холандия бе типичен 
пример за страна, която толерираше 
културното многообразие, за разли-

8 Duyvendak, J. Voorbij het Nederlandse 
multiculturele integratiemodel? In: Tijmge-
nootschap: Vereniging voor wetenschap en levens-
beschouwing [online]. Viewed: 12-02-2017. Avail-
able     from: http://www.thijmgenootschap.
nl/sites/thijmgenootschap.nl/files/artikelen/
t99-3-7-jan-willem-duyvendak-en-peter-schol-
ten-voorbij-het-nederlandse-multiculturele-inte-
gratiemodel.pdf

ка от държави като Франция, за която 
винаги е било табу строгото разделе-
ние на етнически или културни групи. 
Според холандския социолог Йопке 
(2004) с прекаления си либерализъм 
“холандската имиграционна полити-
ка на правителството се погрижи за 
създаването на една етническа низ-
ка класа в холандското общество” и 
неслучайно десните партии в Холан-
дия в края на миналото столетие за-
почнаха сериозно да прокламират за 
връщане на асимилационния модел в 
холандското общество, познат ни от 
началото на XX век.
Според холандският социолог рабо-
тещ в Берлинският Университет Рууд 
Копманс мултикултурният модел 
още съществува. Според него той не 
е подходящ за успешната интеграция 
на мигранти, но е полезен и успешен 
за решаване на конфликти между ре-
лигиозни и политически групи (2006 
г.). Различните модели съществуват 
временно и се преливат един в друг. 
През 70-те год. на миналия век напри-
мер преобладаваше двупосочният 
модел с гастарбайтерите, които идва-
ха, за да работят, и според спогодбите 
трябваше след изтичане на догово-
рите им да се завърнат по родните си 
страни. През 80-те години се налага 
мултикултурният модел, а сега власт-
ва акултурният, който се характери-
зира с изисквания за строга интегра-
ция на мигранта в приелата го страна. 
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През 1994 г. по инициатива на Фритс 
Болкестайн - тогавашен лидер на ли-
бералната партия - VVD предизвиква 
дебат за имигрантите в холандската 
долна камара, който засяга участие-
то на имигрантите в обществото. За-
говорва се за активно гражданство. 
Посочва се, че мигрантите не са про-
блемни фигури, а хора, които трябва 
да познават добре правата и задълже-
нията си.
В началото на 21-то столетие се раз-
вихри сериозно дебата за мултикул-
турализма. Обявяването му за пълен 
крах от социолога Паул Схеффер в 
есето му “Мултикултурната драма” 
предизвиква и поставянето му на дне-
вен ред и в долната камара на холанд-
ският парламент. Политици като Пим 
Фортаюн и Херт Вилдерс се погриж-
ват за катализирането на този дебат и 
за превръщането му в сериозен и ак-
туален проблем. През 2003-2004 г. се 
търси улилено нов по-добре работещ 
интеграционен модел, който е наре-
чен интеграционна политика в нов 
стил. Този модел е идея на тогаваш-
ния министър по интеграцията Рита 
Вердонк. Есенцията на „новия стил” 
се крие в споделената гражданстве-
ност! Цели се намирането на един-
ството на самосъжителството, като се 
търсят пресечните точки и общото, 
което имат разгледаните групи. Общ 
език е холандският и всички са равни 
пред холандските закони. Принс (2002 

г.) заявява, че този нов модел разде-
ля обществото на две – политиците в 
Хага и гражданите мигранти - и нови-
ят реализъм се превръща в хиперреа-
лизъм.! През 2004 г. “Комисията Блок”, 
която се създава в холандският парла-
мент, за да изследва имиграционната 
и интеграционна политика на холанд-
ското правителство до момента, оп-
ределя мултикултурния модел като 
сравнително успешен, но заключава, 
че никой друг от предишните инте-
грационни модели, използвани дото-
гава, не е бил по-успешен от мулти-
културалисткия!
Мултикултурализмът, като политика 
на признание и толериране на всички 
култури, съществуващи в едно обще-
ство, започва да “буксува” в началото 
на новото столетие. През 90-те години 
на миналия век холандското прави-
телство започва да прилага политика 
на акултурация, която се характери-
зира с въвеждане на граждански тра-
ектории с високи изисквания за вла-
деене на езика, познаване на местното 
общество и култура и признаване на 
ценностите му. Независимо от разоча-
рованието от този модел, политиците, 
занимаващи се с моделиране и реали-
зиране на интеграционната политика 
в Холандия, черпят все повече опит 
от Канада. Все пак, има и разлики в 
много отношения – напр. канадският 
интеграционен модел е по-либерален 
от днешния холандски модел. Става 
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все е по-трудно да се получи зелена 
карта за Канада днес поради строгата 
точкова система,9 по която се селек-
тират емигрантите. Чужденците имат 
предимство, когато вече са в страната, 
издържат изпитът по интеграция и 
положат клетва, с което си гаранти-
рат гражданство. В Холандия това не 
е достатъчно. Там имигрантът трябва 
първо да положи изпит по имиграция, 
след което да изчака пет години. През 
този период той трябва да бъде акти-
вен в обществото, да не се проявява 
криминално и едва тогава получава 
разрешение за холандско граждан-
ство. То струва 1000 евро и паспортът 
се връчва на тържествена церемония. 
По канадски модел в Холандия вече се 
подготвя приемането на имигранти 
по специална точкова система . Тя още 
не е влязла в сила, но поради стро-
гостта на правилата, се забелязва, че в 
страната влизат предимно по-високо 
образовани имигранти от преди. По 
примера на Канада в много общини 
се организират “Welkom to Holland!” 
(Добре дошли в Холандия!) меропри-
ятия за посрещането най-вече на ими-
гранти от европейски страни, където 
те получават информация за езика, 
обществото, политиката и традиции-
те на Холандия. Във връзка с прекра-
9 Sniekers, Marijke. Inburgering in Neder-
land, Frankrijk en Canada. In: HBO Kennisbank 
(online), 2008, p. 8. Viewed: 12-02-2017. Available 
from: http://zuyd.surfsharekit.nl:8080/get/sm-
pid:11763/DS1. 

