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Фондация Карол Знание е 
най-новата организация 
във финансова група Ка-
рол, обяви г-н Станимир 

Каролев, който е учредител и дарител. 
Фондацията стартира своята работа 
25 години след създаването на Карол 
и продължава проектите за подкрепа 
на българската наука.
Първото събитие на новата фонда-
ция беше връчването на докторант-

ска стипендия за 2018г. Г-н Станимир 
Каролев, учредител и председател на 
УС на Фондация Карол Знание отличи 
Драгомира Стоянова, редовен докто-
рант в Биологическия факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски“. Тя е първи-
ят носител на стипендията от докто-
рантската програма на Фондация Ка-
рол Знание – продължение на проекта 
на Корпоративен университет Карол.

Фондация Карол Знание е най-
новата организация във финансова 
група Карол
https://www.facebook.com/karollknowledge/

http://nauka.bg
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Често пъти използваме дума-
та „наука“, но знаем ли какво 
всъщност означава тя? В по-
вечето случаи значението ѝ 

се свързва с лаборатории и учени, по-
ставени пред поредната загадка за чо-
вечеството. Истината е, че всъщност 
„наука“ събира в себе си логично при-
добитото знание на човека за света 
такъв, какъвто го познава. 
Науката не е само биология и физи-
ка и експериментите, свързани с тях. 
Тя може да бъде социална – изучава-
ща обществото, в което се намираме, 
формална – открехваща вратите на 
математиката и логиката, приложна 
– медицината е нещо, без което е не-
мислимо съществуването на живите 
индивиди и, разбира се, хуманитарни-
те науки като литература, философия 
и антропология, свързани с човека и 
себепознанието. 
От изброените примери по-горе става 
ясно, че всъщност всичко около нас е 
свързано с науката. Тя е толкова го-
ляма и важна част от нашия живот, че 
той би бил невъзможен без нея. Макар 

и не всеки да е учен, той постоянно си 
взаимодейства с науката. 
Факт е, че човекът обвързва тази дума 
с точно този вид наука, която му пред-
ставлява най-голям интерес. Моята 
първа асоциация, чувайки я, е науката 
за живота – биология. Макар да изпит-
вам интерес към физиката, матема-
тиката и философията, имено биоло-
гията събуди в мен желанието да се 

Как се виждам в света на науката и 
технологиите
Киара Иванова Кръстева, 17г., гр. 
Мездра

http://nauka.bg


НАУКА | БРОЙ 105 

9Българска наукаЯНУАРИ 2018

С подкрепата на:

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

занимавам с научна дейност и ме на-
кара да изпитвам нуждата да вникна 
по-дълбоко в заобикалящия ни свят. 
Смятам, че знанието на човека, при-
добито относно неговия собствен вид 
и всички останали живи организми, е 
едно от най-големите му постижения. 
И макар че вече знаем наистина мно-
го неща, свързани с различните био-
логични дисциплини като медицина, 
генетика, анатомия, екология и мо-
лекулярна биология, то все още има 
множество енигми за цялото същест-
вуване на живите организми и живо-
та като цяло, както и немалко нера-
зрешени въпроси, свързани с болести, 
които са бич за човека от десетилетия.
Точно тази неизвестна информация 
отключи в мен желанието да се зани-
мавам с наука и да отговоря на поне 
един от хилядите въпроси, вълнуващи 
човечеството, включително и мен са-
мата. Например, завладяващите мис-
терия и неизвестност около ДНК-мо-
лекулата и начините за поправка на 
грешки в нея, както и потенциалът на 
генните терапии. Затова се надявам, 
че в близкото бъдеще и с напредва-
нето на технологиите ще имаме въз-
можността да разберем все повече за 
перспективите, свързани не само с ге-
нетиката, но и с всички останали на-
учни дисциплини. 
Дали светът би бил същият без наука-
та? По мое мнение отговорът на този 
въпрос е „не“. Цялото знание, което чо-
век притежава, е в основата на всичко 

около нас – от патента за така безцен-
ния за човека в 21 век мобилен теле-
фон до великите планове и чертежи за 
проектиране на ускорители на части-
ци или електронни микроскопи. Вся-
ко нещо, което ни заобикаля, незави-
симо колко незначително или ценно е 
то, е тук благодарение на неуморните 
усилия на хората да стигат все по-да-
леч и по-далеч, разширявайки въз-
можностите си и да научат колкото се 
може повече за живота във всичките 
му страни и разновидности. Точно за-
това науката е и ще остане безсмъртна 
и всеразвиваща се, чакаща новите по-
коления и техните виждания за света. 

http://nauka.bg
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 - Како?
- Да, Стефчо?
- Искаш ли да играем на „Кой съм 
аз“?
- Аз… ами, добре. Искаш ли ти да 
започнеш?
- Тати казва, че дамите винаги 
трябва да са първи. – Стефан ме гле-
да сериозно с големите си очи. Какъв 
джентълмен само. Очевидно един-
ственото ми предимство в случая е, че 
съм жена. Защо тогава да не го използ-
вам?

Играта започва.

„Аз съм една от многото. Има хиля-
ди такива като мен. Осъдена съм да 
причинявам болка, но понякога това 
е единственият начин да бъде спасен 
нечий живот. Дори да помогна само 
на един човек, за мен това е напъл-
но достатъчно. Изпълня ли предназ-
начението си, аз моментално бивам 

захвърлена от онези, които са имали 
най-голяма полза от мен.“

- Ама това е много трудно-о-о… – 
Знам, че не иска да се отказва в самото 
начало. Виждам го в очите му, в начи-
на, по който челото му се набръчква в 
опит да се сети за отговора. Отговор, 
който накрая… просто не идва. А Сте-

Как се виждам в света на науката и 
технологиите
Любомира Петкова Димитрова, 16 г., 
град Свищов

http://nauka.bg
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фан никак не обича да губи. Тук си 
приличаме прекалено много.
- Искаш ли да ти кажа какъв е от-
гов…?
- Не! – Ръцете му се скръстват в 
знак на упорство. – Искам сам да се 
сетя!
- Добре, виж, ти ще се сетиш сам, 
аз само ще ти помогна. Става ли?
- Ами… – Обмисля предложение-
то ми, вместо веднага да го отхвърли, 
което е добър знак. – … може.
- Така. Кое време от годината е в 
момента?
- Есен.
- А какво обикновено правим през 
есента, което е много неприятно и за 
двама ни? Свързано е с болницата. Ва-
жно е за здравето, но е малко болезне-
но… усещаш едно леко пробождане…
- Бият ни ваксини! – Въодушевле-
нието му за миг е помрачено от осъз-
наването за надвисналата заплаха от 
задължителното (според мама) еже-
годно поставяне на противогрипни 
ваксини.
- Точно така! А за всяка ваксина-
ция е нужна…?
- Игла!
- И още…?
- Ами… Спринцовка!
- Да! Браво, ти успя! 
И в миг този половин час, отделен за 
игра с братчето ми, просто няма как 
да изглежда като загуба на време. Ра-
достта, изписана по лицето му след 
тази малка победа, тя си заслужава 

всяка посветена минута.
Спринцовка. Научно изобретение, чес-
то пренебрегвано, но без него всеки-
дневието ни би изглеждало по съвсем 
различен начин.
Спринцовка – дума от женски род.
Спринцовка – технологично дости-
жение от особена важност, от женски 
род… и изобретено от жена – Летиша 
Геер (Letitia Mumford Geer, родена през 
1852 г.)
„Аз съм… лъч. Името ми означава „лъч“. 
От мъжки род съм, но бях открит от 
жена. Ако не беше тя, може би все пак 
щяхте да разберете за мен, но много, 
много по-късно. Дължа всичко на нея. 
Аз съм…“
Той е радият. Химичен елемент, открит 
от първия носител на две Нобелови на-
гради. Единствената жена, заслужила 
престижното отличие в две различни 
категории – физика и химия. Първата 
преподавателка в Сорбоната – Мария 
Склодовска-Кюри. Жената-учен, съу-
мяла да обори всеобщото мнение, че 
„науката е само за мъже“.
Реалността, в която живеем, е много 
различна от онази, в чиито условия се 
е развивала Мария Кюри. И макар че 
някои от схващанията, битували по 
нейно време, днес биват повтаряни 
отново и отново, истината е една. 
Светът отдавна не се „доминира от 
мъжете“. 
Оправданията на жени, обясняващи 
претърпения провал само и единстве-
но с принадлежността си към „слабия“ 

http://nauka.bg
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пол, отдавна са спрели да важат. По-
ловата дискриминация е „бич за мо-
дерното общество“, „ужасен проблем 
с огромни мащаби“, но в действител-
ност проявленията ѝ са много редки. 
В повечето случаи жените в професи-
онален план са поставени абсолютно 
наравно с мъжете. За да изкореним 
окончателно чуждото мнение за нас 
като за „слабия“ пол, трябва първо 
ние сами да спрем да гледаме на себе 
си като на такъв. Първата стъпка вече 
е направена – мъжките оплаквания от 
вида „Жените нямат отговорности, те 
могат във всеки един момент да ре-
шат да си останат вкъщи и да бъдат 
просто домакини“ в днешно време са 
напълно безпочвени. Огледайте се на-
около! Колко често се случва на жена, 
която не работи и разчита на съпру-
га си да издържа семейството, да се 
гледа с добро око? За жените вече е 
не просто естествено да работят и ус-
пяват наравно с мъжете, но дори и да 
ги изпреварват с постиженията си в 
областта на литературата, политика-
та, правото… и в сферата на науката и 
технологиите.
В свое интервю доц. д-р Дарина Гълъ-
бова , преподавател във Великотър-
новския университет „Св. св. Кирил и 
Методий“, наскоро заяви, че от  десет 
години учениците не се насочват към 
точните науки, особено към „Мате-
матиката“, поради това, че се изисква 
висок интелект и много труд и упори-
тост. Решението да се занимаваш с на-

ука в днешно време е тежко, обвърз-
ващо, изисква пълно посвещаване на 
избраната дисциплина и това е само 
началото. Следва устремът да си про-
правиш път нагоре в научните среди, 
да се докажеш и да постигнеш успех – 
цел, която малцина осъществяват.
 „Животът не е лесен за никого. И как-
во от това? За да успее, човек трябва 
да бъде упорит…“ Мария Кюри е съу-
мяла да открие пътя към успеха. И го е 
извървяла по блестящ и запомнящ се 
начин, посвещавайки живота си на… 
науката. 
Науката не е лесно поприще. И какво 
от това? Нима подобно прозрение би 
накарало истински отдадения на ма-
тематиката, физиката, химията, на 
технологиите човек да се откаже да 
развие потенциала си в дадената сфе-
ра? Ако да, то любовта към науката е 
била само на думи.
Защото нищо – никоя спънка, пре-
пятствие или пречка по пътя – не би 
могло да унищожи чистата, неподпра-
вена радост от достиженията на ло-
гичната мисъл при решението дори 
на най-простите ежедневни пробле-
ми. Радостта, която аз видях, изписана 
върху лицето на малкия си брат и коя-
то напълно и изцяло споделям.
Науката не е просто сбор от теоре-
тични знания, формули и уравнения. 
Технологиите като част от науката 
дават на човека умения, които всеки, 
търсещ успешна реализация на тру-
довия пазар, е длъжен да притежава. 
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В рамките на тези две области инди-
видът успява да изгради аналитично 
мислене, способност за вземане на 
бързи решения в различни ситуации, 
а те  намират приложение във всич-
ки сфери на човешкия живот. От би-
товите въпроси на всекидневието до 
осъществяването на открития, които 
имат силата да променят из основи 
света, който познаваме.
В действителност цитатът от Мария 
Кюри изглежда така: „За да успее, чо-
век трябва да бъде упорит и най-вече 
уверен в самия себе си. Трябва да вяр-
ваме, че сме надарени с нещо и че това 
нещо на всяка цена трябва да бъде по-
стигнато.“
Науката ми дава всичко това. Стимул 
да се трудя повече с всеки изминал 
ден – стимул, основан на увереността, 
че притежавам потенциал, който за-
служава да бъде осъществен. Кара ме 
да се чувствам отговорна пред себе си 
относно развитието на собствените си 
способности и да достигам отвъд пре-
дела на собствените си възможности. 
Ежедневно вдигайки летвата, която 
съм си поставила, аз постепенно над-
граждам знанията си в различните на-
уки и разширявам набора от онези от 
тях, които са привлекли вниманието 
ми. Математика, история, химия, фи-
зика, география, психология, инфор-
матика, информационни технологии 
– моята цел не е да се ограничавам до 
една единствена наука, била тя естест-
вена или хуманитарна. А да откривам 

скритите междупредметни връзки, 
нишките, обединяващи на пръв по-
глед коренно противоположни по 
значението си научни дисциплини и 
парченце по парченце да сглобявам 
тайнствения пъзел на живота, света и 
обществото, към което принадлежа.   
В своята епическа поема „Илиада“ 
Омир изгражда повествованието вър-
ху невиждан до този момент напъл-
но оригинален модел – принципът на 
„лишението и компенсацията“. Макар 
и сътворена преди повече от две хиля-
долетия, творбата му е актуална и до 
днес поради засегнатите в нея непре-
ходни общочовешки въпроси. И макар 
Омировата идея да е претърпяла лека 
промяна, тя все още е в сила, но под 
друго име – съвременната максима е 
„Даваш, за да получиш“. При занима-
нията си с наука през годините аз по-
степенно съумях да придобия множе-
ство качества, оценими единствено 
като… безценни. Въпросът е какво бих 
могла да дам на научното поприще в 
замяна? 
Отговорът е, че от мен науката из-
исква същото, което и от всеки друг 
човек. Посвещаване, труд и огромна 
упоритост, но породени не от външно 
задължение, а от искрена, чиста любов 
към различните ѝ направления. Към 
науката и технологиите като цяло. 
Моят път в избраната сфера оттук на-
сетне следва да бъде посветен не само 
на осъществяването на собствения ми 
потенциал, а още на разкриването и 
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насърчаването на чуждия. Да запаля 
искрата не само у брат си, а да я пре-
дам и на всички талантливи деца, с 
които ежедневно се разминавам по 
коридорите в училище. Научната ра-
бота е основана на умението за взаим-
но сътрудничество и място за егоизъм 
в нея няма. Курсът по математика за 
напреднали, който организирах ми-
налата година, ми подари усещането, 
че съм полезна за околните. Че пред-
ставяйки им нагледно пътя, който им 
предстои да извървят, и средствата, 
които ще са им нужни да го направят, 
помагам на децата във възрастта, в 
която аз самата започнах да се зани-
мавам с наука. Това е моят начин да 
осъществя промяната, от която съм 
имала нужда от 2. клас насетне – раз-
биването на идеята, че от насърчение 
се нуждаят само изоставащите, но не 
и надскачащите средното ниво. Уче-
ниците с потенциал са обречени да 
се чувстват различни и трябва навре-
ме да разберат, че в това няма нищо 
лошо. През настоящата година цел-
та ми е да подновя заниманията си с 
тази част от децата в началния курс на 
обучение – момчетата и момичетата с 
талант, които се нуждаят от място и 
възможност да развиват собствените 
си дарби. 
Бъдещето на науката – близкото, до 10 
години, и в дългосрочен план – трябва 
да бъде ориентирано към приобщава-
нето на будните умове още от ранна 
детска възраст. Зрънцата от новото 

поколение, надарени с необикновени 
възможности, не бива да се чувстват 
отритнати от обществото, а насър-
чени да си създадат своя собствена 
сплотена социална група, чиито чле-
нове да са обединени от любов към 
науката. Задълбочаването на тази 
страст при срещата със съмишленици, 
без значение от различията помежду 
им, в частност и половите, е първата 
стъпка от прехода на днешните деца 
към успелите учени на утрешния ден, 
от които ще зависи покоряването на 
нови научни и технологични върхове.
Защото моят собствен свят, а и светът 
като цяло, не би могъл да съществува 
без наука. 
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Проф. Петър Маринов, е за-
вършил медицина в Меди-
цински университет София 
през 1988 г. През 2008 г. при-

добива степен „доктор по медицина“ с 
научна разработка върху шизофрени-
ята. Редовен член на Нюйоркската 
академия на науките от 1994 г. Пред-
седател на Българската психиатрич-
на асоциация за периода 2003 – 2009 
година. Национален консултант по съ-
дебна психиатрия до 2017 год.

Бихте ли се представили на нашите 
читатели? 
Аз съм д-р Петър Маринов и работя 
като професор по съдебна психиатрия 
към Медицинския университет гр. Ва-
рна, сега като ръководител катедра 
във филиал В. Търново.

Коя научна институция представля-
вате? 
МУ – Варна е едно от големите меди-
цински висши училища в България. 

Освен това съм Председател на Асо-
циацията на експертите по психично 
здраве, която включва дипломира-
ни експерти в съдебната психиатрия, 
които не са опетнили името си.

Интервю с Проф. Петър Маринов: 
бъдете любознателни до края на 
дните си ! 
Интервюто взе Милена Стоянова
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Кое Ви запали да се занимавате с на-
ука и кога се случи това? 
Още като студент посещавах последо-
вателно три кръжока. Първият от тях 
беше клубът по фармакология, воден 
от проф. Тодор Йосифов в Медицинска 
Академия – гр. София. Там научих мно-
го за базисните механизми на дейст-
вия на медикаментите, което и до сега 
ми е от полза. По-късно д-р Даскалов 
ме прие в неговия кръжок по невро-
логия, което също подпомогна моето 
развитие. Последно, но и най-важно 
за моята професионална идентифика-
ция беше свързването ми с кръжока 
по психиатрия, тогава воден от доц. 
д-р Георги Койчев. Харизматична лич-
ност с много таланти, огромна начете-
ност и обща култура, но най-важното 
за нас, неговите ученици, беше дъл-
бокото познаване на психопатология-
та и клиничната картина на тежките 
психични заболявания.