тяването на задължителните курсове 
по холандски език, финансирани от хо-
ландското правителство, през послед-
ните години се наблюдава една нова 
форма на обучениие. Имигрантът по-
сещава общината, музеите, личния си 
лекар, магазините, спортния си клуб и 
т.н., придружен от учител-доброволец 
(най-често - пенсиониран учител по 
холандски език). Идеята е езикът да се 
учи и упражнява в различни ежеднев-
ни ситуации. Този проект в Канада се 
нарича “Host”, а в Холандия подобните 
проекти са два – “Taal voor het leven” 
(Език за живота) и “Leef&Leer” (Живей 
и се учи).
През ноември 2000 г. е обнародван 
новият “Закон за чужденците10” ,  за-
менящ стария от 1975 г. Според него 
правилата за допускане на бежанци 
се увеличават и, освен това, той оп-
ределя бързото разглеждане на про-
цедурата за даване на разрешение за 
пребиваване или не на имигрантите. 
Още в началото на 2001 г. се забеляз-
ва намаляване на броя нови бежанци 
в Нидерландия. През 2004 г. с помо-
щта на министъра по имиграционни-
те и интеграционни въпроси Вердонк, 
към „Закона за чужденците” се приба-
вя “драконовска мярка”. Съгласно но-
вите разпоредби, всеки, който иска да 
покани гражданин от чужда държава, 

10 Vremdelingenwet. In: Wetboek-online 
(online), 2000. Viewed 12.02.2017. Available from: 
http://www.wetboek-online.nl/wet/Vrmd.html

http://nauka.bg


ХУМАНИТАРИСТИКА | БРОЙ 104

С подкрепата на:

101ДЕКЕМВРИ 2017Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

трябва да притежава доходи, които са 
120% от минималната работна запла-
та.
Друг важен и повратeн момент в ими-
грационната политика на Холандия 
е точката от “Закона за чужденците”, 
според която имигрантите, желаещи 
по една или друга причина да дойдат 
в страната, трябва да положат изпит 
по холандски език в нидерландските 
посолства в отделните държави. “За-
конът за чужденците за чужбина” бе 
приет на 15 март 2006 г. Благодарение 
на радикалните промени в Закона за 
чужденцитеот 2000 г., броят бежанци 
и други имигранти пада от 133 404 на 
година до 92 297 11.

Задължение за интегриране в Ни-
дерландия. Кратък коментар на “За-
кона за гражданската интеграция” ( 
1998, 2006, 2012, 2013)
Задължението за интеграция в крал-
ство Нидерландия на всички ими-
гранти, регистрирани официално, се 
регулира и определя от “Закона за 
интеграцията12” , датиращ от 30 но-
11 Centraal Bureau voor de statistiek Neder-
land. (Viewed 03.11.2015).  Available from: http://
statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&D-
M=SLNL&PA=37325&D1=0&D2=a&D3=0&D4
=0&D5=2-4,11,38,46,95-96,137,152,178,182,199,2
20,237&D6=0,4,8,12,16,l&HD=140523-1106&H-
DR=T,G2,G3,G5&STB=G1,G4
12 Wet Inburgering. In: Wetboek-online 
(online), 2000. Viewed 12.02. 2017. Available from 
http://www.wetboek-online.nl/wet/Wet%20inbur-
gering.html

ември 2006 г., заменил този от 1998 г. 
Той задължава всички имигранти от 
16 до  65 години, идващи от държави 
извън Европейския съюз, и престоя-
ващи за неопределено време в крал-
ство Нидерландия, задължително да 
преминат интеграциoнни курсове по 
холандски език и интеграция в нидер-
ландското общество. Целта на този за-
кон е да помага на чужденците да се 
реализират добре в Нидерландия.
Законът от 2006 г. e редактиран час-
тично през 2012 г. Като промените са 
насочени къмувеличаване отговорно-
стите на имигранта(най-вече във фи-
нансов аспект). Съгласно  поправките 
в закона,  заплащането на курсовете 
по интеграция в обществото, които до 
края на 2012 г. се заплащаха от нидер-
ландското правителство, вече трябва 
да се поемат от имигранта, заедно с 
разходите по явяването му на изпити-
те (в сила от 1.01. 2013 г.)
Нидерландия е в този момент един-
ствената държава в света, която за-
дължава чрез закон чужденците, пре-
ди идването им тук, да изкарат изпит 
по интеграция в някое от посолствата 
на Нидерландия  в чужбина.
По данни на Централното статисти-
ческо бюро на Холандия от 2 януари 
2017 г. населението на страната през 
2016 г. значително се е увеличило и то 
- предимно от идването на имигранти. 
През 2015 г. са пристигнали около 78 
000 души, а през изминалата 2016 г. са 
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дошли около 111 000! Статистическо-
то бюро посочва, че това нарастване е 
дошло и от идването на мигранти от 
страни като Великобритания, Белгия, 
Германия и други страни, членки на 
ЕС. Бюрото посочва, че нарастването 
на населението през 2016 г. е най-го-
лямото от началото на този век.
На 24 януари 2017 г. Националното 
статитстическо бюро на Холандия 
оповести резултатите от изпитите по 
интеграцията на чужденците, които 
са се явили на него през последни-
те няколко години след промяната в 
“Закона за интеграцията” през 2013 
г., според който всички имигранти се 
задължават да си плащат разноските 
по него. Според бюрото, в сравнение с 
периода преди 2013 г., сега полагат ус-
пешно този задължителен изпит око-
ло 39% от имигрантите или два пъти 
по-малко от преди13 . Според Кеес 
Вендрик от Централното бюро по ста-
тискика, сегашната интеграционна 
политика не е никак ефективна. Той 
казва, че през изминалите три години 
имигрантите, които са взели успеш-
но държавния си изпит по холандски 
език на ниво влизане в Университет 
или ползване на университетската си 
диплома от родната си страна, е само 
2%, в сравнение с предишния период, 
13 Rekenkamer: inburgering niuewe tijl 
werkt niet. In: NOS journaal [online].  Viewed: 
12.02.2017. Available from: http://nos.nl/nieu-
wsuur/artikel/2154662-rekenkamer-inburger-
ing-nieuwe-stijl-werkt-niet.html

когато цифрата е била 20%!
След публикуване на тези стряскащи 
цифри министърът по социалната 
политика и трудовата заетост Лоде-
вайк Ашер от социалдемократическа-
та партия PvDA, заяви, че системата 
трябва да се промени, за да могат по-
вече имигранти да полагат успешно 
изпита си по интеграция. Министър 
Ашер подчерта, че общините по места 
трябва да по-добре да ръководят и да 
предлагат професионална помощ на 
дошлите имигранти. Но от друга стра-
на, либералната партия в Холандия 
(VVD), която в момента е на власт, за-
яви категорично, че сегашната поли-
тика е правилна, защото чужденците  
трябва да заслужат правото си да жи-
веят в Холандия, като се докажат със 
своите качества.

Изводи:
1. ЕС трябва да преразгледа сериозно 
имиграционната и интеграционната 
си политика, за да може да гаранти-
ра сигурност и спокойствие на своите 
граждани. Охраната на външната гра-
ница на ЕС, строгото разделение на 
бежанците и други имигранти, чийто 
живот е застрашен от икономически-
те имигранти, и подобряване на диа-
лога между страните -  членки на ЕС 
по въпроса за имиграцията и интегра-
цията на мигрантите са най-важните 
проблеми, които трябва в най-близко 
бъдеще да бъдат разрешени.
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2.Летвата за интеграция на чуж-
денците в Холандия се вдига все 
по-високо и по-високо и затова много 
мигранти нямат чувството че са добре 
интегрирани (Ентзингер 2008 г.  в   De 
laat steeds  hoger). Това предизвик-
ва понякога и гнева на имигрантите, 
които се чувстват дискриминирани 
и недооценени. Ентзингер посочва и 
проблема с религиозната радикализа-
ция, която е следствие и на това недоо-
ценяване и недаването на достатъчно 
шансове за интеграция в обществото 
на мигрантите, както от първото, така 
и от второто и третото поколение. За 
тази радикализация предупреждава и 
Хартмут Есер през 1980 г.
3. Мултикултурализмът е обявен от 
повечето специалисти за провал, осо-
бено за интеграцията на мигрантите 
от мюсюлмански произход – при тях 
този модел не работи.
4. От емпирично изследване на Даювен-
дак и Схолтен “Voorbij het Nederlandse 
multiculturele integratiemodel” става 
ясно, че в Холандия никога не се осъ-
ществява последователен и добре ра-
ботещ мултикултуралистки интегра-
ционен модел.
5. Със сигурност не може да се твърди, 
че интеграцията на по-голямата част 
от имигрантите е провал. (Даювендак 
2009 г.)
6. Интеграционната политика в Хо-
ландия трябва да се промени, за да мо-
гат имигрантите да намират по-бързо 

пътя си в новото холандско общество. 
Може би таксите за курсовете по хо-
ландски и изпитите по интеграция в 
Холандия трябва да бъдат премахна-
ти. Или поне – дрстично намалени. 
Ако това не се случи в близко време, 
сегрегацията и маргинализацията на 
големи групи имигранти ще се увели-
чат и ще се превърнат в голям общест-
вен проблем.
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Twitter е микроблогинг плат-
форма, която често е кри-
тикувана поради факта, че 
налага ограничения в обе-

ма на съобщението в рамките на 140 
символа и потребителите трябва да 
адаптират информацията си към тези 
лимити. Това обаче постави нови из-
исквания към комуникациите въоб-
ще, където писатели, поети, журна-
листи, комуникационни експерти, 
трябваше да адаптират начина си на 
писане към правилата на новите тех-
нологии и по-конкретно към т. нар. 
Twitter писане, станало популярно 
като „Twitterature”. Това се превърна в 
предизвикателство и за специалисти-
те по публични комуникации и в част-
ност – по кризисни комуникации. 
Наскоро обаче микроблогинг социал-
ната медия обяви, че планира да уве-
личи двойно позволените символи – 
една добра новина за ПР експертите, 
които ще разполагат с малко по-голям 
ресурс в този комуникационен канал. 
Възможностите, които крие Twitter по 
отношение на кризисните комуника-
ции, можем да търсим най-вече в сил-
ното влияние, което тази социална 

медия има в световен мащаб и факта, 
че постването на “tweet” в Twitter е 
аналогично на това да направиш но-
винарска конференция с целия свят. 
Kortom (2011) концентрира анали-
за си върху използването на Twitter, 
както по време на криза, така и пре-
ди нейното възникване. Според него, 
поддържането на акаунт в тази соци-
ална медия в “спокойни времена” е 
от особена важност. Важен е не само 
броят на последователите, но и това 
кои са тези последователи. Поради 
тази причина, организациите трябва 
да правят мониторинг на комуника-
ционните процеси предварително и 
да анализират факторите на влияние 
и лидерите на мнение. Тези потреби-
тели, които притежават такова влия-
ние са от ключово значение по време 
на криза и могат да помогнат офици-
алните съобщения да се разпростра-
нят бързо, като ги споделят (Kortom, 
2011)
Twitter вече се е превърнал в свето-
вен фактор при новинарските съби-
тия, разпространяването и генерира-
нето на новини (Kurtz, 2009). Пример 
за това е фактът, че само минути след 

Twitter – микроблогинг по време на 
криза
Ася Георгиева, докторант в СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация
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инцидента със самолет от полет 1549, 
US Airlines, който потъва в река Хъд-
зън, гражданин пуска информация в 
Twitter, която се разпространява сред 
потребителите с изключителни тем-
пове. Стига се до там, че хората вече са 
научили новината преди мейнстрийм 
медиите официално да обявят за това. 
Така обикновените потребители се 
превръщат в много могъщ и значим 
фактор при отразяването на кризата 
и разпространението на информация-
та за нея. По този начин Twitter, както 
и останалите социални медии, проме-
нят статуквото, в което редакторите 
в медиите са „пазачи на входа” на ин-
формацията и така ролята на тези ре-
дактори постепенно отслабва.
Twitter на практика представлява 
„един огромен и продължителен раз-
говор, който се провежда между ми-
лиони хора по света” (Bennet, 2009:9).
Това, което отличава Twitter от 
Facebook например, е характерът на 
тази социална медия. Тук факторът 
„актуалност” е много по-водещ, стату-
сите много по-често са с новинарски 
характер и губят актуалност след оп-
ределено време. Лидерството на мне-
ние също е преобладаващо в Twitter, 
който много повече се доближава до 
смисъла на блоговете, където е важно 
кого следиш и какво мисли той по да-
дена тема.
През 2010 г. в Twitter масово започ-
ва да се използва функционалността 