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има за науката и живота на 
обикновения човек? 
Участвал съм в редица проекти, вклю-
чително и такива водени от амери-
кански учени. Особено важен проект 
по 7-ма рамкова програма беше меж-
дународен проект за изследване на 
имунитета при депресия и биполярно 
разстройство “Moodinflame” под ръко-
водството на проф. Хемо Дрехсхаге от 

Университета Еразмус в Ротердам. 
От последните проекти по Фонд на-
учни изследвания през 2016 г. съм 
спечелил заедно с моя екип проект 
за въздействие на транскраниалната 
магнитна стимулация при депресив-
ни и биполярни разстройства, с фокус 
върху когнитивните способности на 
пациентите. За съжаление, поради не-
зависещи от нас обстоятелства и пре-
местването на целия екип в друг уни-
верситетски център, се наложи той да 
бъде прехвърлен на други колеги от 
Варна. 

През 2004 год. придобивате втора 
специалност "Съдебна психиатрия". 
Кое Ви мотивира да вземете втора 
специалност ?
Основната причина за придобиването 
на тази специалност е въвеждането ѝ 
в номенклатурата на специалностите, 
като България беше сред първите в 
ЕС, които го направиха. Разбира се, не 
всички колеги подкрепяха тази идея, 
въпреки че в Германия, Англия, САЩ 
и много други страни това е реалност. 
Причините за това са разнопосочни. 
Главната сред тях, обаче, остава ха-
осът в правната система у нас. Изглеж-
да съдебнопсихиатричната експерти-
за, която често играе ключова роля в 
правния процес, е от особен интерес 
основно не за правораздавателните 
органи, а за други. Това създава из-
ключителни проблеми в развитието 
ѝ.
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Миналата година защитихте професу-
рата си. Разкажете ни повече за нея. 
Професурата е етап на развитие, в 
който трябва да се докажат качества 
не само в една област. В моето разви-
тие, освен съдебната психиатрия и 
психофармакологията се изгради и 
преподаването на общопрактикува-
щите лекари. Именно там е и разра-
ботката ми в т. нар. „голям докторат“, 
където съм посветил силите и време-
то си да въведа система за бързо скри-
нингово откриване на депресивните 
и тревожните разстройства в общата 
медицинска практика. Именно там об-
щопрактикуващият лекар може да ин-
тервенира успешно на ранен етап.

На каква тема беше последната Ви 
публикация?
Последно представихме данните и 
подготвихме публикацията за по-
грешното налудно припознаване, 
по-точно синдром на Капгра (Capgras). 
Това е една в значителна степен чисто 
съдебнопсихиатрична тема. Въпро-
сът е, че този механизъм често води 
до убийство и повишеното внимание 
към него вероятно може да предо-
тврати драматични последици.

Какво от постигнатото до момен-
та в професионален план Ви носи 
най-голямо удовлетворение? 
Разбира се, моите ученици са най-ва-
жното, което съм дал на България. 
Всеки един от тях има свой път, но 

всички те са полезни и ценни хора.

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Науката има бъдеще. Не може да се 
разграничи науката в България и тази 
в Европа, но и в САЩ. Все повече инте-
грацията води до съвместни проекти, 
което е основание за подчертан опти-
мизъм в тази насока.

Как оценявате работата на екипа 
си? 
Аз съм щастлив човек. Работата на 
моя екип е изключително качествена. 
В него се раждат и развиват идеи, кое-
то е най-важното за нас.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт? 
Определено да, но ние сме наясно, че 
ако у нас не се проведат радикални 
реформи, няма да има нито ред, нито 
финансиране за смислени проекти. 
Засега не можем да видим това, кое-
то е нужно за да се стабилизира едно 
ново и силно поколение учени.

Какво е Вашето отношение към пре-
подавателската дейност ?
Аз обичам преподаването, но не на 
всяка цена. Сред студентите и дори 
специализантите има такива с ниска 
мотивация. Моят съвет към тях е да 
сменят незабавно направлението, 
което са избрали и да се ангажират с 
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нещо, което обичат. Инак цял живот 
ще са нещастни.

Какви качества трябва да развиват 
в себе си младите специалисти, за 
да са ефективни в наука като психи-
атрията?
До края на дните си трябва да бъ-
дат любознателни. Ако някога си по-
мислят, че са научили психиатрията, 
това означава край на всичко!

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука? 
Ако ви харесва и ако сте любопитни 
– давайте. Науката, обаче, не е всич-
ко. Има лекари, които са прекрасни 
практици, но не искат да се занимават 
с наука. Това е въпрос на мотивация и 
личен избор.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката? 
Драстични реформи по отношение на 
университетското образование. Сред 
тях изграждането на общи рамки на 
отделните направления в различни-
те университети, включването в пре-
подаването и науката на все повече 
учени от ЕС, максимален брой общи 
проекти с другите държави членки на 
ЕС. Това е част от възможността да се 
въведат повече добри практики. 

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време? 
Обичам да спортувам – туризъм и ски, 
както и просто да поговоря с прияте-
ли. Времето обаче не стига.
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Д-р Анелия Хохвартер е всепризнат 
офталмолог, достоен за уважение чо-
век и най-вече изключителна българка. 
Заема се с редица каузи като борбата 
срещу домашното насилие, добровол-
чески мисии и дарения. Макар че живее 
и практикува в Австрия, тя не спира 
да се бори за промяна у нас, като заку-
пуването на така нужния за страна-
та ни робот, който да помага за про-
хождането на пациенти с двигателни 
проблеми.
Щедростта на д-р Хохвартер не спира 
дотук - цялата печалба от книгата ѝ 
"Пътуване"  се превръща в дарение за 
същата инициатива. Заради своите 
безброй заслуги в хуманитарните дей-
ности и каузата "Локомат за Бълга-
рия", тя е номинирана за Будител на 
годината 2017 в класацията на радио 
FM+ и е победител в категорията "Бу-
дителят на България извън България".
Нека заедно отделим малко време, за 
да се запознаем с вълнуващия разказ 
на един Човек, живеещ за хората. Обе-
щавам ви една силна и докосваща ис-
тория за живот като за три живота, 
живот - вседаващ, помагащ, вдъхновя-
ващ. 

Ако до всяко добро същество
застане поне още едно,
ех, ще започне такъв живот
че само си викам "Дано".
 

Помните ли момента, в който избра-
хте своята професия?
На 6-годишна възраст ми подариха 
една стъклена инжекция от Полша 
и чаках с нетърпение да я използ-
вам. Един поляк, който работеше при 
майка през ремонта на завода, извън 
кампаниите за преработка на захар, 
най-накрая беше се сетил за молба-
та на майка. Бях чакала този подарък 
една година и Дядо Мраз най-накрая 

Жената, на която искаме да 
приличаме - д-р Хохвартер
Текст от УспелитеБГ (uspelite.bg) | Автор: Вяра Стефчева
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ми я донесе.
Чак през пролетта се случи чудото: 
Моят втори братовчед и съсед роди 
идеята да инжектираме кокошките 
на баща му с ракия, защото били нещо 
болни, а нямало да търпят компреси. 
Речено-сторено.Той ги хващаше, а аз 
ги лекувах. Приспахме ги всичките за 
15 минути. Бой не ядох. Не са ме били 
никога.
Баща ми каза на комшията и негов 
първи братовчед, да не се ядосва, ко-
кошките ще се събудят, а ако не - че са 
били готови за фламбе. На мен каза, че 
е горд с мен, понеже съм се погрижила 
за тяхното здраве. Този урок по въз-
питание го осъзнах по-късно, когато 
имах деца. Винаги съм знаела, че ще 
стана лекар, но тази случка ми показа, 
че съм.
42-годишна, майка ми преживя трудо-
ва злополука. Избухна една центрофу-
га за бялата захар в завода и я изхвър-
ли на 20 метра. Получи отлепване на 
ретината на двете очи и беше опери-
рана в очна клиника в Плевен.
Тогава нямаше свиждания, но аз като 
новоизлюпена студентка във втори 
курс по медицина, облечена в бяла 
престилка, имах възможността да се 
промъквам в клиниката. Пациентите, 
дори с операции на перде, лежаха в 
клиниката по една седмица с превръз-
ки на двете очи напълно безпомощни 
дори да посегнат към чашата с вода. 
Тя трябваше да им бъде подадена. 
Така, аз започнах да оставам там и да 

обгрижвам стаята от болни. Сестри-
те бяха много мили и ми се радваха, 
че им помагам. Тогава се сблъсках за 
пръв път със слепотата.
Решението ми да стана офталмолог 
беше взето много емоционално. Сега 
знам, че много по-страшна е вътреш-
ната, духовната слепота, но не съжа-
лявам за избора си. Бих го направила 
отново, но не от емоционални подбу-
ди.
 

Разкажете на читателите ни за ка-
узата „Локомат за България” и за 
нуждата от нея.
Локоматизираната терапия е основ-
но звено в рехабилитацията в много 
страни по света, а в България реха-
билитацията като цяло е много слабо 
развивана. Свързана е с много сред-
ства, без възвращаемост, време и по-
стоянство. Но основната причина е 
възвръщаемостта. Не носи печалба. Но 
само на пръв поглед. Ако се погледне 
на нея с визия и в дългосрочен план, 
да вдигнеш един инвалид от леглото, 
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означава да спестиш средства за него-
вото обслужване и да го направиш в 
определен процент пълноценен. Това 
му дава възможност той да може сам 
да прави нещо за себе си, а не да чака 
само на милостиня.
90% от молбите за лечение в чужбина 
са за рехабилитация. 20 000 пациента 
чакат за това в България, а само 30-35 
на година получават тази възможност. 
За тях държавата плаща по 30 000 
Евро, за да заминат на лечение, без 
възможност за поддържаща терапия, 
което означава, че до година – две, па-
циентите ще загубят всички умения, 
което са успели да придобият.
По тази логика ние подаряваме го-

дишно на клиники в чужбина по един 
локомат… И не само това. Локомати-
зираната терапия осмисля работата 
на ортопедите, на неврохирурзите, не-
вролозите. Какъв смисъл има от една 
добре извършена операция, ако няма 
след това възможност за рехабилита-
ция?
 
В България има вече уреди за деца до 
6-годишна възраст, които са само за 
частична, а не за цялостна рехабили-
тация. С тях се постигат много добри 
резултати, но какво става с тези деца 
като поотраснат и техните физически 
показатели не съответстват на уреда? 
Те са оставени на произвола на съд-
бата, те трябва да събират пари чрез 
дарителски кампании, за да продъл-
жат и да запазят поне това, което са 
придобият като самостоятелност. Не 
всеки ще проходи чрез локомата, но 
поне ще има възможност да придобие 
определена самостоятелност и да се 
освободи от спазмите на парализата, 
за да спи спокойно. Искам да сенсиби-
лизирам обществото, показвайки про-
блемите, за които хората се срамуват 
дори да говорят.
Да си в инвалидна количка не е срам-
но. Ние не трябва да обричаме умни, 
интелигентни и емоционално живи 
хора на забрава и смърт. Аз съм горда, 
че познавам такива и съм им много 
благодарна, че те са моите будители. 
Те са много по - силни от мен духовно 
и им благодаря за урока. Това е кам-
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панията “Локомат за България”: една 
нужда, признание, благодарност и на-
дежда.

Кое е най-голямото Ви постижение 
в личен план?
Че успявам всяка сутрин, поглеждай-
ки се в огледалото да се усмихна, да си 
кажа: “Дай най-доброто от себе си, кое-
то можеш да дадеш” и да благодаря, че 
съм се събудила жива.

А в професионален?
Най-голямото ми постижение е, че ра-
ботя така, че всяка вечер да заспивам 
с чиста съвест. Често губим битки с 

болестта, но освен медикамент, може 
да предпишем и добра дума. Пациен-
та трябва да си тръгне 80% излекуван 
или доволен, преди да е посегнал към 
медикамента. Не по-малко постиже-
ние за мен е и желанието ми да пре-
дам нататък всичко, което съм научи-
ла. Дори и нещата, които не се пишат 
в дебелите книги. Казвам желание, за-
щото възможности - много, но жела-
нието не трябва да стихва докрай.

Какво ви вдъхнови да напишете ро-
мана „Пътуване”?
Лекарската ми мисия в Етиопия беше 
третата ми мисия и най-дългата. За 
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една календарна година живях 5 месе-
ца там, като най-дългият ми престой 
беше 3 месеца.
Вечерите са много тихи и пусти без 
електричество и свързаните с него 
интернет, телефон и телевизия. За-
почнах да пиша приказки за лека нощ 
и да ги изпращам на моите приятелки 
в часовете, когато интернета работе-
ше. Така се родиха много истории.
 
След прибирането ми в къщи ме пое 
въртележката на живота, но ми липс-
ваха часовете прекарани пред белия 
лист с писалка в ръка. Върнах се към 
моите часове на усамотение след ра-
бота и започнах да подреждам при-
казките в една история. Реших да я 
отпечата в 100 бройки и да я подаря 
на моите приятели. Когато тя се харе-
са на две издателства и едното от тях 
я издаде, се замислих, на каква кауза 
мога да я посветя, за да се подпомогне 
нещо, след като е харесвана и ще носи 
дори пари. Така се родиха и преводите.
Първично ме подтикна моето възхи-
щение от щастието, което изпитват 
хората в Африка от живота, въпреки, 
че е беден, труден и често кратък.
Разбрах, че на всеки му е достатъчно 
да има легло, в което да не заспива 
гладен и ден, изпълнен с усмивки и 
вяра. Ние загубихме вярата си, забър-
зани да придобием това или онова.
Забравихме да благославяме всеки 
миг, който ние отреден и да му се рад-
ваме. Лесно е да се оплакваш и мрън-

каш, но още по-лесно е да се радваш 
на това, което имаш. Защо не го пра-
вим? И не съм първата и няма да съм 
последната, която изпаща това посла-
ние. Дано бъде чуто някога. То е във 
всеки от нас. Нека не го заглушаваме, 
а да го чуем.

Коя е най-голямата Ви страст, след 
хуманитарните науки?
Пеенето и фотографията.
 
Какво означава за Вас „да бъдеш бу-
дител” ?
Чест е за мен да съм част от ятото, на 
номинирани или не, известни или не-
известни будители. Казват, че една 
птичка пролет не прави, но ние сме 
ято, и то в различни области. Така и 
надеждите ще станат реални, когато 
са обединени. Будителството е фило-
софия на живот, а номинацията ми по-
каза реално, че не съм сама и ме дари 
с оптимизъм и енергия да не спирам. 
Това е и едно потвърждение за необ-
ходимостта на каузата.
Има една мисъл: не прави непоискано 
добро. А ако хората не са им останали 
сили и вяра дори да си го поискат това 
добро? А защо няма велики мисли за 
непоисканото безразличие? Да не би 
безразличието да е поискано, че го да-
ваме? И тук искам да завърша с един 
цитат от моята книга: “Защо хората си 
задават винаги въпроси, а не отгово-
ри?”
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Текстът се спира на корес-
понденцията на акад. Миха-
ил Арнаудов с проф. Иван Д. 
Шишманов. Нейната внуши-

телност позволява да се засегнат 
най-общо отделни линии в писмата 
на акад. Арнаудов – от израстването 
му като учен до края на кореспонден-
цията между двамата. Фиксирана е 
също близостта в политическите им 
възгледи, в сравнение с тези на проф. 
Б. Пенев. Статията отбелязва и не-
обходимостта от проучване на епис-
толарното наследство на учения, 
преживял три важни епохи в общест-
вено-историческото развитие на Бъл-
гария. Маркиран е и част от дългия 
списък с негови адресати, включващ 
европейски интелектуалци и научни 
организации от всички области на на-
уката и културата.