„хаштаг”. От гледна точка на кризис-
ните комуникации тази функционал-
ност дава редица възможности, тъй 
като потребителите могат да обеди-
нят постовете си във връзка с дадена 
криза чрез единен хаштаг и по този 
начин по-лесно да проследят всички 
публикации на дадена тема. Освен 
това, опцията хаштаг излиза извън 
рамките на Twitter и вече е вградена и 
в други социални медии като Facebook, 
Google+, Flickr, Instragram и т.н., което 
дава още по-голям потенциал за обе-
диняване на информацията, свързана 
с дадена тема.
Един добър пример за възможности-
те, които хаштагът дава по време на 
кризисна ситуация, е свързан с проте-
стите срещу избора на Делян Пеевски 
за председател на Държавната аген-
ция за национална сигурност през 
юни 2013 г. Само няколко часа след 
гласуването на въпросното назначе-
ние хаштагът #ДансWithMe вече е из-
ползван от хиляди потребители и се 
превръща в официален комуникацио-
нен код при търсене и публикуване на 
информация относно протестите. Над 
25 000 потребители на Twitter са из-
ползвали хаштага за първите два дни 
от протестните действия (Smartnews, 
2013).
Силната приложимост на Twitter при 
комуникацията по време на криза ста-
ва повод платформата да обогатява 
своите функционалности и да добавя 
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възможности. Например Twitter Alerts 
– възможност за публикуване на съ-
общения от публични агенции или 
кризисни служби по време на криза, 
които съдържат актуална информа-
ция, релевантна за дадена тема – пре-
дупреждения, инструкции за справя-
не с бедствени ситуации и т.н. Тези 
съобщения се появяват в „таймлайн” 
туитовете на потребителите, а също 
и като нотификации на мобилните им 
устройства. 
Когато става дума за кризи, възникна-
ли в следствие на бедствия или инци-
денти, хората, намиращи се в близост 
до мястото на събитието могат да 
подават актуална информация чрез 
Twitter Alerts от позицията на очевид-
ци и по този начин да подпомогнат 
овладяването на ситуацията. Напри-
мер, по време на атентатите в Мумбай 
през 2008 г. потребители на Twitter се 
превръщат в основен източник на ин-
формация (Beaumont, 2008). По този 
начин тази допълнителна опция на 
Twitter дава гласност на много хора, 
които са в непосредствена близост до 
инцидента, а организациите и инсти-
туциите имат ясен поглед за степен-
та на проблема и действията, които 
трябва да бъдат предприети спешно. 
(Scherp et al., 2009).
Тук е важно да отбележим, че прило-
жимостта на дадена социална медия 
и влиянието и значението, което тя 
има по време на криза са обусловени 

и от друг фактор – това доколко тя е 
популярна и използвана в даден реги-
он. В България например Twitter не е 
толкова популярна платформа, колко-
то в САЩ, където е използвана много 
по-масово. В този смисъл е от ключово 
значение специалистите по кризисни 
комуникации да се съобразят и с този 
фактор – каква е целевата публика на 
съответното съобщение и коя социал-
на медия е приложима не само от глед-
на точка на тематиката, но и от гледна 
точка на географските особености и 
предпочитанията на аудиторията. 
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Социалното разслоение във 
възрожденското общество е 
най-ярко изразено в големия 
град. Процесът започва още 

през ХVІІІ в., но през ХІХ в. придобива 
много по-отчетлив характер. “Пара-
лелно с развитието и укрепването на 
буржоазията, особено на манифак-
турната и промишлената, е оформя-
нето на прослойка, която се изхранва 
от наемен труд. През ХІХ в. зачестяват 
примерите за взаимоотношения в 
производството, основани на свобод-
ната покупка на работна сила, която 
от година на година се възобновява 
на договорна основа. Използването 
на наемна работна ръка се проявява 
в различни форми – слуги, подвижна 
работна ръка в чифлиците, експлоата-
ция на наемния работен труд на мяс-
то за пръснатите манифактури или 
централизирано – в манифактура или 
фабрика (напр. при Гюиюш гердан) и 
др.”1
Спецификата на градския социум и 
градския дом раждат фигурата на без-
домника: хора без недвижима собстве-
ност, със слаби родствени връзки, чес-
то лишени от свое семейство, с ниско 

ниво на образованост и без постоянно 
занятие, една част от които са наема-
ни като работници с недобро запла-
щане.
Бездомници има както от турската ет-
норелигиозна общност, така и от бъл-
гарската. Каравелов нарича турските 
бездомници със сборното понятие 
“турски чапкъни”, което прераства в 
“градски чапкъни”.2 Те отсядат по ка-
фенетата в Пловдив, занимават се с 
разбойничество, отдават се на пуше-
не, алкохол, сладка дрямка, свирня и 
кючеци. За своите деяния нямат съ-
дебни проблеми с официалната власт 
в качеството си на правоверни. Соци-
алният и родов произход за всяко от-
делно лице не е от значение, защото 
те намират утеха в компанията на се-
беподобни, изповядващи Корана, през 
свободното си време за удоволствия и 
веселби или в групата на разбойниче-
ската дружина. Сред тях може да се съ-
бират индивиди от различни краища 
на областта или полуострова. Съста-
вът на пребиваващите турски чапкъ-
ни в Пловдив често е изцяло мъжки и 
променлив, но като съставна част от 
градската беднота общността същест-

Градската беднота в Пловдив през 
18-19. век
Ирена Георгиева Янчева
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вува постоянно. Заедно с персонажи-
те на слугинството, те представляват 
най-старите групи от градския соци-
ум (напр. от времето на Средновеко-
вието).
Важен елемент към живота в пловдив-
ската къща е слугинството. Без него 
коконата и българската от висшите и 
средните съсловия не би имала свобод-
но време за гости, тоалети, разходки, 
женски дружества, благотворителни 
акции, театър, читалище, тържества 
и други занимания от личен и светски 
характер. Тук идват да прислужват 
преди всичко жени от селата или мал-
ките градчета в санджака, останали 
без друга реална възможност за пре-
питание и надежда за подкрепа. Непо-
знати на никой, без занаят и фамилна 
поддръжка, те стигат постепенно до 
най-ниското стъпало на градското об-
щество. Възможностите за образова-
ние или брак пред тях отсъстват. Това 
явление не се отнася само за Пловдив, 
а и за големите градове въобще. По-
явява се ново буржоазно разслоение 
през епохата на Възраждането, което 
създава предпоставки за наличие на 
слуги в домовете на новозабогатели-
те съсловия, търговците, занаятчиите 
и част от интелигенцията. В противо-
вес на градския дом този на село не 
се ангажира със слугински персонаж, 
там той отсъства. В своята преоблада-
ваща част неговият състав е женски. 
Подробни и най-точни характеристи-

ки за слугинството се срещат в Бъл-
гарския периодичен възрожденски 
печат от Цариград, където се обнарод-
ва информация, пряко постъпила от 
пловдивски граждани. Те разказват в 
качеството си на очевидци: “Открай 
време в града ни се намират у всяка 
къща по две, три слугини, които до-
хождат от околните села дрипави и 
оплескани, голи и боси, без бащи и без 
майки, за да си намерят препитание-
то. Но от тия клети същества малко 
са, които сполучват някое място, дето 
могат да останат две, три години; по-
вечето от тях се влачат всеки месец от 
една къща в друга без никаква запла-
та.4 Неблагоприятното социално-ико-
номическо състояние на слугинството 
се обосновава не само от тежката фи-
зическа работа, малкото и нередовно 
заплащане, заеманото ниско положе-
ние в обществената йерархия и липса-
та на добра перспектива за развитие. 
Към него трябва да се прибави лише-
нията от сигурност във всекидневие-
то, от уважение и положителна оценка 
от страна на другите съсловия, които 
се придружават чест от непочтеност 
– отнемане трудовото възнагражде-
ние, безогледно използване без ре-
гламентирани норми, изгонване и др. 
Поради тези причини през средата 
на ХІХ в.една малка част от образова-
ните пловдивски жени издигат пред 
общинското самоуправление глас за 
социална защита на градската при-
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слуга. Тези процеси протичат преди 
окончателното разделение между 
двете християнски общности българи 
и гърци с гръцка и българска общини 
в Митрополията “Св. Марина” и Метох 
Рилски. Множество пловдивски хрис-
тиянски богати фамилии се облагоде-
телстват по следния начин: “...приемат 
в къщата си някоя слугиня, уж за мно-
го време, като я накарат, докле е нова 
още, да извърши най-тежките къщни 
работи, т.е. да измие и разтреби всич-
ки одаи, ориенталските големи и ши-
роки дворове и пр. и после месец, като 
им опере всичките нечисти дрехи що 
са се набрали дотогаз в цялата къща; 
тогава ѝ намират някоя грешка и я из-
пъждат немилостиво, без да ѝ дадат 
нито една парица. Тъй много слугини 
има днес, които сменят през година 
дванадесет къщи и много фамилии да 
имат в година по дванадесет различ-
ни слугини. Затова някоя и друга хуба-
венки пловдивчанки заради човеко-
любие желаят пред владишкия конак 
да закрилят техния слаб и крехък род 
противно подобни неправди.”4
През ХІХ в. започва да се изгражда една 
нова прослойка сред градската бедно-
та, която се състои главно от мъже, 
извършващи наемна работа срещу 
надница (наемни работници). Те не 
разполагат със свой собствен дом или 
средства за неговото бъдещо закупу-
ване; живеят срещу месечен или годи-
шен наем (кирия) за ползване на една 

стая в специално изградени за тази 
цел здания (собственост на рентиери) 
на общежитиен принцип.5
По своя етнорелигиозен произход 
тези наемни работници (гюнделик, 
гюнделикчия, ренджепер) са повече-
то българи, част от които се препи-
тават в голяма оскъдност. Хората на 
наемния труд получават реализация в 
строителството (църкви, параклиси) 
и чифликчийското земеделие. Напри-
мер Пловдивската арменска търгов-
ска лихварска фамилия Месробович 
използват наемна работна ръка в 
своите ниви, ливади, чалтици – оризи-
ща, за прибиране на житото, за което 
свидетелствуват сключените догово-
ри.6 Нямаме данни за числеността на 
наемните работници, но самият факт 
показва, че в града съществува слой 
беднота, която продава работната си 
сила и произхожда до известна степен 
от обезземлените селяни, мигрирали 
в Пловдив, и нейното използване от 
Месробович е доказателство за опи-
тите на семейството да организира 
по капиталистически начин едрото си 
поземлено стопанство.7
От 40-те години на ХІХ век нататък 
започва да се изгражда трайно в град-
ското пространство малобройната 
прослойка на работниците от фабри-
ката на Гюиюш гердан. Като цяло ста-
ва дума за наемна работна ръка, която 
още не се групирала като пролетари-
ат; прослойка, която още не е дости-
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гнала до оформянето на своя идео-
логия и самосъзнание.8 Тези процеси 
приключват в края на миналото сто-
летие в унисон с разрастващата се ин-
дустриализация в града (респ. българ-
ските земи). Гюиюш гердан закупува 
работната сила посредством договор 
и фиксирано месечно заплащане. Ра-
ботникът се издържа изцяло от своя 
фабричен труд. От участващите в про-
изводството 57 души само 8 били от 
село, напливът на работници идвал от 
градската среда.9 Но техните надници 
оставали ниски, гравитирали повече 
към тези на нисшите съсловия, от-
колкото към средните. Повечето ра-
ботници във фабриката получавали 
средно по 60-80 гроша месечна запла-
та или годишно от 600 до 800 гроша 
(останалите наемници в стопанствата 
на Гюиюш гердан взимали месечно 
между 55 и 75 гроша), само поканени-
ят от Австрия специалист получавал 
2640 гроша годишно.10
Градската беднота съществува по-
стоянно в големия град още от вре-
мето на Средновековието. Но през 
Възрожденската епоха започват да се 
обособяват и нови прослойки в нея, 
следствие на все по-голямата соци-
ално-икономическа диференциация: 
напр. наемни работници в чифлика, 
манифактурата, фабриката. Това са 
първите наченки за образуване на 
един бъдещ пролетариат. Градската 
беднота не е свързана с характерен 