В епистоларния фонд на българска-
та литература кореспонденцията на 
академик Михаил Арнаудов, заради 
богатата си съдържателност, би след-
вало да заема едно от централните 
места. Неговите писма обаче не само 
не са проучени, но и не са публику-

вани, за да се заяви категорично по-
добно становище. Цитати от писма на 
Михаил Арнаудов са печатани само от 
Кръстьо Генов в някогашния в. “Оте-
чествен фронт” (6. Х. 1978 г.) и от Пе-
тър Динеков в книгата му “Литерату-
ра и култура” (1982 г.). Причината за 
епистоларно непознатия още учен е 
обяснима – 40 години от кончината 
му не са толкова голям период, за да 

За кореспонденцията на академик 
Михаил Арнаудов
Автор: д-р Румен Шивачев

Михаил Арнаудов
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се почувстват осезателно интересът 
и потребността от подобно специал-
но проучване. Това се отнася също и 
за други български интелектуалци и 
учени от по-ново време, което изглеж-
да естествено както в културно-ис-
торически, така и в социално-психо-
логически аспект. Просто трябва да 
минат около три-четири десетилетия, 
посветени главно на представително-
то творчество (като най-важно) и на 
спомените, каквито за Михаил Арна-
удов има не малко публикувани, за да 
се актуализира фигурата на учения в 
неговата по-мащабна личностна свър-
заност със собственото му дело и да се 
премине към по-друг тип изследвания 
– вече с по-тесен и по-конкретен, но не 
по-малко сложен и интересен харак-
тер. С други думи, към автентичната 
личностна цялостност, доколкото тя 
е осветлена от наличната и известна 
архивна документация. За този при-
видно дълъг, но всъщност обективно 
обусловен, период за включване на 
епистоларното наследство в кръга на 
научните интереси ще изтъкна като 
съществен фактор и сложвия процес 
на така наричаното “фондообразува-
не”. Той не може да протича в усло-
вията на зададени срокове, а се огра-
ничава в рамките на средно на 1-1,5 
поколения, тъй като в съществената 
си част е пряко свързана с наследни-
ците, а в по-тесен смисъл и с адреса-
тите. 
В замяна на всичко това, отвъд тези 

40 години стои цял век изключително 
интензивен и продуктивен интелек-
туален живот, понесъл превратности-
те на няколко епохи. Михаил Арнаудов 
има щастието не само да свидетелства 
за тях чрез личното, общественото 
и научното си присъствие, но и да се 
впише в епохата на “строителите на 
съвременна България” комплексно 
в нейната пълнота – именно и чрез 
огромния си дял в епистоларната ни 
литературна история. Запознавай-
ки се, дори частично, с трудоемката 
и изискваща многостранно проучва-
не кореспонденция на Михаил Ара-
удов, оставаме с впечатлението, че 
без нея портретът му на универсален 
учен-хуманитарист би бил твърде не-
пълноценен. Не биха могли да бъдат 
проникнати и дискутирани много от 
мотивите на неговите позиции, осно-
ванията на неговите полемики, които 
обуславят както развитието и лични-
те му характеристики на учен, така и 
произтичащите от тях линии и влия-
ния върху самата българска хуманита-
ристика. Доколкото социо-културната 
конюнктура и така наричаният “дух 
на времето” предполагат диференци-
рани интереси към личността въобще, 
епистоларният портрет функционира 
като корелативен медиатор между 
чисто литературоведските и теорети-
ческите интерпретации на трудовете 
на учения, от една страна, и неговите 
лични, субективно обусловени кон-
цепции, постигащи валидност и акту-
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алност в обективно протичащия кул-
турно-научен процес и провокиращи 
тези интерпретации, от друга страна. 
Както бе споменато, Михаил Арнаудов 
има щастието да пребивава сред ду-
ховно-интелектуална плеяда на на-
ционалните строители и чрез писмата 
си. Той навлиза в следосвобожденско-
то ни културно строителство във вре-
ме с особена динамика. Това е време на 
интензивен писмовен живот, когато 
България е – образно казано – залята 
от писма, от пощенски и илюстрова-
ни карти, от гъсто изписани визитки, 
че даже и частно лични депеши, кои-
то днес имат значение на конкретна 
културно-историческа и биографиче-
ска информация. Това е време, когато 
писмовните връзки са задължителен 
атрибут на познанствата между инте-
лектуалците, независимо през каква 
близост, трайност, интензитет, през 
какви състояния преминават нехни-
те отношения. Макар и непредстави-
телен и специфичен, епистоларният 
жанр пребивава съвсем реално в бъл-
гарската тестовост – значимо и интен-
зивно, упражнява очевидни влияния 
и върху жанровата система на новата 
ни следосвобожденска литература. 
Дори “славният българин” Бай Ганьо е 
въвлечен от автора си в специфична-
та наративност и сюжетност на епис-
толарността. Изразено условно с ези-
ка на летоброенето, това са годините 
от 1880 до 1930-1935 г., когато следво-
енните катаклизми рефлектират вър-

ху условията на българския духовен 
и интелектуален живот и променят 
и съдържателността, и проблемати-
ката, както и самата интензивност на 
епистоларната ни литература. Миха-
ил Арнаудов преживява всички тези 
условни деления. Нещо повече, него-
вият жизнен път завършва само около 
десетилетие преди появата на вирту-
алните пространства, на електронна-
та вербалност и поща и от тази гледна 
точка неговата около 80-годишна ко-
респонденция добива особена стой-
ност. 
Като универсален учен – хуманита-
рист и културолог, Михаил Арнаудов 
кореспондира с множество български 
и чужди интелектуалци и специали-
сти от всички области на познанието и 
живота. Регистърът на неговите адре-
сати е изключително разнообразен – 
писатели, критици, политици, худож-
ници, учени, университети, академии, 
комитети. Ст. Романски, Ст. Младенов, 
К. Мутафов, Ненко Балкански, Ал. Бу-
рмов, Кирил Христов, А. Страшими-
ров, Т. Траянов, Г. Константинов, Ас. 
Златаров, Роже Бернар, Едуард Бойл, 
Енрико Дамяни, Андре Мадон и много 
други. 
Особен интерес би представлявала ко-
респонденцията на Михаил Арнаудов 
с проф. Иван Д. Шишманов, на която в 
рамките на този кратък и обобщаващ 
текст ще отделим повече внимание. 
Според наличната информация, на-
чалото й поставя Михаил Арнаудов с 
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писмо, писано на 28. ХІ. 1898 г. в Ли-
писка (Лайпциг), който освен всич-
ко друго, е най-активният просветен 
деец по това време и вече е забелязал 
дарбите на бъдещия учен, съдейст-
вал е за следването му в Германия и 
е публикувал положителен отзив за 
първото му изследване “Обща х арак-
теристика на народната поезия” в сп. 
“Извор” (3/1895 г.). Обръщайки се към 
Шишманов, Михаил Арнаудов изразя-
ва дълбоката си признателност към 
“всичко онуй, което аз Ви дължа като 
на учител мой и съветник”. С това или 
подобно обръщение започват и много 

от писмата му в по-късния и улегнал 
етап на приятелството им. Младият 
тогава изследовател запазва в писма-
та си до смъртта на Шишманов, а и през 
целия си живот, своя пиетет към чове-
ка, изиграл решаваща роля за оформя-
нето си на учен, дори когато полеми-
зира с него. Още в това първо писмо е 
зададена една от важните теми както 
на кореспонденцията между двамата, 
така и на научните интереси на Арна-
удов – темата за будизма и индуизма. 
Излагайки подробно концепциите за 
бъдещото си изследване “Буда и буди-
змът”, той той заявява, че прави това, 
и то в съвсем популярна форма, защо-
то у нас нищо не се знае за будизма, 
нито за хилядолетната индийска кул-
тура. Действително, тази тематика у 
нас за пръв път се поставя проблемно 
от Михаил Арнаудов в сп. “Български 
преглед” (8-10/ 1900) и по-късно в сп. 
“Мисъл” (1-5/1902), както и на рецен-
зията за индийската повест “Нал и Да-
маянти”, излязла през 1902 г. Колко-
то е вдъхновен от лекциите (вече не 
само по индийска култура – литера-
тура, език, философия), които слуша в 
Лайпциг и за които подробно инфор-
мира своя “съветник”, толкова Михаил 
Арнаудов е респектиран от самия ав-
торитет на Шишманов, по отношение 
на бъдещата си дисертация “Българ-
ските народни приказки”. Въпреки яс-
ните ранни интереси към темата, тази 
дисертация възниква сякаш случайно 
– той се оплаква, че това е неизчерпа-

Иван Д. Шишманов
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ема тема, загатва за по-дисертабилни 
проблеми, че той няма нито една кни-
га по въпроса и моли Шишманов да му 
заеме книги и да му посочи заглавия. 
Но това притеснение е впоследствие 
преодоляно, а народните приказки – 
като дял от комплексната “народоу-
ка” – поддържат постоянен интерес в 
научните му занимания десетилетия 
след написването на дисертацията. 
Подобно на д-р Кръстев и Боян Пенев, 
Михаил Арнаудов не е възхитен от 
учителството както в провинция-
та, така и в столицата. Той пише тре-
вожно писмо до своя интелектуален 
наставник на 21. ІХ. 1900 г. от Видин, 
където е назначен в Мъжката гимна-
зия: “С това писмо ида да Ви се опла-
ча от тоя Видин, да Ви кажа, че дъл-
боко го ненавиждам и че ми дохожда 
безутешна мисъл да напусна и него, и 
“катедрата”, та каквото ще да става... 
Несносното в дадения случай е прос-
то: във Видин не може да се живее. 
В хигиеническо отношение градът е 
отвратителен и вреден за слаби нату-
ри... На второ място, мъчно може да се 
докарва хармония между задължени-
ята училищни, които ми грабят много 
време, и склонността ми към по-дру-
ги, отколкото училищните, занима-
ния, на каквито съм се посвещавал 
досега. Среден път трудно може да се 
намери”. Подобно отношение Михаил 
Арнаудов изразява и след премества-
нето си в “Централната мъжска гим-
назия”, както се нарича по това време 

Първа мъжка гимназия в София и къ-
дето той учителства две години (1901-
1903). Чувствайки се повече амбицио-
зен ученик, отколкото неамбициозен 
даже учител, с ясно изразени изследо-
вателски склонности, той настойчиво 
моли Шишманов да му съдейства от-
ново да замине за Германия. 
В тези начални години писмовната 
връзка между Шишманов и Михаил 
Арнаудов е особено интензивна. Шиш-
манов, макар и изключително анга-
жиран в многото и различни области 
на културния, научния и обществения 
живот, е от хората, за които определе-
но може да се каже, че обичат да пишат 
писма. Продължаването на кореспон-
денцията им, от негова страна, свиде-
телства, че той не се е излъгал нито в 
своето откритие, нито в своя ученик. 
В огромната по обем преписка между 
него иМихаил Арнаудов, наред с на-
учната проблематика, се преплитат и 
проблемите на обществения живот, на 
политиката и литературната критика. 
Особено силно Михаил Арнаудов пре-
живява университетската криза от 
1907 г. Той непрекъснато информира 
Шишманов за нейния ход, раздвижва-
нето и застоя й и сам се определя за 
“шишмановист”, заедно с Л. Милетич 
и Ст. Чилингиров. Михаил Арнаудов 
подробно аргументира позициите си 
изобщо и в полза на Шишманов, вър-
ху когото рефлектира кризата, а през 
1909 г. публикува и отделна статия по 
този въпрос. 
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По същото време в пощенска карта от 
28. ХІІ. 1907 г. Михаил Арнаудов спо-
деля и идеите си за издаване на “едно 
ново списание “Критика”, които така 
и не се осъществяват. Забележителни 
са неговите критични изказвания за 
Елин Пелин, които се доближават до 
тези на Б. Пенев, изразени в статии-
те на последния през 1906 и 1907 г. за 
творците и литературата около “Бъл-
гаран”. В пощенска карта до Шиш-
манов от 4. ІІІ. 1909 г. той споделя по 
конкретен повод: “Изпращам Ви днес 
по поръка на Елин Пелин и от него-
во име първия брой на новото спи-
сание “Слънчоглед”. Не съм възхитен 
нито от прозата на Елин Пелина, нито 
от стиховете на Балабанова, нито от 
критиката на Кьорчева и не знам, не 
разбирам кое е карало тия господа 
да захващат списание. – Разказът на 
Елин Пелин ми се вижда дори прямо 
безвкусен и булеварден. Жалко, че тоя 
талантец се самоуби тъй скоро!”. Само-
убийството, разбира се, не се случва, 
но изказването е индикация по-скоро 
за различните възгледи и нагласи на 
Б. Пенев и Михаил Арнаудов за лите-
ратурното творчество изобщо, чие-
то средоточие в конкретния случай е 
ранното творчество на Елин Пелин. И 
двамата еднакво чувстват неустано-
вения още талант на бъдещия класик, 
но единият излага директно крити-
ческото си отношение към творбите 
му,а другият заема позицията си въз 
основа на предварителните си пози-

тивистки възгледи за националната 
художествена словесност. 
Интересни са и различията във външ-
но-политическите възгледи между 
Михаил Арнаудов и Б. Пенев по вре-
ме на Балканската война и след нея. В 
писмо от Виена Михаил Арнаудов из-
разява през септември 1913 г. своето 
положително мнение за доброто от-
ношение на австрийците и австрий-
ската журналистика към България, 
докато през февруари същата година 
в писмо до проф. Сп. Казанджиев Б. 
Пенев подкрепя с множество цитати 
възмущението си специално от “Neue 
freie Presse”, която оплаква страда-
щата Турция от агресивния “негър” 
България. Разбира се, през тези седем 
месеца между написването на двете 
писма са настъпили и известни про-
мени във военната политика на Бъл-
гария и Австрия, но Б. Пенев не проме-
ня и по-късно своето отношение към 
австрийските медии, както и Михаил 
Арнаудов. 
За разлика от Б. Пенев, д-р Кръстев, 
Пенчо Славейков и други свои съвре-
менници, Михаил Арнаудов избягва да 
пише и праща пощенски и илюстрова-
ни карти. Той ги използва предимно 
по конкретен делови повод, добавяй-
ки обикновено свои мнения и мисли, 
а също и при краткотрайно или инци-
дентно възникнала преписка. В пис-
мовната си връзка с Шишманов Миха-
ил Арнаудов предпочита белия лист, за 
да може да разгърне мислите си, да се 
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“изкаже”. Макар че в писмо до него от 
2. V. 1909 г. изрично заявява “не да дам 
на всичко това епистоларна форма, 
да поверявам на книга всичко, що ме 
мами и занимава – за това съм неспо-
собен”, писмата му са всъщност дълги 
и дискутиращи проблеми от научната 
му практика. Твърде рядко в текстове-
те им се вместват различните настро-
ения, в които иначе се държи сметка 
главно за емоционалните страни на 
работата му. В замяна на това изказът 
им е концентриран, аналитизмът на 
неговата мисъл – сбит, а по частните 
и битовите теми той говори, сякаш, 
издалече; “не му отпуска края” и не се 
разпростира, както това правят и П. 
Ю. Тодоров, и д-р Кръстев, и Б. Пенев, 
и др. Никаква фамилиарност, никакви 
описателни вживявания в емоциите 
на всекидневието, никакви забавни 
или интимни сюжетни свободи не съ-
пътстват приятелството между два-
мата. Формулировката, която би била 
най-точна за отношенията между тях, 
въз основа на дългогодишната им 
преписка, е “професионално приятел-
ство”. Колкото и тривиално да изглеж-
да на пръв поглед, това е приятелство, 
защото е професионално и най-вече 
в условията на професионалните им 
отношения се поражда и поддържа то. 
Затова епистоларният стил на Миха-
ил Арнаудов, вече не само в кореспон-
данцеията му с Шишманов, може да се 
определи като интелектуално делови. 
В смисъл, че коментарите отстъпват 

пред интелектуалната съсредоточе-
ност, туширащо, но не обезцветяваща 
всяка емоция; че по-младият учен е 
завладян от възможността за осъзна-
ване на света около него посредством 
задълбочаването на зададената във 
всяко писмо проблематика, която сам 
Михаил Арнаудов да развие и сподели. 
Това особено се отнася за проблемите 
около психологията на творчеството, 
които рядко липсват от писмата му до 
Шишманов. 
В края на този общ преглед на пре-
писката между Михаил Арнаудов и Ив. 
Шишманов е необходимо да се отбеле-
жи и активността на последния в нея. 
Това е една равностойна и балансира-
на кореспонденция, макар че Михаил 
Арнаудов запазва учтивата форма през 
целия й близо 30-годишен период. Ос-
вен че се интересува от развитието 
на своя “ученик”, Шишманов споделя 
и свои лични професионални и об-
ществени интереси. В писмата си той 
коментира както общата им работа в 
Университета, така и сътрудничество-
то им в сп. “Българска мисъл”, споделя 
впечатленията си от събитията и лич-
ностите в научния и културния живот 
на София и страната, отзовава се на 
анкетата на Михаил Арнаудов защо и 
как е станал (и) фолклорист. 
Не можем в заключение да не обър-
нем внимание и на един по-общ про-
блем. Кореспонденцията на Михаил 
арнаудов, и то съвсем не само с Шиш-
манов, открива въпроса за същест-
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вуването на огромни масиви от пис-
ма, които все още стоят непознати за 
специалисти и интересуващи се нес-
пециалисти. Може определено да се 
каже, че те възсъздават изключител-
но интересна и реалистична картина 
на интелектуалния и духовен живот у 
нас в края на ХІХ и първите десетиле-
тия на ХХ в. Нещо повече, оживотворя-
вайки я, те внасят съществени коре-
кции във втвърдените ни представи 
за събитията и хората от онова време. 
Михаил Арнаудов надживява няколко 
ключови периода в нашето обществе-
но развитие. Надживявайки даже до-
животната си присъда от така нарече-

ния “народен съд”, неговата писмовна 
активност, като че ли, не намалява, но 
рефлектира върху духа и характера на 
цялостната му кореспонденция. От-
давна ги няма много от връстниците 
и съвременниците, с които така пол-
зотворно, както с Шишманов, да си 
пише. А и телефонизацията не успява 
да измести настроенията му за писма. 
Кореспонденцията му навлиза в друг 
период, различаващ се от този на пре-
писката му с Ив. Шишманов както по 
форма и съдържание, така и по интен-
зивност и научност. 
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Николай Спасов. 
Работя в областта на зооло-
гията, палеонтологията и 
еволюцията на гръбначната 

фауна, както и по проблемите на ней-
ното опазване. Това не е за мен просто 
професия, то е начин на съществуване 
и осъществяване на детските ми меч-
ти. 

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Професор съм в Националния приро-
донаучен музей при БАН и негов ди-
ректор. 
Националният природонаучен музей 
при БАН (НПМ-БАН) е най-богатият 
природонаучен музей на Балканите 
(към 1.5 млн. колекционни единици 
от живата и нежива природа на Бъл-
гария и света). Същевременно той е 
и най-старият музей в България – на 
129 години. От една страна музеят е 
научна институция в областта на кла-
сическите естествени науки и приро-

дозащитата, а от друга – културно и 
образователно средище с национално 
значение. Музеят популяризира на-
учните знания за природата чрез екс-
позицията си, чрез организиране на 
изложби, на лекции и образователни 
игри и занимания за ученици и деца. 
Главни изследователски направле-
ния в НПМ са изучаването на живата и 
нежива природа, проучването на ево-

Николай Спасов, директор на 
Националния природонаучен музей 
при БАН
Интервюто взе Йордан Василев
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люцията на организмите и опазване-
то на природното биоразнообразие. 
Приоритетните направления за НПМ-
БАН са фундаменталните проучвания 
в областта на класическите природни 
науки (зоология, палеонтология и па-
леоантропология, геология, ботани-
ка) и природозащитните изследвания 
(консервационна биология). НПМ-
БАН се явява национален център по 
биоспелеология и проучване и опаз-
ване на прилепната фауна, както и ос-
новно изследователско звено в стра-
ната в областта на палеонтология на 

гръбначните животни, археозоологи-
ята и ентомологията. В тези области 
музеят разполага с водещи специали-
сти със световна известност и обучава 
докторанти и дипломанти. НПМ-БАН 
оказва експертна помощ на държав-
ните институции и други обществени 
структури.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Ще прозвучи странно, но мисля, че аз 
съм роден с тази даденост – да се ин-
тересувам от природата, нейното ми-
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нало и настояще и да се занимавам с 
изучаването ѝ. Майка ми казваше, че 
първата дума която съм произнесъл 
не е „мама“, а „меца“ (!). Бил съм на поч-
ти годинка и ме извели навън да видя 
снега. Имал съм книжка с бяла мечка 
на корицата. Явно съм свързал бялото 
на снега с белия цвят на мечката… Не-
очаквана асоциация… Помня, че баща 
ми ме заведе за пръв път в Природона-
учния музей. Бил съм сигурно на 5-6 
години, помня че ръката ми се протя-
гаше максимално нагоре, за да държа 
неговата... Когато излязохме навън, аз 
казах (и това го помня отлично, бил 
съм много впечатлен!) – Татко, един 
ден аз ще работя тук!

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания, как се казва той и какви пол-
зи ще има за науката и живота на 
обикновения човек?
Участвал съм в над 40 проекта в об-
ластта на палеонтологията, палео-
антропологията, археозоологията, 
екологията на животните и консерва-
ционната биология като голяма част 
от тях съм ръководил. Ръководил съм 
проекти с европейско и американско 
финансиране, но нито веднъж не съм 
имал одобрен проект в сесиите на 
ФНИ, макар че съм участвал като про-
екто-ръководител или участник в 6-7 
сесии на фонда. Явно не съм дорасъл 
до нивото да се класирам в проекти на 
националния фонд… Съжалявам, че 

трябва да го кажа, но имам преки впе-
чатления от ниското ниво, от липсата 
на обективност и явната корупция съ-
ществувала във фонда през послед-
ните повече от 10 години; корупция с 
раздаване на милиони на „наши хора“, 
за която алармира преди няколко го-
дини проф. Хорозов, но от това нищо 
не последва... Получавал съм явно 
фалшиви и некомпетентни рецензии, 
които могат да служат за доказател-
ства в съдебен процес, какъвто явно 
никога няма да се състои… Дано днеш-
ното ръководство на фонда да успее 
да се справи с това наследство, но не 
съм особен оптимист… 
Питате ме какви ползи ще имат от мо-
ите проекти науката и живота на обик-
новения човек… Не искам да крия, че 
се гордея с мои постижения и откри-
тия и за това, че колегите по света, ра-
ботещи в тези области ги познават и 
цитират. За някои от тях споменавам 
бегло в отговора на следващия въпрос. 
Други проекти са били по-приложни, 
свързани с природозащитата. Надя-
вам се, че с тях съм допринесъл и до-
принасям нещо за това да остане дива 
и красива природа. Бих искал да отбе-
лежа, обаче, че от фундаменталната 
наука не трябва да се очакват преки 
ползи, особено в краткосрочен план. И 
въпреки това, в нея инвестират мно-
го средства държавите, които са воде-
щи в света, защото фундаменталната 
наука е в крайна сметка двигателят 
на бъдещия прогрес. Много често на-

http://nauka.bg


НАУКА | БРОЙ 105 

35Българска наукаЯНУАРИ 2018

С подкрепата на:

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

учното откритие не носи никакви ма-
териални ползи, но и не това е обик-
новено целта на научното откритие. 
Неговият смисъл е да разширява сфе-
рата на познанието на човечеството 
и да задоволява вечно търсещия дух 
на човека. Ако използвам и перифра-
зирам един удачен отговор, даден на-
времето по подобен повод от известен 
френски интелектуалец, научното от-
критие може да не служи за нищо като 
музиката на Моцарт. 

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Няколко от последните ми публика-
ции излязоха почти едновременно 
към края на миналата година. Една-
та, дело на голям международен ко-
лектив, излезе в едно от престижните 
издания на Nature и е свързана с вре-
мето и мястото на произхода на до-
машната котка. Друга, подготвена от 
моя ученичка от Китай и от мен, пред-
ставлява описание на нов за науката и 
неизвестен досега вид саблезъба кот-
ка, с размер на леопард, живяла преди 
около 7.5 млн. год. Трета публикация, 
в която работих основно с колега от 
музея д-р Латинка Христова, се отна-
ся до описание на останките на много 
рядък вид пещерна мечка и същевре-
менно до ревизия на систематиката 
на пещерните мечки на Евразия. Но аз 
бих искал да разкажа повече за едно 
друго откритие, оповестено през изте-

клата година: международен екип от 
учени от Германия, Канада, Франция, 
Гърция и България (двама учени от 
НПМ-БАН), ръководен от проф. Бьоме 
(Германия) и от мен, публикува в из-
вестното научно списание PLOS ONE 
(22 май, 2017) две статии, свързани с 
обосновката на един и същи въпрос: 
Двете статии, аргументират станови-
щето, че най-ранният представител на 
предчовеците (Hominini) би трябвало 
да не е сахелантропът от Чад, както се 
смяташе до сега, а грекопитекът, уста-
новен с две находки от Гърция (край 
Атина) и България (Азмака, край Чир-
пан), с възраст 7.175 и съответно 7.24 
млн. год. Това прави Балканите и Из-
точното Средиземноморие, а не ек-
ваториална Африка, най-вероятният 
район на поява на хоминините. Двете 
статии са видени (според електрон-
ния сайт на списанието) повече от 150 
000 пъти между 22 май и края на 2017 
г., а новата хипотеза бе широко пред-
ставена в нашите и световните медии 
от Австралия, през Евразия до Канада. 
Ето и връзки към тях:
http://journals.plos.org/plosone/
a r t i c l e ? i d = 1 0 . 1 3 7 1 / j o u r n a l .
pone.0177347
http://journals.plos.org/plosone/
a r t i c l e ? i d = 1 0 . 1 3 7 1 / j o u r n a l .
pone.0177127

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Въпреки мрачния период за науката, в 
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който се намираме днес – без интерес 
от страна на управляващите, без нуж-
ните средства, които да улеснят дости-
гането на нужните резултати, смятам, 
че науката има бъдеще и в България. 
Най-вече заради това, че в България 
има талантливи хора. Вярвам, че необ-
ходимостта от наука ще бъде разбра-
на и от тези, които са в позицията да 
я превърнат в приоритет (не само на 
думи, както е сега), взимайки поука от 
нашите предшественици, будителите, 
строители на България веднага след 
Освобождението, когато жаждата за 
наука и образование става основен 
двигател на обществото и на управле-
нието на страната. 

Как оценявате работата на екипа 
си?
Като директор на Националния при-
родонаучен музей изпитвам удовлет-
ворение от факта, че работя с чудесен 
екип. В него има учени със световна 
известност, водещи експерти в стра-
ната в съответните области и най-ва-
жното – колеги, на които може да се 
разчита като хора. И това не е случай-
но, тук постъпват само хора с качества, 
по традиция те биват избирани мно-
го внимателно. Няма да сбъркам, ако 
кажа, че екипът на музея като дух, 
сплотеност и експертни възможности 
е между най-добрите, които познавам 
в изследователската сфера у нас. 

Има ли млади хора, които искат да 

се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Без съмнение! Лично аз назначих през 
последните две-три години вече ня-
колко. Смея да се надявам, че въпреки 
твърде ниското заплащане, към нас, 
към БАН и към науката ще продължа-
ват да се насочват млади хора, защото 
това са хората с призвание. 

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Ако наистина изпитвате непреодоли-
мо влечение към тайнството на по-
знанието, към разгадаване на загад-
ките, не се колебайте да се насочите 
към научното поприще. Не познавам 
по-голямо удовлетворение от това – 
да видиш постигнати резултатите на 
своя творчески труд. 

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Отношението към нея, особено на 
управляващите, а оттам и финанси-
рането ѝ. Не е вярно твърдението, че 
по света науката не се правела в ин-
ститутски обединения, подобни на 
нашата академия, а в университетите 
(вижте, например, френския CNRS, Из-
раелската академия на науките и мно-
го други). В университетите на спе-
циалистите им остава много по-малко 
време за наука, защото основната им 
работа е да преподават. Не е вярно и 
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твърдението, че по света науката не 
се финансира основно от държава-
та. България е единствената страна 
в Европа, в която за наука от държав-
ния бюджет се отпуска много под 1%. 
Според изнесени статистически дан-
ни водещите страни в Европа отделят 
3-3.5%. Израелската академия на нау-
ките, например, поощрява развитието 
на фундаменталните изследвания в 
областта на природните науки, исто-
рията, философията. Малката страна 
Израел има най-висока концентрация 
на учени в света. Културните нации 
знаят, че държава, която не отделя 
внимание на развитието на науката, 
не може да има бъдеще. 
И още: необходимо е наново да се въ-
ведат единни (и то високи) национал-
ни критерии за развитието на т. нар. 
академичен състав. Докато в БАН кри-
териите за придобиване на длъжност-
ите доцент и професор са що-годе ви-
соки (най-малкото най-високи), то в 
редица университети и други научни 
институции те са доста занижени. И 
разбира се, при придобиване на съот-
ветните научни длъжности, постигна-
ти на основата на достатъчно високи 
критерии, високо трябва да бъде и за-
плащането на такива учени. 

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Естествено. Спортувам, и то сериоз-

но. Това е част от мен, без която не 
мога. Уважавам спортовете, за които 
е нужна голяма сила и издръжливост. 
Ние, естествениците, много често сме 
спортисти. Логично е, често сме сред 
природата, където трябва да си в кон-
диция и да се справяш с природните 
стихии. Вижте например моя колега, 
зоолог от музея, световноизвестния 
алпинист Боян Петров. А бившия ми 
директор д-р Петър Берон е получавал 
правителствена, юбилейна награда за 
републикански рекорд на спускане на 
дълбочина в пещери. 
Обичам историята, неслучайно свър-
зах моята работа и с нея, и с археоло-
гията – като археозоолог определям 
животинските кости от археологиче-
ски обекти. Както повечето хора оби-
чам да пътувам, но интересното е, че 
дори когато пътувам, много рядко е 
просто така, случайно. Дори когато 
пътувам уж в почивка, винаги гледам 
да я свържа с някоя от моите изследо-
вателски цели. 
Обичам да чета. Имам огромна биб-
лиотека, попълвана преди време от 
баща ми и майка ми, после от мен, още 
от детските години. Но с времето усе-
щам, че не се нахвърлям върху всяка 
книга. Някога големият писател Еми-
лиан Станев, когото познавах още от 
малък, казваше – на мен не ми е нуж-
но да прочета всяка книга, аз взимам 
книгата, подушвам я и разбирам дали 
ми е нужна. Да, и аз постепенно се нау-
чих да подушвам „моите“ книги.
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Изложбата “Вековните гори 
на България и техните оби-
татели” е планирана преди 
около година с намерение-

то да обърне внимание на един от 
най-сериозните проблеми, свързани 
с опазването на природата в световен 
мащаб. Един от най-добрите подходи 
за устойчиво съхранение на приро-
дата, на дивите животни, на ценните 

местообитания, е превръщането им в 
действителна ценност за обществото 
посредством познанието. 
Тя е организирана от ДАФНИ (Дру-
жество на анималисти, флористи и 
научни илюстратори) и НПМ (Нацио-
налния природонаучен музей) със 
съдействието на WWF (World Wildlife 
Fund), БДЗП (Българско дружество за 
защита на птиците) и ФДФФ (Фонд за 

Вековните гори на България и 
техните обитатели
Автор: Христина Грозданова
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дивата флора и фауна) и се откри на 
17 март 2018 в НПМ. 
В началото на 2017 година художни-
ците от ДАФНИ избират темата за 
унищожаването на вековните гори, 
една от най-големите заплахи и при-
чини за безвъзвратното изчезване на 
много видове. Популяризирането ѝ в 
България е важно тъй като липсата 
на информация и заинтересованост е 
една от предпоставките за унищожа-
ването на природните богатства, кои-
то притежаваме. Първата цел на орга-
низаторите е да съберат информация, 
да я систематизират. Необходимо е тя 
да бъде разбираема и достъпна, тъй 

като познанието е вдъхновение. 
От опитът на много от художниците 
в областта на научната илюстрация, 
както и от постигнатото в предходни-
те няколко изложби, личи че съвмест-
ната работа със специалисти и допит-
ването до проучватели от различни 
области е добра и ползотворна прак-
тика.  Както и в предходните няколко 
проекта, така и за осъществяването на 
настоящата изложба, учени, институ-
ции и неправителствени организации 
с радост предоставят информация и 
консултират артистите. 
WWF работят активно за проучване-
то и опазването на вековните гори в 
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България. Те предоставят много ин-
формационни материали, свързани 
с темата – проблемите, предприема-
ните до момента мерки и настоящи-
те дейности за опазването на старите 
гори у нас. БДЗП и ФДФФ също се при-
съединяват като партньори в качест-
вото си на организации, работещи за 
опазването и възстановяването на 
редки, изчезващи и изчезнали видове 
птици и техните местообитания. През 
последните години тези и други орга-
низации издават голям брой инфор-
мационни и илюстрирани материали 

за опазването на природата, за успеш-
ните дейности и модели. 
ДАФНИ е организация, която обеди-
нява голяма част от българските ху-
дожници с опит в областите на науч-
ната илюстрация и анималистиката. 
Повече информация за него и създа-
ването му бе публикувана не отдавна 
в сп. Българска наука. През 2015 годи-
на, още преди официалното създава-
не на дружеството, повечето от тези 
художници, както и десетки млади ав-
тори се включиха в изложбата „Голя-
мото завръщане“. Тя беше посветена 

Георги Пчеларов. Дървото – Европейска дива котка (Felis silvestris). 
Акрил върху картон. 2017 г.
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на темата за изчезналите и застраше-
ните от изчезване видове растения и 
животни в България и безспорно успя 
посредством силата на изкуството да 
представи този важен и недостатъчно 
дискутиран проблем.
Успешното постигане на всички цели 
заложени в този първи съвместен 
проект бе и една от предпоставките 
за учредяването на ДАФНИ и жела-
нието на художниците да работят за 
популяризирането на темите, които 
ги вдъхновяват и обединяват. В пър-
вата годишна изложба на ДАФНИ през 

2017 година бяха представени произ-
ведения на първите присъединили се 
членове и най-вече на утвърдени авто-
ри с опит, публикации и международ-
ни отличия в споменатите области. В 
нея бяха показани също и няколко 
от най-ранните примери за авторска, 
българска илюстрация от края на XIX 
век.
Темата за вековните гори беше една 
от първите идеи предложени за след-
ващата изложба на ДАФНИ и действи-
телно се оказа интересна и вдъхновя-
ваща. Участващите в нея художници, 

Деница Пенева. Трипръст кълвач (Picoides tridactylus). Туш. 2017.
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макар и обединени от целта тя да 
бъде информативна, подходиха мно-
го лично и емоционално. Поставяне-
то на фокуса върху измеренията на 
този сериозен проблем в България, 
разглеждането на познати, близки, 
посещавани територии, допринесе за 
това. Художниците успяха да разкри-
ят многообразието, богатството на 
малкото безценни острови на съхра-

нената дива природа, незасегнатата 
от човешка намеса хармония, вековни 
дървета, мечки, лисици, пъстри пти-
ци, цветя и бръмбари. Те са предста-
вени посредством разнообразие от 
традиционни и съвременни техники – 
акварел, маслени бои, акрил, графика, 
дигитална графика и др. 
Красотата и живота, които остават 
скрити зад кратката дума гора са по-

Венцислав Кръстев.Токовище – Глухар 
(Tetrao urogallus). Акварел. 2017. 

Симона Босилкова. Лисани - лисица 
(Vulpes vulpes).Туш (принт). 2016.
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казани в контраст с обособените из-
вън изложбената зала фотографии 
и информационни материали, които 
показват заплахите, бързото, безпо-
щадно и безвъзвратно изчезване на 
вековните гори и всички техни обита-
тели. Таблата с информация, снимки 
и текстове, както и всички други ма-
териали за изложбата са оформени от 
Деница и Славена Пеневи. Под тях във 
витрини са експонирани препрати, 
които целят да подчертаят спомена-

тия контраст между живота, красотата 
и присъствието на животните в гора-
та и тяхното съществуване като екс-
понати. Поставен е акцент върху реал-
ността, фактът, че човешката намеса 
в дивата природа, унищожаването на 
местообитания, не само в миналото, 
но и в момента води до изчезването на 
видове. Препарираните животни в за-
лите на музея са включени в т.нар. ди-
орами, наподобена е тяхна естествена 
среда. В настоящата изложба те са по-

Людмил Илиев. Кафявата мечка (Ursus arctos). Дигитална графика. 2017. 
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ставени пред таблата с информация 
като дори постаментите умишлено не 
са прикрити именно с цел да бъде под-
чертана неестествеността, опасността 
да имаме възможност да виждаме все 
повече от тях само там, зад студената 
светлина в стъклената витрина. 
Предвид последните събития, излож-
бата “Вековните гори на България и 
техните обитатели”безспорно бива 
свързвана с дискутирания дебат за 
съдбата НП Пирин - една от най-голе-

мите природни ценности на терито-
рията на България. Организирането 
на изложбата започна много преди 
възникването на този конкретен про-
блем с решението взето през декем-
ври 2017 за съществените промени 
по отношение управлението на парка. 
Макар изложбата да представя въпро-
са за вековните гори в България, това 
което тя показва, красивите, безценни 
местообитания, много от растенията 
и животните вдъхновили, художници-

Асен Игнатов. Врабчова кукумявка 
(Glaucidium passerinum). Акварел. 2017.

Анелия Пашова. Пернатонога куку-
мявка (Aegoliusfunereus). Акварел. 