етнорелигиозен произход. Тя пред-
ставлява социално-икономическа ка-
тегория, свързана изцяло с градските 
центрове. Нейният състав е подвижен 
– и като местопребиваване (движение 
между различни градове без здрави, 
постоянни опорни точки, имущест-
вена или родова обвързаност), и като 
приемане на нови членове в общност-
та (след миграция, фалит и др. В тази 
среда лесно се попада, но тя трудно 
се напуска. За нейните генетични по-
томци (ако има такива налице) е не-
възможно на практика да се изкачат 
нагоре по стълбицата на социалната 
йерархия към средните и по-висшите 
съсловия.
Бедните граждани от християнски-
те общности в града получават ин-
цидентни помощи през ХІХ век. Тази 
благотворителна дейност се разгръ-
ща от името на Източноправослав-
ната църква, която цели да облекчи 
донякъде нерадостната им съдба. Тя 
е верен показател за наличие на ми-
лосърдни религиозни чувства и мо-
рални норми сред вярващите право-
славни пловдивчани и заедно с това 
разкрива, че тук постоянно пребива-
ва едно обособено съсловия от бедни, 
което присъства със всички свои от-
личителни характеристики в съзна-
нието на останалите граждани. Бога-
тите съсловия наблюдават и разбират 
необходимостта от полагане на грижи 
спрямо бедните. Освен трезва прецен-
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ка, част от просветения елит намира 
аргументация за благотворителните 
си акции в дълбинната си вяра по-
средством Библейските примери за 
утешаване страдащи и за милосър-
дие (Учение на Иисуса Христа за ми-
лостинята – Мат. гл. 6: 1-4; Притча за 
милосърдния самарянин – Лука гл. 10: 
25-37 и други както от Стария, така и 
от Новия завет) и в дълга, който тряб-
ва да следва всеки кръстен христи-
янин при ежедневните си дела. Така 
през 1830 г. Малкият Вълко Куртович 
Чалъков чрез Цариградската патриар-
шия прави безименно дарение за Пло-
вдивски бедни граждани от 10 000 
гроша, а малко по-късно – 1833 г. ку-
пува две жилищни сгради и оставя па-
рични влогове за уредба и издръжка 
на училището “Св. Троица” (намирало 
се е до храма “Св. Неделя”), предназ-
начено само за бедни ученици.11 Той 
произхожда от богатата и влиятелна 
българска възрожденска фамилия на 
Чалъковци, чийто родов корен е от 
Копривщица; абаджиите се преселват 
в Пловдив и в течение на няколко де-
сетилетия се реализират като откуп-
чици от Турската империя на данъка 
десятък от овцете – беглик – събиран 
на Балканския полуостров за хазната 
в Цариград.
Пловдивските възрожденци класифи-
цират за бедни хора през ХІХ век онези, 
които имат по-малко от 1000 гроша за 
годишен доход. В своите спомени Йоа-

ким Груев отбелязва, че около 1850 г. 
1000 гроша годишен доход били пре-
достатъчни за охолно препитание на 
едно семейство от средна заможност; 
той предоставя и цените по това вре-
ме на някои хранителни продукти: ока 
жито – 10/15 пари, ока месо – 1 грош, 
ока вълна – 3/4 гроша.12
През 1893 г. Никола Чалъков – син на 
Георги Стоянович Чалъков и внук на 
чорбаджи Стоян Големия Теодорович 
Чалъков, основал подслон за десетина 
старци и недъгави (Подслон за стар-
ци).13
Градският социум се утвърждава като 
естествена среда за наличие на про-
слойка от беднота. Слабо заплатена 
или лишена изцяло от доходи, тя из-
лъчва от своите среди гладни, болни, 
безпомощни, сираци или немощни ин-
дивиди, чиято грижа за подслон, хра-
на, евентуално ограмотяване или ле-
чение поема пловдивското общество. 
Останалите без родители деца (почи-
нали, в неизвестност) също се причис-
ляват към тази група. Постепенно ели-
тът разбира, че спорадичните акции в 
подобна насока нямат дълготрайни 
последици. Заедно с благотворител-
ността и грижите в града постепенно 
се установява организиран колекти-
вен контрол, овладяване или канали-
зиране към определена сфера на въз-
никналите проблеми. Пловдивчани 
бързо осъзнават през втората поло-
вина на ХІХ век, че бедността често е 
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първоизточник на множество пороци, 
че тя тласка индивидите към фатал-
ни последици, които могат да влияят 
или да се разпрострат и сред другите 
съсловия. Сведения за тази дейност 
съществуват засега единствено сред 
християнските общности. Първото 
благотворително дружество в Пло-
вдив “Майчина грижа”, основано 1873 
г. с попълнение изцяло от жени, орга-
низира Детски дом (Сиропиталище) 
за сираците от войната 1877/78 годи-
на със съдействието на Руския Червен 
кръст; неговото откриване става на 20 
май 1878 г., а през следващата 1879 г. 
децата се настаняват в построена за 
целта сграда, която тържествено се 
освещава (1 юни).14 За тях се пола-
гат възпитателни, образователни и 
медицински грижи от доброволци и 
специалисти. За управител на дома е 
назначена старша медицинска сестра 
от Руския червен кръст; за възпита-
нието на децата отговаря руският све-
щеник Н. Пономарев, подпомогнат от 
двама български семинаристи, като 
преподавател по религия и черковно 
пеене, с разрешение от Светия синод 
е командирован от Русия отец Миле-
тий.”15
През 1884 г. дружеството организи-
ра първата забавачница в Пловдив, а 
по-късно разкрива първите безплат-
ни трапезарии за бедни деца, ясли за 
подхвърлени или останали без майка 
деца, детски летни колонии.16