2017.
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те и фотографите се срещат именно в 
границите на националния парк. По 
информацията представена в излож-
бата личи колко важна роля има гри-
жата за опазването на подобни места. 
Пренебрегването на закрилата им,  не-
знанието и омаловажаването на опре-
делени въпроси, довежда до изчезва-
нето на някои видове от територията 
на България, а в световен мащаб и до 
безвъзвратното изчезване на такива. 
Много от тези случаи биха могли да 

бъдат избегнати и това е постижимо 
именно посредством развитието на 
науката, познанието, разумното отно-
шение към ресурсите и нашите собст-
вени нужди. 
Науката е в основата на разбирането и 
разрешаването на екологичните про-
блеми. От самото си създаване Нацио-
налният природонаучен музей и БАН 
работят за достойното представяне на 
България в контекста на международ-
ните дейности, свързани с проучване-

Милена Радева. Родопско крайснежно 
звънче (Soldanella rhodopaea). Акварел. 

2017.

Екатерина Кожухарова. Пролетно 
ботурче (Cyclamen coum). 2017.
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то и опазването на природата. Именно 
там започват своя професионален път 
и първите художници анималисти и 
научни илюстратори у нас. В духа на 
традициите, „Вековните гори на Бъл-
гария и техните обитатели“ е една от 
поредица тематични изложби, пред-
ставяни през последните години в На-
ционалния природонаучен музей. 
Организаторите на изложбата се на-
дяват посредством представените в 
изложбата художесъвени произведе-
ния да спомогнат за осмислянето на 
природните богатства като ценност, 
която принадлежи на всеки от нас, а 
посетителите на музея да бъдат изку-
шени сами да намерят своя път към 
вековните гори и техните обитатели.

В изложбата участват: Георги Пчела-
ров, Проф. Виктор Паунов, Асен Игна-
тов,Виктор Василев,Валентин Катран-
джиев, Деница Пенева, Венцислав 
Кръстев, Илия Бояров, Милена Радева, 
Анелия Пашова, Симона Босилкова, 
Славена Пенева, Любен Домозетски, 
Игната Василева, Екатерина Кожуха-
рова, Теодора Пешева, Невена Ивано-
ва.
    

Виктор Василев. Зубър – европейски 
бизон (Bison bonasus). Акрил. 2017.
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Резюме

Настоящата статия пред-
ставя една особена форма на 
изкуство. То съчетава в себе 
си живопис и инженерство в 

изящни механични произведения, ими-
тиращи живи създания. Произведени-
ята му се наричат аутòмата. Най-но-
вите научни принципи в областта на 
механиката от 18. век са заложени 
в него. Изкусността на художници и 
скулптори и находчивостта на гени-
ални инженери се съчетават в съвър-
шена хармония и променят коренно 
облика на Европа. Изконното желание 
на създателите му е да изследват при-
родата на действителността. Това е 
изкуство от 18. век, за което се знае 
твърде малко. Според съвременните 
тълкувания, може да се определи като 
кинетично изкуство, но в действител-
ност е много повече. То е много повече 
от живопис, скулптура и инженер-
ство, защото съчетава художествен 
талант и инженерни умения в зана-
ят, невиждан дотогава и влиянието 
му върху цялостния облик на Европа е 
зашеметяващо. То е причината за на-

стъпването на индустриалната ре-
волюция. Погледнато от съвременна 
гледна точка, то е съвършеното дете 
на съюза между наука и изкуство. 

Ключови думи: Аутòмата, Изкуство, 
Механично изкуство, Механика,Инже-
нерство

Често казват, че ако наистина искаш 
да разбереш нещо, трябва да го създа-
деш. Нека например вземем ръката си, 
наистина ли разбираме как работи, от 
какво е направена, как функционира. 
За да разберем, единият от начините е 
да създадем машина, която функцио-
нира по същия начин като ръката ни. 
В продължение на много дълго вре-
ме това е било напълно невъзможно. 
Идеята, че би могла да съществува ма-
шина, която да се държи точно като 
ръката ни, се е приемала като напъл-
но недостижима. Но преди около 300 
години тази идея се превръща в реал-
ност. Тази реалност се нарича аутóма-
та – самостоятелно движещи се произ-
ведения, които симулират действията 
на живи създания.

АУТÒМАТА – МЕХАНИЧНИТЕ ЧУДЕСА 
НА ЕДНА ЗАБРАВЕНА ЕПОХА
Автор: Анита Пенова, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
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Думата аутòмата произлиза от гръц-
ки език (αὐτόματα, с ударение на “о”) 
и означава самостоятелно действащ 
или действащ по своя собствена воля 
(англ. self-acting, acting on one´s own 
will). Дефиницията, която дава реч-
никът на Университета в Кеймбридж 
е „машина, която действа самостоя-
телно без необходимостта от човеш-
ко контролиране, или човек, който 
действа като машина, без да мисли 
или чувства”. Понятието е въведено 
за първи път от Омир, за да опише ав-
томатично отваряща се врата или ав-
томатичните движения на стативи на 
колела, а по-късно Херон го въвежда, 
като кръщава така свое изследване за 
видове механични апарати и механич-
ни устройства за забавление. По-често 
се използва, за да опише неелектриче-
ска движеща се машина, особено така-
ва, изобразяваща човешки или живо-
тински действия като механизма на 
старите обществени часовници или 
часовниците с кукувичка. Речникови-
те дефиниции варират от “част от ме-
ханизъм, на който задвижващата сила 
е така скрита, че изглежда все едно се 
задвижва спонтанно” до “механични 
кукли”. Докато първото е особено об-
ширно понятие в съвременното обще-
ство, където “автоматична” машина 
е способна да подпомага почти всяка 
ръчна дейност, то второто е несъмне-
но доста ограничено.
Предвид контекста, в който сме 

свикнали да употребяваме думата 
“автоматичен” и съществителното, от 
което тя произлиза – “автомат”, в този 
текст ще въведа директно чуждото 
понятие “аутòмата” без да го адапти-
рам чрез превод, тъй като то отразява 
по-точно съдържанието на текста и 
в езиковата йерархия стои по-високо 
от думата “автомат”. Думата “автомат” 
носи значения и поражда асоциации, 
които биха внесли неточност в текста 
и биха усложнили задачата, която по-
ставям, а именно да говоря за изку-
ство.
През 1747 френският физик и фи-
лософ Ла Метрие озаглавява книга-
та си “Човекът машина”. Радикална 
стъпка, която поставя началото на 
коренна промяна в техническо и ху-
дожествено отношение (дигитална 
версия на книгата можете да откри-
ете тук https://archive.org/stream/
lhommemachine00lame#page/n7/
mode/2up). Съществува реалната вяра, 
че човекът може да бъде измерен и 
проумян. Създават се забележителни 
произведения, триумф на техниката 
и изяществото, които представляват 
огромна стъпка в прецизното инже-
нерство и художество. Тези произве-
дения представляват красиви творе-
ния с изящно изработени механизми, 
симулиращи хора или животни, кои-
то оживяват пред очите нa публика-
та благодарение на революционното 
инженерно изобретение на 18. век – 
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часовниковият механизъм. Изкуство-
то на аутòмата съчетава скулптура, 
живопис и инженерство в занаят, не-
виждан дотогава. Тези произведения 
могат да свирят, да рисуват, да пишат 
поеми, дори да играят шах. 
Развитието на часовниковия механи-
зъм е тласкано напред от един нов 
различен вид социална организация – 
процъфтяващия средновековен град. 
Градовете започват да изграждат зре-
лищни часовници, за да демонстрират 
мощта си и тези часовници по-късно 
се превръщат в дом на едни от първи-
те аутòмата произведения, като пър-
вата часовникова кула в света – Цайт-
глоке в Берн, Швейцария.

Цайтглоке е немската дума за часов-
никова кула, намира се в столицата 
на Швейцария и е задвижвана от уди-
вителен часовников механизъм. Ча-
совникът на кулата е инсталиран за 
първи път в началото на 15. век и е 
представлявал прост астрономически 
часовник с музикален механизъм, с 
който се свързва и името ѝ – „звънец 
на времето”.
Тези рожби на часовниковия механи-
зъм стоят в основата на индустриал-
ната революция и развитието на ки-
нетичното изкуство. Те разсмиват и 
поучават обществото, вдъхновяват ху-
дожници и инженери и променят об-
лика на Европа пред света. Повече от 
двеста години по-късно, в контекста 
на съвременното общество тяхната 
морална и художествена стойност не 
се променя и проблемите, които по-
ставят не губят актуалността си. Разг-
ледни от днешна гледна точка, те про-
дължават да бъдат съвършеното дете 
на съюза между инженерство и худо-
жественост.
Във времената, в които това изкуство 
се появява, съществува стриктно раз-
деление, което се наблюдава във вся-
ка сфера на обществото. Скулптура, 
живопис, дизайн, архитектура са стро-
го разграничени. Механиката и инже-
нерството също. Науките са разделени 
от изкуствата, обществото е разделе-
но на класи. Този художествен фено-
мен съчетава в себе си твърде много 
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характеристики, за да може да бъде 
категоризиран само в една определе-
на сфера. Категориалният апарат не 
позволява вариации. Получава се осо-
бено противоречие – инженерството 
не го приобщава към категорията си, 
заради художествените му свойства, 
а изкуството не го припознава, зара-
ди техническите му характеристики. 
И така това изкуство остава ничие 
дете. Хората не са имали дума за тако-
ва явление, а дори и да са успеели да 
създадат категория, в която то да се 
впише, то е щяло да си стои самотно в 
нея, отделено от всичко останало. То е 
средство за правене на пари, поддър-
жа икономиката на Европа и укрепва 
връзките ѝ с Китай. Смело може да се 
заяви, че техническият напредък на 
човечеството се случва благодарение 
на форма на изкуство, появило се през 
18. век.
Пионерът в това изкуство се нарича 
Жак де Вокансон, а неговата механич-
на храносмилаща патица жъне неби-
вал успех. Това става най-известното 
творение на Вокансон. Тя е изработе-
на от позлатена мед, но е със същия 
размер като жива патица. Може да пие, 
да мъти водата с човката си, да квака, 
да се изправя и да се настани обратно 
на краката си, а зрителите са удиве-
ни да видят как преглъща храната с 
бърз, реалистичен ефект в гъвкавата 
си шия.

Той изработва и флейтист, който 
може да свири 12 мелодии и за да 
пресъздаде възможно най-убедител-
но дейността на свиренето, Вокансон 
изработва механизъм, който да съ-
ответства на всеки мускул и орган и 
дори изобретява подвижен метален 
език, който управлява въздушния по-
ток и създава паузи.

Писарят
Едно от най-забележителните е про-
изведение, изобразяващо малко мом-
че и е едно от най-удивителните дос-
тижения на това изкуство в световен 
мащаб. Това малко момче е писар. Ме-
ханическият писар представлява ма-
лък човек с височина около 70 см, кой-

Скица на механизма на храносми-
лащата патица
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то седи на малък стол и държи в ръка 
гъше перо. При зрителска команда 
той точно изписва на хартия тази или 
онази дума, като при това дори накла-
ня главата си!

Механизмът му е скрит в гърба и поз-
волява да се пишат думи и изречения 
с до 40 букви. Построен е в Швейцария 
от Пиер Жаке Дро през 1770те, един 
от най-известните часовникари, кой-

то по това време е бил около 50-годи-
шен. Малкият писар съдържа в себе си 
почти шест хиляди части. Изумител-
ното тук е, че всяка една от тези части 
е направена така, че да пасва идеално 
в задната част на торса на момчето. В 
момента момчето, заедно с още произ-
ведения на Жаке Дро, се намира в Му-
зея за изкуство и история в Нюшател, 
Швейцария.

Писарят

Механизмът в гърба на 
фигурата
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Лебедът на Мърлин

Джоузеф Мърлин е белгийски еми-
грант, който отива в Лондон, за да 
стане изобретател. Шедьовърът на 
Мърлин е удивителен лебед, направен 
изцяло от сребро и е едно от тай-ува-

жаваните аутòмата произведения на 
епохата. Това изключително произ-
ведение съчетава гениално инженер-
ство и фантастична художественост. 
Като използва инженерните принци-
пи на часовниковия механизъм, за да 
задвижи обикновени стъклени пръч-
ки, Мърлин успява да имитира до съ-
вършенство високата сложност на 
начина, по който изглежда движеща 
се вода. Когато светлината попадне 
върху огънатата и несъвършена по-
върхност на пръчките, създава безпо-
грешно впечатление за течаща около 
лебеда вода. Майсторството и артис-
тичността са зашеметяващи. Когато 
виждаме прецизността, с която лебе-
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дът извършва действията си и съче-
танието на изящен механизъм и фино 
бижутерство, лесно можем да си пред-
ставим какви реакции е предизвиквал 
този шедьовър сред лондонската пуб-
ликата. Може да бъде видян в Bowes 
Museum, Англия. 

Турчинът шахматист
Успехът на аутòмата произведения 
като лебеда и известността на техни-
те създатели утвърждават огромна 
публика и с разширяването на пазара 
се появяват нови артисти, които успя-
ват да изумят публиката по все по-но-
ви начини. Най-бележитият от тях е 
Волфганг фон Кемпелен. Човек, чиито 
умения в механиката изглеждат за ня-
кои почти свръхестествени. Фон Кем-
пелен става известен с изработката на 
аутòматън, много по-усъвършенстван 
от всички останали, създадени до 
този момент. Той е един от инженер-
ните шедьоври на 18. век. Създадени-
те досега произведения могат да пеят, 
свирят, пишат поеми, а сега вече мо-
гат и да играят шах. Едно от големите 
очаквания на 18. век става реалност. 
Най-после мисълта може да бъде симу-
лирана. Турчинът шахматист започва 
да обикаля Европа и почти навсякъде, 
където отива, печели. В кафенета, ака-
демии и дворци шахматистът съумява 
да измисля нови ходови комбинации 
и да срива репутацията на голям брой 
експерти по шах. Голям брой велики 

умове и известни личности се изпра-
вяли срещу машината като сред тях е 
и Бенджамин Франклин. 
Най-известният опонент на турчина е 
Наполеон Бонапарт. След като завла-
дява Европа, той решава да предиз-

Турчинът шахматист, съвремен-
на възстановка
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вика шахматиста. Искал да види как 
би реагирал турчинът, ако импера-
торът направи грешен ход. Нарочно 
премества фигура погрешно, за да 
изостане в играта. Турчинът спира за 
момент, повдига вежди и с едно дви-
жение на механичната си ръка разпи-
лява всички фигури по масата. Публи-
ката отстъпва в страх. Кой или какво е 
толкова дръзко, че смее да се гневи на 
най-могъщия военен лидер в света!?

Най-вероятно е ужасявал хората, тол-
кова, колкото ги е и развличал. Никой 
от публиката не подозира какво всъщ-
ност се крие в него, оставащо незабе-
лязано от изумените от играта зрите-
ли. Противно на впечатлението, зад 
механизма имало достатъчно място 
за човек, при това да се настани срав-
нително добре. Оттам човекът може 
да управлява турчина, карайки го да 
вдига определени фигури и можел да 
наблюдава ставащото върху шахмат-
ната дъска над него. Последни теории 
от съвремието твърдят, че там е имало 
дете, което направлявало ходовете на 
турчина. Вярно ли е това и ако е така, 
как това дете е било такъв брилянтен 
шахматист, остава загадка. 
Турчинът бил експеримент за увере-
ност. Той не е просто находчиво аутò-
мата произведение, то е блестящо ре-
жисирано изобретение, в което човек 
се преструва, че е машина, която се 
преструва, че е човек. Израз на про-

менливостта, неяснотата, двусмисли-
ето, характеризиращо бариерата меж-
ду човечността и технологията, между 
хората и машините.
Това произведение прави нещо много 
повече от това да развлича. То вдъхно-
вява направата на една от най-значи-
мите машини на индустриалната ре-
волюция. В средата на 1780те група 
английски господа се събират на ве-
черя и по време на вечерята обсъждат 
един основен проблем на английската 
текстилна търговия. Може ли проце-
сът на тъкането, една особено сложна 
дейност, да бъде улеснен. Би ли могла 
да се измисли машина, която да го из-
вършва. Един от мъжете, който бил 
виждал турчина шахматист, отбеляз-
ва, че той е нещо особено изумител-
но и казва, че след като има машина, 
толкова изобретателна, че да играе 
шах, би могла да се изобрети и маши-
на, която да може да тъче. Човекът, 
който изобретява механичния стан, 
е вдъхновен от шахматиста и дви-
женията, които станът извършва са 
доста сходни с тези на турчина. Зах-
ващането на нишката, издърпването, 
преместването, всички тези действия 
наподобяват движенията на ръката 
на шахматиста, местещ фигурите по 
дъската.