Освен дейността на сдруженията, през 
последната четвърт на миналото сто-
летие се реализират и някои еднолич-
ни благодетели. Те основават домове 
с благотворително и лечебно пред-
назначение. Такела (чуждестранен по-
даник) настанява в своето заведение 
доста болни и ранени; пловдивската 
гражданка Танджарова открива през 
1888 г. сградата (нейна собственост), 
а средствата за издръжка на бедните 
болни тя събира от близки и познати. 
Благотворителният дом има две отде-
ления – едното за приходящи болни, 
които идват тук само за лекарства, а 
във второто се разкриват 13 легла.17
Съсловието на градската беднота при-
общава Възрожденския Пловдив към 
големите, космополитни центрове.
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Бизнесът в България отвори 
темата за „клас прослужено 
време“, което представлява 
надбавка към заплатата, про-

порционална на годините стаж, като 
дискриминационна и вредна за ико-
номиката мярка. Младите, кадърни 
специалисти са ощетени спрямо въз-
растните некадърни работници, чия-
то основна заслуга е, че са на същата 
работа от години. Спорът разкри ба-
зово незнание на теория на вероят-
ностите и статистика у работодатели-
те у нас. Това не е нещо специално, а 
масов проблем в западните държави, 
дължащ се на схващанията на класи-
ческия либерализъм за рационалния, 
безпогрешен човек и детерминистич-
ната природа на събитията. Младите 
носят новото, което напълно отрича 
старото, без да наследи нищо от него, 
те носят духа на текущата година и по 
нея биват оценявани, а тези с най-сла-
бо представяне и уволнявани – на 
Фиг.1. Всичко е само сега и историята 
няма значение. Опитът няма значе-
ние. Подобно мислене напълно отрича 
обективно съществуващата вариация 
в представянето на хората (на Фиг.2), 
която обезсмисля годишното оценя-

ване и го превръща в лотария, както и 
наградите за максималните постиже-
ния. Максималното в условията на не-
определеност е случайно – определя 
се от дисперсията на разпределение-
то, от разпръскването на данните око-
ло средната стойност. Текущото носи 
както информация, така и шум, а кол-
кото дисперсията е по-голяма, толко-
ва по-малко информация носи една 
данна, един период или една година.

Фигура 1. Оценяване на представяне 
на работниците на годишна основа по 
тяхната относителна позиция спря-
мо другите на базата на Гаусовата 
крива

Древните поговорки като Tempus 

Стажът като индикатор за успех
гл. ас. д-р Лъчезар Томов
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omnia vulnera sanat („Времето лекува 
всички рани“) и Veritatem dies aperit 
(„Времето разкрива истината“) са от-
ражение на знанието, че най-надежд-
ният показател за качествата на чо-
век е неговият опит. Оцеляването е 
единственият успех, който Природата 
зачита и е в основата на естествения 
отбор. Информацията се натрупва с 
времето, а шумът се изглажда – като 
цяло по-дългите периоди разкриват 
повече истина. Мисленето в настоя-
щето, а не в историческа перспектива, 
в събития, а не в процеси, носи илю-
зия за знание и фалшиви евристики 
за оценяване. Фигура 2 показва това 
– месечната оценка се различава дра-
матично, но ако направим графика на 
годишната оценка като съберем пред-
ставянето по месеци, дисперсията ще 
е по-малка, а ако направим на по-голе-
ми периоди – още по-малка. Премина-
ването от годишна към десетгодишна 
оценка ще разкрие съвсем различна 
картина. 

Фигура 2. Представяне на работник 
по месеци с повишаващо се средно ниво 
и голяма вариация, дължаща се на про-
менливи външни условия (входни по-
тоци към него)

Илюзията за детерминистичност кара 
мениджърите и акционерите да при-
писват каузалност на напълно слу-
чайни взаимодействия и да взимат 
решения по последни данни (по по-
следното тримесечие), което може 
да превърне целенасоченото движе-
ние в блуждаене. Пример за първото 
е история, разказвана от психолога и 
носител на Нобелова награда по ико-
номика Даниел Канеман, който е бил 
инструктор на инструкторите на пи-
лоти в Израелските военно-въздушни 
сили (или метаинструктор на пилоти). 
Той им обяснил, че изследванията в 
психологията показват как наградите 
имат по-голямо значение от наказа-
нията при стимулиране на поведение-
то, но срещнал следното възражение 
от един от тях:

- Когато мой пилот лети особено 
добре и аз го похваля, на другия ден 
се представя по-зле, но ако лети мно-
го зле и му се скарам, на другия ден се 
справя по-добре. Наказанията рабо-
тят по-добре от наградите ¹.

Израелският инструктор на пилоти 
приписал на случайната вариация 
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каузална закономерност, защото не 
разбирал от понятието „регресия към 
средната стойност“, която може да се 
види на Фиг.2. Най-доброто моментно 
представяне или „мачът на живота“ на 
един играч е последвано от спад – връ-
щане към средната стойност на про-
цеса, дори тя да нараства, когато има 
случайна компонента. Максималните 
постижения, за разлика от средните 
са до голяма степен случайни – дъл-
жат се на дисперсията, разпръскване-
то около средната стойност. Колкото 
тя е по-малка, толкова по-близо са до 
средните и толкова по-детерминисти-
чен е процесът.
Взимането на решения по последни 
данни е остро критикувано от Уилям 
Едуардс Деминг – физик и статистик, 
последовател на Шухарт и съавтор на 
икономическото чудо в Япония от пет-
десетте години нататък чрез прила-
гане на статистическо управление на 
процесите – на всички процеси, вклю-
чително и работниците и тяхното 
представяне. На негово име е създаде-
на специална награда още през 1951 
година, от Японския съюз на учените 
и инженерите – Фиг.3.