Рисувачът
Историята на аутòмата обаче не 
свършва тук. Едно от наследствата 
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на това изкуство е Рисувачът и оли-
цетворява най-добре какво изкуство-
то на аутòмата оставя след себе си, а 
именно способността да съхранява 
памет и да я реактивира при желание. 
Роботиката и кибернетиката смятат 
това произведение за първия програ-
мируем компютър. Рисувачът е основ-
ното вдъхновение за направата на ка-
совия филм “Хюго”, излязъл на екран 
през 2011 г., който показва живота на 
момче, което намира повреден анти-
чен аутòматън и го връща към живот.
Рисувачът е аутòматън, който прави 
рисунки върху хартия. Цялата инфор-
мация, за направата на една рисунка е 
закодирана в купчина метални диско-
ве, специално изработени да направ-

ляват писалката му по точно опре-
делен начин. Дисковете му са изцяло 
изработени от месинг. Той може да на-
рисува четири рисунки, включително 
на китайски храм и на кораб, както 
и да напише три поеми – една на ан-
глийски и две на френски. На края на 
последната поема Рисувачът написва: 
“Написано от аутòматън на Майардè”

Анри Майарде е швейцарски меха-
ник. Той създава това произведение в 
Лондон около 1800 г. Изобретението 
е изключително сложно, но може би 
най-ценното е, че след почти 175 го-
дини все още функционира напълно. 
Реставрирано е след опожаряване и 
се намира в Института Франклин, Фи-
ладелфия. За щастие, механизмът му 
не е износен. Детайлите на рисунките 
са все още забележително прецизни, 
а почеркът – четлив. Сложността на 

Една от поемите на Рисувача
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удълженията и свръзките между вър-
теливото движение на всеки диск и 
преобразуването му в линеарни дви-
жения на ръката все още се извършва 
без видими луфтове между лагерите 
– едно доста значително постижение 
за инженерството и технологията от-
преди почти 200 години. Как точно е 
постигнато това, до днес остава пред-
мет единствено на догатки, но аутò-
мата произведенията тогава се съз-
дават във време, в което търговските 
тайни са пазени дълбоко и стриктно 
единствено сред малък кръг чираци 
и семейството. Би било интересно, на-
пример, да разберем как точно е про-
грамирана машината. 
През 19. век се правят и усъвършен-
стват изключително интересни аутò-
мата произведения. Но тази плодо-
творна и златна за тях ера е също така 
време на технически и индустриален 
прогрес. Това означава, че тези ценни 
и трудни за направа произведения се 
превръщат в обект на масово произ-
водство и могат да се правят евтино. 
От красиво изкуство за развлечение и 
поучение, аутòмата се превръща в дет-
ска играчка, която постепенно губи 
интереса на публиката. Механичните 
играчки бързо стават доста разпрос-
транени и макар и да са доста попу-
лярни през 20. век, сега вече са част от 
миналото. Съвременните очаквания 
на децата и правилата за безопасност 
довеждат до забравата на красивите 
метални играчки с часовников меха-

низъм в тях. Това е може би и най-го-
лямата драма в съдбата на аутòмата 
– тя предизвиква прогрес, който я по-
губва.
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Една от рисунките на Рисувача
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Отвсякъде врази...

И така, първата част от нашия 
разказ, остави Сула и него-
вата армия на път към Мала 
Азия, за да се бие с Митри-

дат. Ситуацията беше такава – на из-
ток – армиите на Митридат (над 200 
000 човека), а на юг – недоволните 
гърци, виждайки в Митридат изба-
вител от римското владичество. На 
запад – Рим под контрола на Марий и 
Цинна, подготвящи армии, които да 
бъдат хвърлени в гръб на армията на 
Сула. Всеки би се отчаял, нали? Но не и 
пасионарът Сула – фиг.1. 

РАЗКАЗИ ЗА СОЦИАЛНАТА 
ДИНАМИКА 
РАЗКАЗ N4: ЛУЦИЙ КОРНЕЛИЙ СУЛА – ПАСИОНАРЪТ В ОСНОВАТА НА 

ИМПЕРИЯТА

Част 2: Сула – непобедимият. Реформаторът, отрекъл се доброволно от 

неограничената диктаторска власт 

Автори: Николай К. Витанов – Институт по механика – БАН

Златинка И. Димитрова – Институт по физика на твърдото тяло – БАН

Фигура 1. Сула в Гърция. 

http://nauka.bg


ИСТОРИЯ

С подкрепата на:

58ЯНУАРИ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

В това време Митридат завладял цяла 
Анатолия и започнал да подражава на 
Александър Македонски. Той играел 
филантроп – каквито войници не из-
бил, пуснал да се завърнат по домове-
те си и даже им дал провизии, дока-
то се установят по родните си места. 
Митридат отишъл в храма на Артеми-

да в Ефес и разширил зоната за защи-
та около храма, като се качил на ъгъла 
на храма и пуснал една стрела, която 
отишла по-далеч от стрелата на Алек-
сандър Македонски. Така, областта, в 
която преследваните имали божест-
вена защита, се увеличила. Митридат 
конфискувал имуществото на гражда-
ните на Рим и другите италианци и го 
разпределил между местното населе-
ние. С това били анулирани и дългове-
те на местното население към итали-
анските колонизатори – те също били 
имущество и били конфискувани от 
Митридат, който веднага ги анулирал. 
Територията, която Митридат кон-
тролирал, била доста голяма – освен 
своето царство Понт, простиращо се 
по източния бряг на Черно море чак 
до Азовско море, Митридат завла-
дял и азиатските римски провинции 
и царствата Кападокия и Вифиния – 
фиг. 2.

Фигура 2. Царството на Митри-
дат. Тъмно виолетово – размер на 
царството при възкачване на Митри-
дат на трона. Светло виолетово – 
територии, завоювани от Митридат 
в началото на бойните действия с 
Рим. Митридат се мислел за Алексан-
дър Македонски. Но нямал късмет. На-
среща му бил не Дарий, а най-могъщи-
ят римски генерал – Луций Корнелий 
Сула. Който напердашил и Митридат, 
и гърците, и всички римски армии, 
дръзнали да се изправят срещу него. 
Но за това по-долу.

Фигура 3. Архелай – казват, че бил 
способен генерал. Когато... не се биел 
със Сула. 
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Царете на тези царства – Никомед и 
Ариобарзан били прогонени. Синът 
на Митридат получил мощна армия, 
която трябвало да подчини Тракия и 
Македония (и ето как някои от тра-
кийските племена станали естестве-
ни съюзници на Сула). Другата армия 
на Митридат била под командването 
на способния генерал Архелай – фиг. 
3, който трябвало да отнеме Гърция 
и островите в Егейско море от Рим. 
Митридат се установил в Пергам, къ-
дето късметът му сработил още – там 
той сложил ръка на съкровището на 
египетските царе и на престолона-
следника на египетския трон. Митри-
дат обаче не можал да превземе Ро-
дос – там имало много римляни, а и 
местното население било проримско 
настроено. При атаката на града фло-
тът на Митридат понесъл доста загу-
би. Сухопътната атака също не била 
успешна – извила се буря и доста от 
корабите, които пренасяли войската 
били повредени или потънали. 
В континентална Гърция нещата 
също не вървели добре за Рим. Архе-
лай привлякъл Атина на своя страна, 
като превзел град Делос и го дал за 
управление на атиняните, а заедно с 
това им дал и съкровищата, които на-
мерил в делоския храм на Аполон. Още 
по на север римляните се държали в 
провинция Македония, благодарение 
на талантливия управител Гай Сен-
тий и неговия легат Квинт Сура. За да 

се справи с това, Митридат сключил 
съюз с тракийския цар Софим, който 
извършил успешен набег чак до Епир 
и разграбил храма на Зевс в Дододна – 
фиг. 4. 

Сура успял да спре армията на Ар-
хелай и напреднал към Атина като 
стигнал до Пирея, която превзел и се 
установил там. Но Сура не успял дъл-
го да задържи Пирея и отстъпил към 
Македония. Там вече бил пристигнал 
авангардът на армията на Сула под 
командването на Лукул, а самият Сула 
с основната част на армията си прис-
тигнал малко по-късно. Част от гръц-
ките градове се уплашили от 6-те ле-
гиона на Сула и от присъединената 
към тях конница от съюзните итали-
ански племена. Сула им обещал пари 
и подкрепа в замяна на войници. След 
като логистикът Сула комплектовал 

Фигура 4. Останки от храма на Зевс в 
Додона. В Додона бил и най-старият 
гръцки оракул.
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армията си, той настъпил към Тива, 
която изразила верноподаническите 
си чувства към него и отворила вра-
тите си. Градовете, които не се подчи-
нили на Сула, били превземани един 
по един, половината от подвластните 
им територии били конфискувани и 
Сула ги давал на храмовете, от които 
преди това секвестирал пари за под-
дръжка на армията. Така Сула стигнал 
до Атина и Пирея, разположил част от 
войските си пред вратите на Атина, а 
с другата част обсадил Пирея, където 

се бил скрил Архелай. Архелай наблю-
давал спокойно действията на Сула от 
високите 18 метра стени около Пирея, 
издигнати преди повече от 300 годи-
ни по идея на Перикъл и защитава-
ли областта Атика от персите – фиг. 
5. Архелай бил спокоен, но Сула нито 
бил самодоволен персийски цар, нито 
пък вярвал на данайците. Блестящият 
логистик Сула построил две огромни 
работилници за стенобитни машини. 
Дърветата от околните гори, включи-
телно тези от градината на академия-

Фигура 5. Пирея била добре фортифицирана. Имало дълги стени, която свърз-
вали Пирея и Атина. Стени, които Сула разрушил, за да построи тераси за 
стенобитните си машини, с които атакувал Пирея и после Атина. 
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та, в която някога преподавал Платон, 
се превърнали в катапулти. Пред сте-
ните на Пирея били издигнати тераси, 
на които били закрепени стенобитни-
те машини. За да построи терасите, 
Сула разрушил стените, които съеди-
нявали Атина и Пирея. Положението 
на Архелай постепенно ставало доста 
напечено. Той решил да нападне стро-
ящите терасите римляни.

Сула, добрият ученик на Югурта, обаче 
имал доста шпиони в Пирея. Той бил 
предупреден за нападението и вой-
ските на Архелай претърпели голямо 
поражение. Архелай поискал подкре-
пление и до неговото пристигане не 
посмял да помръдне от крепостта на 
Пирея, въпреки че армията му била 
по-голяма от тази на Сула. Митридат 
пратил още толкова войници и с двой-
но по-голяма армия от тази на Сула, 
Архелай се осмелил да излезе от Пи-
рея и да атакува. Завързала се битка, 
която дълго време била равностойна. 
Сула, обаче, имал резерв – той пра-
тил в боя войниците, които строяли 
терасите и участвали в логистични-
те действия. Обикновено това били 
войници, провинили се и непоказали 
кураж в битките. Сула им дал шанс за 
реабилитация и скоро ходът на битка-
та се променил – армията на Архелай 
била разбита и пак се скрила зад сте-
ните на Пирея. Вратата на крепостта 
била затворена, а Архелай още бил 

навън. Наложило се да го спасяват, 
като му хвърлили въже от крепостни-
те стени. Архелай отървал кожата, но 
всички, които го защитавали при това 
бягство, били избити. Сула можел да 
продължи с подготовката за атаката 
на Пирея. Той наградил щедро вой-
ниците си и отменил наказанията за 
недостатъчен кураж в боя. Сула имал 
превъзходство. Но за да победи гене-
ралите на Митридат, му трябвали още 
две неща – флот и пари. Задачата за 
събиране на флот била възложена на 
Лукул. С парите бил по-сложно. Рим, 
намиращ се под контрола на Цинна и 
Марий, спрял финансирането на кам-
панията срещу Митридат. Издаден 
бил декрет, който лишавал Сула от 
поста главнокомандващ и привърже-
ниците му в Рим започнали да бъдат 
избивани. Сула разбирал, че трябва 
да намери пари и да се справи първо 
с Митридат, а после да се занимава с 
Рим. И Сула знаел, откъде ще намери 
пари.

Парите били в съкровищниците на 
гръцките храмове – Олимпия, Делфи, 
Епидор и други. Сула детайлно опис-
вал всичко, каквото взимал от храмо-
вете. В Делфи – фиг. 6 се опитали да 
предизвикат чудеса, за да спрат Сула, 
но явно римските богове били по-сил-
ни от гръцките, та не им се получило. 
Някога цар Крез бил подарил огромна 
сребърна ваза на храма на Аполон. Тя 
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била толкова голяма, че войниците не 
можели да я транспортират. Сула запо-
вядал да я начупят на парчета – епи-
зод, за който пише Плутарх два века 
по-късно. Та ето как, Сула вече имал 
сребро и злато за сечене на монети. И 
военната кампания потръгнала. Сула 
разбрал, че Архелай готви конвой с 
провизии за обсадената Атина. Шпи-
онските данни били точни и прови-
зиите отишли при легионите на Сула, 

а придружаващите конвоя войски на 
Архелай били разбити. Римската об-
садна артилерия била мощна – Сула 
можел да води залпов огън от 30 ката-
пулта едновременно срещу стените на 
Пирея. Сула опитал и да минира сте-
ните и започнал да копае тунел към 
тях. По някое време римският тунел 
се сблъскал с тунел, копан от хората 
на Архелай, които искали да стигнат 
до римските обсадни машини и да ги 

Фигура 6. Делфи – храмът на Аполон. Оракулите направили каквото могли, но 
Сула разчитал на по-голям началник – Венера (Хера). Зевс си мълчал, вероятно 
защото храмът му в Додона бил осквернен. И тъй храмовите злато и сребро 
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подпалят. В тунелите пламнала бит-
ка, в резултат на която и двата тунела 
били затрупани. Накрая, инженерите 
на Сула сглобили огромен таран, кой-
то успял да пробие стената на Пирея. 
Съседната част от стената се наклони-
ла и Сула заповядал да запалят в този 
участък голямо количество смола и 
сяра. От температурата стената се сри-
нала. Сула лично оглавил атаката на 
легионите си. Архелай хвърлил всич-
ко, де що има, и успял да спре римско-
то настъпление и дори да ремонтира 
стената за два дни и две нощи. Тогава 
Сула решил да умори армията на Ар-
хелай чрез глад. Но му трябвал флот, 
който да прекъсне доставките за Ар-
хелай откъм морето. 
С обсадената Атина нещата стояли 
иначе. Там провизиите свършили и 
атиняните решили да уплашат Сула, 
като му пратили делегация да му бае 
за великите подвизи на техните пред-
шественици срещу персите. Сула ги 
послушал, па ги изгонил, като им ка-
зал, че не е дошъл да слуша уроци по 
история, а да накаже непокорните. 
Шпионите на Сула намерили слабо 
място в защитата на Атинските сте-
ни и армията на Сула влязла в града. 
Част от защитниците се укрепили на 
Акропола. Това траело до 1 март 86 г. 
пр. н.е., когато армията на Сула про-
била и тези стени и превзела напълно 
Атина. Сула разрешил на войниците 
си да разграбят града. Когато войни-

ците влизали по домовете на атински-
те богаташи, те с ужас установили, че 
на доста места имало изядени роби, а 
на още повече места имало роби, кои-
то били приготвени за изяждане. За 
атинските роби Сула бил избавител. 
За атинските граждани Сула бил жес-
ток варварин, който не щял да зачита 
величието на прадедите им. Появил се 
митът за жестокия Сула, създаден от... 
човекоядци с претенции. А пък Сула 
използвал първата възможност, за да 
обогати войниците си. И като отличен 
логистик, организирал плячкосване-
то на града систематически. А остатъ-
ците от библиотеката на Аристотел, 
Сула взел за себе си и по-късно прене-
съл в Рим. Генералите на Сула поиска-
ли Атина да бъде напълно разрушена. 
Сула ги спрял, събрал населението, 
произнесъл реч в чест на гръцките ге-
рои от миналото и обявил, че ще по-
милва останалите живи атиняни. Ати-
на не била разрушена.
И тъй Сула превзел Атина и можел да 
нападне Пирея с цялата си армия и с 
цялата си стенобитна артилерия, коя-
то била толкова много, че скоро част 
от стената на Пирея паднала. Зад нея 
се открила втора стена, издигната от 
войските на Архелай. Без да се смути, 
Сула казал нещо от рода – “събаряйте 
я и тая стена”. Стената била съборена 
и докато легионите на Сула влизали в 
Пирея, Архелай с част от армията си се 
качил на корабите си и духнал по по-
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сока на другите армии на Митридат. 
За разлика от Атина, Сула не пожалил 
Пирея и я сринал напълно. Така флота-
та на Митридат загубила един потен-
циално силно укрепен опорен пункт. 
Архелай акостирал на Халкидическия 
полуостров, където армията му се съ-
единила с две други армии – свежата 
армия на Дромизаид и армията на Ар-
катий, синът на Митридат. Получила 
се армийка от 100 000 пехотинеца, 10 
000 конника и 90 танка (пардон, теж-
ки колесници, теглени от 4 коня). Ар-
хелай поел командването и тръгнал 
на юг да си върне за боя при Атина и 
Пирея. Насреща му стояли 6-те леги-
она на Сула.
В това време Марий събрал нова ар-
мия в Рим и я повел към Гърция, за да 
се разправя с Митридат и със Сула – 
фиг. 7. 

В началото на януари 86 г. пр. н.е. оба-
че Марий умрял (той бил на повече 
от 70 години) и командването на тая 
армия било поето от Луций Валерий 
Флак – посредствен генерал, но обра-
зец за алчност. Сула използвал това 
и се разбрал с Флак (запомнете това, 
защото след няколко години синът на 
Флак ще назначи Сула за четвъртия 
диктатор на Рим). Скоро един от леги-
оните на Флак бил пратен за подкрепа 
на Сула (в Рим Цинна почнал да си яде 
туниката от яд, но да не забравяме, че 
Сула учил занаята на подкупването от 

самия Югурта). Тъй легионите на Сула 
станали 7 – към 40 000 човека срещу 
110 000 армия на Архелай с 90-те му 
танка (колесници).

Фигура 7. Марий на стари години. 
Както ще каже Цицерон: “…Гай Марий 
беше безпощаден в своята злоба...”. 
Човекът, напълнил Рим с трупове на 
патриции от старата аристокрация, 
събира армия, за да се изправи срещу 
Сула, но… умира по пътя. Боговете 
закриляли Сула – ненапразно прозви-
щето му било Феликс (Щастливия).
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Херонея. Императорът Сула.
Армията на Архелай се построила за 
бой в Елатийската равнина, предиз-
виквайки римляните. Сула си държал 
армията в лагера и чакал. Архелай ре-
шил да обкръжи легионите на Сула и 
армията му се разляла по равнината. 
Логистикът Сула, обаче, бързо раз-
положил легионите си по ключови 
хълмове в равнината и в областта 
Херонeя и планът на Архелай за об-
кръжаване пропаднал, тъй като Сула 
го изпреварил в заемането на всички 
стратегически местности и хълмове – 
фиг. 8. 

Ама във всички. Огромната армия 
на Архелай се движела насам-натам, 
дрънкайки оръжие (както се пее в 
оная иронична песен – край Босфо-
ра-а-а-а шум се вдига-а-а-а- да, ама, 
нищо друго не става-а-а-а…), а леги-
оните на Сула стояли и чакали. На 
единственото място, откъдето армия-
та на Архелай можела да ги изненада, 
инженерите на Сула прокопали ров и 
го запълнили с вода. Сула започнал 
постепенно да заема стратегическите 
места в Херонея, изтиквайки полека 
армията на Архелай в пресечена мест-
ност, където тя нямало да може да се 
разгърне изцяло. Така се стигнало до 
битката при градчето Фурион. Сула 
бил овладял стратегическите височи-
ни и Архелай разтегнал доста фланго-
вете си, за да се опита да ги обкръжи. 
Тези флангове станали лесна плячка 
за свежите легиони на Сула. Фланго-
вете на Архелай не удържали, а скоро 
и центърът му почнал да отстъпва. 
Битката се обърнала в кланица. По 
сведения на хронистите 100 000 вой-
ници на Митридат били убити или 
взети в плен. Сула загубил… 12 човека. 
Архелай трябвало да бяга и то бързо, и 
то по море. Защо по море ли? – защото 
Сула по онова време още нямал флот 
– някогашният римски флот бил в ръ-
цете на Митридат. 
Победата при Херония останала в ис-
торията като една от най-важните 
победи на Римската република. След 

Фигура 8. Сула при Херонея. След блес-
тящата победа над Архелай Сула е 
провъзгласен за император.
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нея се случило нещо, което можело 
да промени историята, ако Сула по-
желаел. Войниците от легионите на 
Сула единодушно решили да му при-
съдят титлата ИМПЕРАТОР. Тази тит-
ла се присъждала от войниците на 
пълководци, които постигали пълна 
и кървава победа над противника при 
много малки собствени загуби и пъл-
ководецът можел да я носи до деня на 
триумфа си в Рим. Но Рим бил вражде-
бен и едва ли щял да устрои триумф 
на Сула. Така че ако Сула искал, той мо-
жел да остане пожизнен император. 
Но Сула не искал. Велика била побе-
дата на Сула над Архелай при Херонея. 
Сула обаче не пропуснал да благодари 
на боговете (божествената подкрепа 
била важна и Сула разбирал значение-
то на този символизъм, понеже в рода 
му имало поколения жреци). Сула по-
ставил две паметни плочи – на място-
то на битката, в чест на Марс, Венера и 
Виктория и на хълма Фурион в чест на 
войниците си Хемолоих и Анаксидам, 
които му показали как да се справи с 
най-силното укрепление на Архелай 
при Херонея. В чест на победата били 
организирани тържествени игри. По-
бедата отекнала гръмовно в целия 
древен свят. Митридат бил изумен, а 
след това се изплашил, като осъзнал, 
че с много по-малки сили Сула успял 
да унищожи такава огромна армия. Но 
скоро страхът му преминал и го обзе-
ла жажда за реванш. Митридат започ-

нал да събира нова армия и изсипал 
недоволството си върху жителите на 
остров Хиос, като конфискувал иму-
ществото на всички, които избягали 
от острова при римляните – а те не 
били малко). Децата на първенците на 
острова били изпратени за заложници 
при Митридат, след което Митридат 
написал гневно писмо на жителите на 
Хиос, обвинявайки ги в подкрепа на 
Сула и ги обложил с данък от 2000 та-
ланта злато. Това било много и за да се 
плати, трябвало да се вземат всички 
златни украшения на жените и всич-
кото злато от храмовете. Когато зла-
тото било събрано, на острова прис-
тигнал лично Митридат, взел златото 
и обвинил жителите в мошеничество, 
разделил мъжете от жените и откарал 
всички в Понтийското си царство.
Митридат значи бил много ядосан. 
Той си мислел, че действията му щели 
да са за урок на малоазийските гръц-
ки градове. Ефектът бил обаче обра-
тен – старейшините на тези градове 
започнали да се замислят дали да не 
предпочетат императора Сула пред 
жестокия Митридат. Когато Митри-
дат се опитал да повтори историята 
от Хиос в град Ефес, гражданите зало-
вили генерала на армията му (който 
бил същият, който провел операци-
ята в Хиос) и го убили. Щом се разчу-
ло, 6 друга града покрай Егейско море 
(включително и Смирна, днешният 
Измир), отказали да се подчиняват на 
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Митридат и започнали да се подгот-
вят за война с него. Митридат, разбира 
се, не можел да позволи това да се раз-
расне. Той приложил тактиката тояга 
и морков. По-малките градове били 
щурмувани, разграбени и съсипани. 
На по-големите опростил дълговете, 
освободил всички роби и им дал граж-
данство. Така гръцките градове били 
умиротворени – там вече имало много 
хора, които дължали свободата си на 
Митридат и още повече такива, които 
се страхували, да не би Митридат да се 
присети пак, че те се бунтували срещу 
него. 
Орхомена – второто провъзгласява-
не на Сула за император: “...и когато 
Митридат видя, че армията му за-
почна да се топи като пролетен сняг, 
обзе го страх и прати Архелай при 
Сула да моли за мир...”
Но Митридат имал други проблеми. 
Авторитетът му бил поставен на кар-
та. За да покаже, че е силен господар, 
той трябвало да победи римляните. 
Докладвали му, че Рим пратил втора 
армия – от 3 легиона на експедиция в 
Гърция. Митридат си мислел, че тази 
армия идва да се бие срещу него. Той 
не можел да си представи, че Рим ще 
прати армия срещу легионите на Сула, 
както била реалната задача на римска-
та армия. Скоро Митридат събрал 65 
000 пехотинци, 15 000 конници и 70 
танка (колесници, теглени от 4 коня). 
Тази армия трябвало да срещне Сула 

в Гърция. Сула обаче знаел, че в гръб 
идва друга римска армия и тръгнал 
по посока на Митридат, като армията 
му форсирала Проливите и стъпила 
в Мала Азия. Армията на Митридат, 
водена от генерала му Дорилай и ар-
мията на Сула се разминали. Дорилай 
стъпил на европейска земя и Сула се 
върнал обратно. Двете армии се срещ-
нали на европейска земя в равнината 
Орхомена, която била продължението 
на Херонея на изток. 

Дорилай наблюдавал внимателно 
армията на Сула и когато видял, че 
римските сапьори започват да копаят 
ровове, които да попречат на дейст-
вията на голямата му конница, решил 
да атакува. Малобройните римски са-
пьори били пометени от конницата 
на Дорилай, а дошлите им на помощ 
новобранци били обърнати в бягство. 
Конницата на Дорилай настъпвала 
неудържимо към римските легиони и 
в очите на войниците се появила па-
ника. Тогава Сула излязъл пред строя 
и произнесъл знаменитата си крат-
ка реч: “За мен, римляни, славата 
означава да намеря тук смъртта 
си! А когато ви попитат къде пре-
дадохте императора си, отгова-
ряйте – при Орхомена!” и тръгнал 
сам срещу цялата армия на Дорилай. 
При вида на своя безумно храбър ге-
нерал, 7-те легиона забравили за уп-
лахата, тръгнали напред и обърнали 
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в бягство конницата на Дорилай, след 
което се оттеглили в укрепленията 
си. Дорилай атакувал отново, но ле-
гионите на Сула не трепнали и това 
струвало на Дорилай 15 000 убити. 
Армията на Митридат започнала да се 
топи като пролетен сняг… На другата 
сутрин Сула атакувал лагера на Дори-
лай. Резултатът бил 40 000 убити и 
25 000 пленени при минимални загу-

би за римската армия. Ситуацията на 
Митридат се усложнявала. За няколко 
месеца той загубил 200 000 войника с 
оръжието и снаряжението им. Войни-
ците на Сула за втори път го провъз-
гласили за император. В техните очи 
той бил най-великият римски генерал. 
Била отсечена специална монета, на 
лицевата страна на която била Вене-
ра и Купидон, който държал палмово 

Фигура 9. Римски легион – така е изглаждал един от легионите на Сула при 
Орхомена. Непобедимата армия на Сула отново не била победена, а спечелила 
смазваща победа над Дорилай. От 200 000 армия на Митридат не останало 
почти нищо. Сула бил провъзгласен за втори път за император. Единствени-
ят двукратен император в цялата дотогавашна римска история.
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клонче с надпис “Сула – император за 
втори път”. Сула зачакал завръщането 
на Лукул, който трябвало да му събе-
ре флот. Митридат нямало да създава 
проблеми някое време и затова Сула 
насочил взора си към втората рим-
ска армия под командването на Флак. 
Част от тази армия вече преминала на 
страната на Сула и от нея останали 2 
легиона, у които желанието да пре-
минат на страната на непобедимия 
Сула също се засилвало. Един от гене-
ралите на Флак, Фимбрий отчел това 
и решил да отстрани мудния Флак и 
да поведе армията срещу отслабения 
Митридат, да го разбие и да отмъкне 
славата от Сула фиг. 10.

Фимбрий направил метеж на Флак, 
убил го и преминал в Мала Азия. Си-
нът на Флак избягал при Сула и се 
превърнал в един от най-верните му 
поддръжници. Фимбрий разбил една 
армия на Митридат при Милитопол – 
в битката загинали 6000 войника на 
Митридат, което обаче не можело да 
се мери с огромните победи на Сула. 
Митридат се укрепил в пристанище-
то Питан и Фимбрий обсадил града 
без много илюзии – той нямал флот и 
Митридат можело да избяга всеки мо-
мент. Но Сула вече имал флот. Лукул 
се върнал от Египет с достатъчно ко-
раби, изработени за него от цар Пто-
ломей IX. Лукул атакувал и превзел 
Самос, а после и многострадалния 

Фигура 10. Фимбрий – един от най-яр-
остните поддръжници на Гай Марий и 
на Цинна. Лично избил десетки патри-
ции, когато Цинна и Марий заграбили 
властта в Рим след потеглянето на 
Сула за Мала Азия. Фимбрий напра-
вил метеж на консула Флак и го убил. 
С това си спечелил неприязънта на 
римляните, за които консулът бил 
върховен управител, а не жертвено 
добиче. Така, в Рим никой не жалил, 
когато Фимбрий се изправил срещу 
Сула. А младият Флак, синът на уби-
тия консул Флак, избягал при Сула и 
станал един от неговите най-верни 
поддръжници.

http://nauka.bg


ИСТОРИЯ

С подкрепата на:

70ЯНУАРИ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

Хиос, откъдето изгонил понтийските 
войски. Така Лукул стигнал до Питан, 
където Фимбрий му предложил да му 
помогне да хванат Митридат и да си 
поделят славата, а победите на Сула 
при Херония и Орхомена да отшумят 
в историята. Лукул обаче бил вeрeн на 
Сула и не вярвал на Фимбрий – убиеца 
на консула Флак – фиг. 11. Той закарал 
корабите си при Сула. Митридат раз-
брал, че ако не предприеме нещо, кра-
ят му идва.

И пратил Архелай да преговаря със 
Сула. Резултатът бил, че Сула взел от 
Митридат обратно всички римски 
провинции, който той бил завоювал, 
плюс две провинции на понтийското 
царство. И още 2000 таланта злато и 
70 кораба. В замяна, казал Сула, няма 
да ви закачам повече, а вашият цар 
Митридат ще получи званието “съ-
юзник на римския народ”. Митридат 
се опитал да се пазари за едната про-
винция, която трябвало да отстъпи и 
не бил съгласен за 70-те кораба, като 
се надявал да се пазари с Фимбрий. 
Сметката била крива. Сула нямало да 
остави Фимбрий да воюва сам в Азия и 
да отмъкне цялата слава, докато Сула 
се връщал в Рим. Той просто казал, че 
ще покаже на Митридат къде зиму-
ват раците и че ще убие Митридат със 
собствените си ръце. 160 000 трупа на 
войници на Митридат стояли зад тези 
думи. 
Митридат се уплашил и поискал лич-
на среща, която се провела в Дорда-
ния, на азиатския бряг на Проливите. 
Резултатът бил, че мирът бил сключен 
така, както поискал Сула. И така, въ-
просът с Митридат бил решен. Митри-
дат, доволен, че отървал кожата, бързо 
отплувал към остатъка от царството 
си. Оставал Фимбрий. А Фимбрий и 
неговата армия нямало какво да гу-
бят, след като победата над Митридат 
била за Сула. Фимбрий обсадил Троя 
(да, същата оная Троя), въпреки че 

Фигура 11. Лициний Лукул – най-верни-
ят генерал на Сула. Един от тримата 
знаменити генерали на Сула, заедно с 
Марк Крас и Гней Помпей.
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Троя вече се била подчинила на Сула. 
Армията на Фимбрий превзела града 
и го плячкосала, като направила таки-
ва разрушения, каквито Троя не била 
виждала и в края на Троянската война. 
След това Фимбрий тръгнал да гони 
Митридат в понтийското царство. Но 
пътят му бил пресечен от армията на 
Сула. Сула се опитал да убеди Фим-
брий да се спре. Но Фимбрий отгово-
рил, че за Рим Сула бил враг на народа 
и като така, той Фимбрий нямало как-
во да разговаря с него (доста юнашко 
поведение към човек пратил на оня 
свят 200 000-та армия на Митридат). 
Седмте легиона на Сула обсадили два-
та легиона на Фимбрий. Войниците 
от тези два легиона отдавна искали 
да дезертират при Сула. Сега им се 
удала възможност и дезертирането 
започнало. Фимбрий поискал среща 
със Сула, на която дошъл офицерът 
на Сула Рутил. Рутил заявил на Фим-
брий, че Сула – проконсул на Азия и 
император на азиатската римска ар-
мия, желае Фимбрий незабавно да се 
отправи към най-близкото пристани-
ще (без легионите си) и да отплава за 
Рим. Сула гарантирал безопасността 
на Фимбрий. Фимбрий се съгласил, 
но поискал да си тръгне пеш. Сула му 
дал съпровождащ отряд, който го съ-
проводил до Пергам. Там фанатикът 
Фимбрий (когото не обичали в Се-
ната в Рим заради жестокостта му), 
виждайки, че окончателно е загубил, 

се опитал да се самоубие с меча си в 
светилището на Асклепий. Опитът не 
бил успешен, но Фимбрий накарал 
един от робите си да го доубие, което 
и било направено. Сула разрешил да 
се погребе тялото на Фимбрий. И тъй 
азиатската кампания на Сула приклю-
чила. Резултатът – Митридат разбит, 
Фимбрий – самоубит, а Сула, тръгнал 
от Италия с 6 легиона, вече имал 9 та-
кива и то легиони със солиден боен 
опит. Двата легиона на Фимбрий Сула 
оставил да пазят азиатските провин-
ции на Рим и да подпомагат съюзните 
царства. Сула изпълнил каквото поис-
кал от него Сенатът, когато го пращал 
в Азия.
И тъй, 7-те легиона на Сула поели по 
обратния път и в зимата между 85 и 
84 г. пр. н.е. армията на Сула прис-
тигнала в Ефес. Сула не пощадил Ефес, 
защото гражданите му били активни 
поддръжници на Митридат и масово 
участвали в избиването на римски 
граждани, когато армията на Митри-
дат влязла в Ефес няколко години 
преди това. Сула обложил някогаш-
ните съюзни градове на Митридат с 
контрибуции от 20 000 таланта злато. 
Отделно разквартированите му вой-
ници получавали от хазяите си по 16 
драхми на ден, а центурионите – по 50 
драхми плюс облекло за дома и за ули-
цата. Както се вижда, Сула се грижил 
много добре за войниците си. А кон-
трибуциите използвал, за да подготви 
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похода си към Рим. 
Нали не забравяме, че Сула бил най-до-
брият римски логистик поне за време-
то на Републиката (а според нас и за 
цялата история на древния Рим). Ето 
ви пример – Сула реорганизарал ази-
атските провинции на Рим и създал 44 
данъчни области, начело на които по-
ставил квалифицирани събирачи на 
данъци. Сула не забравил съюзните си 
градове – той финансирал възстано-
вяването на Троя, Хиос и Родос и дал 
привилегии на всички градове, които 
го поддържали. Като цяло римските 
провинции в Азия били умиротворе-
ни, но и доста обеднели в сравнение с 
годините преди инвазията на Митри-
дат. И тъй, през лятото на 84 г. пр. н.е. 

армията на Сула напуснала Ефес и 
тръгнала към Атина. Сула отправил 
взор към Рим фиг. 12.

А какво ставало в Рим през тези 3 го-
дини, които Сула прекарал в Азия? Там 
действал консулът Цинна. По-точно, 
там властта била узурпирана от кон-
сула Цинна. Военна подкрепа му бил 
самият Марий (докато бил жив). Как-
то описахме по-горе в нашия разказ, 
по едно време членовете на съюзни-
те на Рим племена в Италия получи-
ли римско гражданство. Първенците 
на тези племена подкупили Цинна с 
300 таланта злато и той така ги раз-
пределил по избирателните секции в 
Рим, че старите римски граждани из-

Фигура. 12 Сребърна римска монета, посветена на консула Сула – дясната 
снимка. На лявата част на снимката е показан другият консул – Руфий.
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веднъж се оказали малцинство във 
всички избирателни секции. Разби-
ра се, новите граждани подкрепяли 
Цинна, а старите граждани не се про-
тивопоставяли, защото не искали да 
изпуснат от ръцете си контрола върху 
римските дела. Другият консул Окта-
вий, свикал Народното събрание на 
Капитолийския хълм, за да се обсъди 
създалата се ситуация. Хората на Цин-
на дошли с оръжие, обаче съветници-
те на Октавий не спели – и хората на 
Октавий (който защитавал старите 
граждани) дошли с оръжие. В завър-
залата се битка привържениците на 
Октавий надделели. Жертвите били 
10 000 човека и по спомените на Цице-
рон – улиците били покрити с трупо-
ве и по тях течала кръв. Октавий поел 
контрола на Рим и оставката на Цин-
на била гласувана. Цинна трябвало да 
бяга. За консул на неговото място бил 
избран Луций Корнелий Мерул – жрец 
на Юпитер. Изгубвайки контрола над 
Рим, Цинна тръгнал из Италия да съ-
бира съюзници. Той бил добър оратор 
и скоро събрал армия и съюзни градо-
ве, за да се бори с “узурпаторите в Рим”. 
А те внимателно следели действията 
на Цинна и укрепвали отбранителни-
те способности на градската крепост 
на Рим. И дали заповед на Гней Пом-
пей Страбон да се яви с армията си да 
защитава Рим. И тъй, Страбон (таен 
съюзник на Цинна и Марий) трябвало 
да брани Рим. Страбон искал да ста-

не консул през 86 г. и не бързал да се 
справи с войските на Цинна (негова-
та армия можела лесно да ги разбие). 
Обаче от Африка се завърнал и Марий, 
когото Цинна повикал на помощ. Ма-
рий започнал да набира войници в 
южна Италия – фиг. 13.