Деминг използва експеримента с фу-
нията като демонстрация как взима-
нето на решения по последни данни 
и свръхрегулирането на случайните 
величини ни отдалечава от целта² . 
Фунията е пълна с топчета, насочена 

надолу към равна повърхност. Топче-
тата падат едно след друго и всяко от-
скача в някаква посока, като повечето 
не уцелват мишената, каквато е зада-
чата. Опитът да се коригира динамич-
но позицията на фунията така, че да 
компенсира неточността на послед-
ния изстрел в най-лошия случай води 
до случайна разходка – Фиг. 4³

Добавката за прослужен стаж е дис-
криминация спрямо младите, твърдят 
работодателите. Това е така, но дис-
криминацията е основен двигател на 
еволюцията и оттам на развитието на 
човека и обществото. Да дискримини-
раш, означава да отделиш, да съпоста-

Фигура 3. Награда за качество по името 
на Уилям Едуардс Деминг – физикът и ста-
тистикът, който превръща Япония във во-
деща индустриална сила през 50-те години.
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виш и да сравниш и на базата на това 
– да наградиш. Времето дискримини-
ра в полза на възрастта и стажа, а то 
е най-добрият съдник на годността за 
служба – и по-точно най-дългият пе-
риод от време е най-добрият съдник. 
Вероятността за оцеляване на една 
фирма е най-ниска в нейните първи 
години, когато е най-млада, най-све-
жа, най-модерна и готина – само 35% 
оцеляват през първите пет години⁴ . 
Младите, умните, образованите и ка-
дърните са войници в една безкрайна 
икономическа война, в която повече-
то не оцеляват, за да може страната 
да забогатява от успеха на малцина. 
В природата оцеляването е своята 
собствена награда, а в икономиката 

то носи приходи по естествен начин, 
без нужди от добавки за прослужено 
време, когато пазарните механизми 
работят. За съжаление, пазарът е прос-
то агрегация на човешките решения и 
е неперфектен, защото произлиза от 
тях – много по-лесно е индивидуална-
та рационалност да породи колекти-
вен хаос, отколкото ирационалността 
да породи ред, както финансовите 
пазари или трагедията на общото по-
казва⁵ . Несъвършенството позволява 
да съществуват естествени монопо-
ли поради механизма „победителят 
печели всичко“ както пазарният дял 
на Уиндоус показва – над определена 
критична бройка от компютри с тази 
система, следващите биват закупува-
ни, защото са купени предишните, а 
не поради достойнствата на продукта. 
Подобен е ефектът от наследените 
пари в икономики, в които не се пое-
мат рискове и социалната мобилност 
е ниска, както примерът с Флоренция 
показва – парите стоят в едни и същи 
семейства от 14-ти век досега⁶ . По-
добни механизми могат да доведат до 
нуждата от добавки от типа за прослу-
жено време, когато те са единствени-
ят начин заплатата в дадена работа 
да се увеличава, а вероятността за ус-
пешната ѝ смяна е ниска – регионал-
ни монополи и феодализация, възраст 
над средната, необходима парична 
инвестиция за преквалификация над 
възможностите.

Фигура 4. Сценарий 4 при експеримента с 
фунията на Деминг, при който тя се слага 
всеки път над мястото, където предишно-
то топче е спряло. Движението на фуния-
та се превръща в случайна разходка.
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Работодателите, които се смеят на 
идеята че стажът е най-добрият ин-
дикатор за успех, са два типа – такива, 
които не разбират времето като поня-
тие и такива, които не разбират роля-
та на пазара в успеха. Първото е плод 
на философия, произлизаща от класи-
ческия либерализъм – те са заложни-
ци на някой отдавна умрял философ, 
както Хайек пише, без да съзнава, че 
той също е такъв заложник като про-
понент на тезата за рационалния чо-
век и обществото, което не е повече 
от сумата на частите си. Всеки момент 
от времето в детерминистичния, ра-
ционалистичен подход е перфектна 
проекция на цялата история, защото 
няма нищо случайно, следователно 
моментното оценяване е достоверно. 
Оттам всеки се справя според нивото 
си, а нивото му е според справянето – 
типичен кръгов аргумент – ако някой 
се справи със задача, която не би тряб-
вало да е по силите му, защото е новак, 
то тя е по силите му и затова той е но-
вак. Този мениджмънт води до ефекта 
на Пигмалион и трайното задържане 
на работниците на нивото, с което са 
постъпили на работа ⁷.
Вторият тип, са тези, които оценяват 
работата по крайния ѝ ефект, а не спо-
ред приноса на работника към него. 
Един продавач в магазин в един град 
може да продаде много по-малко от-
колкото продавач в друг (верига от 
магазини); може да продаде много 

по-малко, отколкото предишна годи-
на; така може да бъде оценен по-ниско 
отпреди, без да е променил в грешна 
посока нищо от поведението си и дори 
да го е подобрил. Демографски, ико-
номически, сезонни и дори случайни 
фактори (Фиг.5) може да са причина-
та –всичко това събрано в понятие-
то „пазар“, което обяснява разликата 
между положените усилия и крайните 
резултати, когато не е разбирано на-
ивно-детерминистично.

Фигура 5. Двумерна случайна промен-
лива. Разпределение на продажбите на 
билети за лотария по градове, което е 
напълно случайно, но води до награди 
за едни и порицание за други.

Случайната компонента в успеха на 
бизнеса е това, което превръща Вре-
мето в най-добър съдник за годност-
та, а оцеляването – в най-висша награ-
да. Продажбите са променливи и дори 
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случайни, наградите не са гаранция за 
успех, а положените усилия не пред-
сказват очакваната отплата. Средна-
та продължителност на живота на 
човека до определена възраст расте. 
Пример за това е Викторианското об-
щество, в което при раждане средна-
та продължителност е малка, защото 
смъртността на децата от инфекциоз-
ни болести до 5 години е голяма, но 
тези, които оцеляват, живеят дълго 
колкото нас, при това с добро качест-
во на живота поради по-добра диета и 
движение ⁸. Така продължителността 
на живота е била една, когато човек 
е бебе и друга, когато е на 6. Същото 
важи и за фирмите, затова милионни-
те продажби в дадена година или не-
вероятните иновации бледнеят пред 
простия факт на оцеляването десет, 
двадесет или петдесет години на па-
зара.
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