Фигура 13. Шестратният консул 
Марий бил вбесен, че в Рим ценели 
повече успехите на Сула от неговите 
собствени. И когато за последен път 
се добрал до властта, избил всички 
дразнещи го аристократи, до които 
се докопал. Улиците на Рим се покрили 
с трупове. Както се казва – пази се от 
стар и умиращ управник, че не знаеш, 
какви ще ги свърши. 

http://nauka.bg


ИСТОРИЯ

С подкрепата на:

74ЯНУАРИ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

Армията му растяла, римските вой-
ници дезертирали при този знаме-
нит генерал (добър генерал = сигурна 
плячка) и скоро Марий имал голяма 
армия и флот от 40 кораба. Октавий и 
Мерул били изправени пред 3 армии – 
на Марий, на Цинна и на Страбон. Те 
се обърнали за помощ към Квинт Це-
цилий Метелий Пий, който също имал 
армия и провеждал операции срещу 
враждебните на Рим италиански пле-
мена. Метелий, значи рода и съюзник 
на Сула. Та, Метелий Пий трябвало да 
защити Рим. В това време и Страбон 
решил да помага на Октавий (обеща-
ли му да го направят консул). И тъй, 
армиите станали две на две. Първата 
битка завършила с поражение за Ма-
рий – той бил нападнат от армиите 
на Страбон и Октавий и загубил 7000 
войника, понеже Цинна бил далече и 
не могъл да му се притече на помощ. 
На помощ на Марий и Цинна дошла 
обаче... холерата, която поразила ар-
миите на Октавий (11 000 заразени 
и умрели) и на Страбон (6000 зара-
зени и умрели, включително и сами-
ят Страбон). И тъй Страбон нямало 
да стане консул. Метелий дошъл на 
помощ, но по-многобройните армии 
на Цинна и Марий обсадили Рим. Тук 
репутацията на Марий си казала ду-
мата. Войниците предпочитали него 
пред Октавий, който бил храбър, но 
все пак не бил Марий. Армията на Ма-
рий растяла за сметка на дезертьори-

те от армията на Октавий. Накрая Се-
натът, уплашен от растящите армии 
на Цинна и Марий, скъсал свитъците 
със законите, които ги провъзгласява-
ли за врагове на народа и им отворил 
портите на града. И Марий, и Цинна 
влезли в Рим с твърдото намерение да 
избият враговете си. Най-напред бил 
убит Октавий, който не искал да бяга 
(въпреки че имал тази възможност и 
приятелите му го съветвали да бяга). 
Октавий бил невъзмутим, дори кога-
то му отсичали главата. Били убити 
също Луций Юлий Цезар, Гай Юлий 
Цезар Страбон. Убил ги… Фимбрий 
(същия оня Фимбрий, дето свърши 
зле при схватката си със Сула). Смър-
тта си намерили още 10-на консула, в 
това число и Катул, който бил консул 
заедно с Марий. Марий просто запо-
вядал да го убият, вместо да го прати 
в изгнание, както била тогавашната 
практика. Мерул също бил хванат и 
съден за държавна измяна. Преди да 
му произнесат смъртната присъда, 
обаче, той си прерязал вените в храма 
на Юпитер на Капитолийския хълм – 
нещо (самоубийство в храма на Юпи-
тер), което било абсолютно забране-
но и направило силно впечатление на 
народа, който почнал да се пита дали 
Цинна и Марий не прекаляват. Е, пре-
калявали де, прекалявали. Цинна дос-
та се поуплашил след това събитие, 
тъй като се намерили хора да му на-
помнят, че повечето от избитите били 
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добри приятели на някой си Луций 
Корнелий Сула, който пердашел на-
ред армиите на Митридат в Азия. Но 
Сула бил далече и Цинна разчитал на 
Марий да се оправи с него. Да, ама Ма-
рий бил вече на години и скоро щял да 
умре. Цинна и Марий се самоназначи-
ли за консули за 86 г. пр. н. е., но сед-
мото консулуване на Марий не траяло 
дълго – то почнало на 1-ви януари и 
свършило на 13-ти януари, когато Ма-
рий умрял, кроейки планове как ще 
убие Сула. Цинна – фиг. 14, назначил за 
втори консул Валерий Флак и тутакси 
го пратил с армия от 3 легиона да ходи 
да се бие със Сула.

За заместник на Флак Цинна пратил 
Фимбрий. И тъй, Цинна като че ли 
прочистил Рим. Тогава от изток започ-

нали да пристигат вести за славните 
победи на Сула при Херонея и Орхоме-
на. После дошла вестта за смъртта на 
Флак и после вестта за победата над 
Митридат и за сключения мир. Това 
станало благодарение на подробен 
доклад на Сула до сената. Сула дейст-
вал така, все едно, че в Рим нищо не 
се е случило. Цинна отново се само-
назначил за консул през 85 г.пр.н.е. 
и си назначил за втори консул Гней 
Папирий Карбон, с когото започна-
ли да събират из цяла Италия армия, 
която през Гърция да атакува Сула в 
Мала Азия. В това време, обаче, Сула 
бил приключил войната и бавно се 
движел към Европа. Цинна използвал 
Сула като плашило да набира пари, 
войници и кораби. Сула – казвал Цин-
на на италийските плмена – е от ста-

рите римляни и никога няма да се съ-
гласи да ви даде право на глас и пълни 
права на римски граждани. В това 
време в Сената дошло второ писмо от 
Сула. В него императорът на азиатска-
та римска армия (с 9 легиона опитни 
войници под командването си) избро-
явал военните си успехи и заявявал, 
че смята да се върне в Рим и да сложи 

Фигура 14. Цинна – узурпаторът. Не бил спо-
собен военачалник. Затова войниците му го 
убили, когато разбрали, че ги повежда на зако-
ление, т.е. срещу Сула. 
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ред в управлението на града. Сенатът 
изтръпнал от ужас, четейки дългите 
страници с описание на военните по-
беди на Сула. Някои сенатори позна-
вали добре Сула и си давали сметка, че 
това писмо означавало едно – върне 
ли се Сула в Рим, милост за привърже-
ниците на Цинна нямало да има. Че и 
за тези на Марий и за всичката им рода 
до девето коляно. Цинна и Карбон съ-
брали 270 000 армия и започнали да я 
прехвърлят в Илирия, за да пресрещ-
нат Сула вън от Италия. В тази армия 
бил синът на Помпей Страбон – бъде-
щият Помпей Велики, противникът на 
Юлий Цезар – фиг. 15.

Той усетил бързо, че войниците от 
легионите на Цинна ги било страх от 
митичния Сула и използвал сгодна 
възможност да дезертира при Сула, 
като пуснал слух, че Цинна е издал за-
повед да го убият. Войниците са раз-
бунтували и убили Цинна. Карбон се 
принудил да върне армията в Италия 
и трябвало да се избира нов консул. 
Изборите обаче били отложени пора-
ди попадане на мълния в храма на бог 
Церес. Гадателите казали, че боговете 
не желаят да се избира втори консул и 
тъй Карбон останал единствен консул 
на Рим. В това време Сула стигнал до 
Пирея, където престоял 3 месеца, за 
да проучи ситуацията в Рим и да води 
пропагандна война с противниците 
си там. След което натоварил войски-

те си на флот от 1200 кораба (като ос-
тавил още 400 кораба на Лукул, за да 
се разправя с пиратите, които се били 
наплодили покрай войната с Митри-
дат) и потеглил към Италия. Там го 
чакал Карбон със 7 пъти по-голяма ар-
мия. Но Сула бил Сула – непобедимият 
римски генерал, който бил вече смаз-
вал армии с численост, многократно 
превишаваща числеността на собст-
вената му армия. 
Въпреки качествата на Сула, задачата 
не изглеждала лесна. Всички инстру-

Фигура 15. Помпей – един от тримата 
големи генерали на Сула, на когото 
Сула дал прозвището “Велики”. От-
личен войник, но не толкова отличен 
политик. За разлика от Марк Крас и 
Юлий Цезар.
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менти на управлението в самата Ита-
лия били в ръцете на привърженици-
те на Марий и Цинна. След смъртта и 
на двамата, режимът на управление 
станал по-мек и привлякъл на своя 
страна голяма част от умерените се-
натори, тъй че се ползвал с подкре-
пата на Сената в Рим. Режимът можел 
да разчита и на поддръжката на ново-
произведените римски граждани от 
съюзните племена, които се притес-
нявали, че всяка промяна в режима 
на управление можела да се отрази 
неблагоприятно на гражданските им 
права. Сула се опитал да разсее тези 
страхове, като във второто си пис-
мо до Сената написал, че ще уважава 
гражданските права и на старите, и 
на новите граждани на Рим (в края на 
краищата и ако си спомняте, разши-
ряването на гражданските права на 
съюзните италийски племена било 
направено от близкия до Сула консул 
Октавий). Сенаторите пък се бояли от 
нова гражданска война като тази от 
87 г. пр. н.е., след която Марий силно 
намалил броя им и изтрепал доста ви-
дни сенатори и бивши консули. Та, се-
натът не направил никакви отстъпки 
на Сула, даже не отменил декретите, 
които били насочени против него. Го-
ляма грешка. Сула не си поплювал. А 
имал и основания – Марий бил избил 
много от близките до него сенатори. 
Сенатът пратил делегация при Сула 
за преговори, но Сула бил уклончив 

и казал само, че всеки, който приеме 
решение да се присъедини към него, 
получава пълна безопасност. Сула ка-
зал, че няма да изпълни заповедта на 
Сената и да разпусне победоносната 
си армия. Сула казал, че той не е вар-
варин, а проконсул, завръщащ се от 
победоносна война и поискал да му се 
възстановят правата на римски граж-
данин (отнети с декретите, за които 
споменахме по-горе), да му се върне 
конфискуваното имущество и да му 
се даде званието авгур. Основното на 
това звание било, че авгурите не мо-
жели да бъдат лишавани от своите 
титли, каквито и престъпления да са 
извършили. Сула изпратил няколко 
от своите офицери да съпроводят де-
легацията на Сената обратно в Рим. 
Сред тях бил и Луций Валерий Флак, 
синът на убития консул Флак. С изпра-
щането на Флак, Сула искал да покаже 
добрата си воля към Сената – ето, вие 
пратихте баща му с армия в Азия и той 
беше убит. Аз спасих сина му и сега ви 
го връщам. Младият Флак бил ста-
нал горещ почитател на Сула и горял 
от желание да отмъсти на тези в Рим, 
които имали пръст в смъртта на баща 
му. 
Така, Сула получил ценен източник на 
информация за това, което ставало в 
Рим. Посланието на Сула предизви-
кало ожесточени дискусии в Сената 
– много сенатори преминали на стра-
ната на Сула и влиянието на Карбон 
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отслабнало. Но привържениците на 
Карбон били повече и в гласуването 
те надделели и отхвърлили предло-
женията на Сула. Пътят към мирно 
решаване на конфликта бил затво-
рен. Армията на Сула още била в Гър-
ция, но той започнал да се приготвя за 
прехвърляне в Италия. Библиотеката 
на Аристотел била старателно опако-
вана, опаковани били и мраморните 
колони, подготвени за строежа на хра-
ма на Зевс в Атина – те щели да отидат 
за строежа на храма на Юпитер в Рим. 
Опаковани били и голяма част пред-
мети на изкуството, които трябвало 
да украсят Рим след завръщането на 
Сула. Що се отнася до войската, Сума 
имал 40 000 човека в Гърция и в мо-
мента на отпътуването му срещу него 
стояла армия от 450 кохорти по 600 
човека всяка, тоест 270 000 армия под 
командването на Карбон. Съотноше-
нието било 7:1 в полза на Карбон. Оба-
че Сула имал такива генерали – Крас 
– фиг. 16, Помпей и Лукул (всичките 
сте ги чували като великите римски 
генерали, занимаващи се с въстание-
то на Спартак, което избухнало след 
смъртта на Сула). 

Помпей бил от богат род и започнал 
да сформира още една армия (тоя съ-
щият Помпей, който към оня момент 
бил само на 23 години, по-късно ще 
се превърне в основен противник на 
Юлий Цезар). Под властта на рода му 

били обширни земи в южна Италия, 
през които щяла да мине армията на 
Сула по пътя си към Рим.
И тъй Сула имало вече откъде да мине 
в Италия по пътя към Рим и той се 
отправил към столицата. Насреща 
му тръгнали две армии. По-близка-
та до него била водена от проконсула 
Гай Норбан. Сула пратил делегация 
да призове Норбан да се присъедини 
към него, но пратениците били изби-
ти. Този спор щял да се реши с битка. 

Фигура 16. Марк Крас – най-свирепият 
от големите генерали на Сула. Той щял 
да подслони Юлий Цезар и под негово-
то крило Цезар щял да укрепне. 
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Норбан обаче нямал кой знае каква 
военна подготовка и опитните ле-
гиони на Сула бързо смазали армия-
та му. Норбан дал 7000 убити и 6000 
пленени и бил принуден да се скрие 
в крепостта Капуа. Загубите на Сула 
били 70 убити и няколкостотин ране-
ни. Битката имала важно психологи-
ческо значение – Сула разбрал, че на-
среща му стоят неопитни командири, 
а армията му разбрала, че войските, 
които са насреща ѝ изобщо не могат 
да се мерят с нея. И Сула решил да по-
стигне военно решение на конфликта 
(каквото винаги има, колкото и да ви 
мяцат разни хора, че няма). В чест на 
победата била отсечена монета, една-
та страна на която била посветена на 
боговете – покровители на Рим, а на 
другата имало изобразен триумфа-
тор на колесница, увенчан с крилата 
на Победата и държащ в свободната 
си ръка жезъла на Херкулес с надпис 
– Луций Сула ИМПЕРАТОР. Послание-
то било ясно – делото на императора 
Сула било (правото) дело на Рим, кое-
то щяло да бъда доведено докрай по-
бедно и триумфално. 
Сула оставил част от армията си да об-
сажда Капуа и тръгнал с другата част 
срещу армията на втория проконсул 
Луций Сципион, която била доста де-
морализирана, след като разбрала 
какво се било случило с другата ар-
мия. Сула отново пратил делегация 
за преговори, както и агенти, които 

да призавават войниците на Сципи-
он да дезертират при Сула. Тези аген-
ти действали доста успешно и скоро 
цялата армия на Сципион преминала 
на страната на Сула – 25 000 войници 
се присъединили към победителя на 
Митридат, а Луций Сципион избягал. В 
Рим направили грешка – дали му още 
една армия и го пратили да се разпра-
вя с Помпей – все пак този Сципион 
бил раднина на великия Сципион Аф-
рикански. Но пра-пра-внукът никак не 
бил на висотата на своя пра-пра-дядо. 
А в това време Помпей, който бил съ-
брал своя армия, успял да обърне в 
бягство 10-на легиона – Помпей бил 
доста способен и ненапразно по-къс-
но му дали прозвището Велики (е, не 
можал да се оправи с Юлий Цезар, но 
да напомним, че Юлий Цезар научил 
много от Сула и от Крас).
Когато армията на Сципион наближи-
ла тази на Помпей, войниците на Сци-
пион отново дезертирали и премина-
ли към армията на Помпей. Сципион 
за втори път останал без армия. Пом-
пей, както и Сула, го пуснал да си ходи 
(та дано им доведе и трета армия). Но 
Сципион не посмял да се върне в Рим 
и отишъл в изгнание. Останал другият 
проконсул Норбан. Сула пак му пратил 
делегация и му предложил договор за 
мир, който предложил и на Сципион. 
Норбан не вярвал на Сула (в това вре-
ме в Рим Карбон, след като го запозна-
ли със събитията, казал: в душата на 
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Сула живеят лисица и лъв. Повече ме е 
страх от лисицата). И Норбан го било 
страх от лисицата и пак изтрепал де-
легацията на Сула. Е, трета делегация 
нямало да има. Сула вече контролирал 
положението. Той започнал да набира 
войска от италийските племена, като 
с тази задача бил натоварен младият 
Марк Крас – фиг. 16 (тъй, тъй, оня Крас 
от триумвирата Крас-Помпей-Цезар 
по-късно).
Крас бил върл привърженик на Сула, 
тъй като баща му, брат му и много от 
неговите роднини били избити по вре-
ме на терора на Марий и Цинна в Рим. 
От другата страна войски набирали 
консулите Карбон и Гай Марий-млад-
ши, синът на стария Гай Марий. Името 
Марий било популярно сред италиан-
ците и двамата консули набрали пове-
че армия като количество от младия 
Крас, който не бил толкова известен. 
Що се отнасяло до качеството, обаче, 
Крас постигнал по-добър резултат. 
Така дошла пролетта на 82 г. пр. н.е. 
Войските на Сула продължавали да 
нанасят поражения на армиите на уп-
равниците на Рим. Метелий (предста-
вител на оная фамилия, за която ви 
разказвахме много в първата част на 
нашия разказ) повел част от войски-
те на Сула на север и разбил армията 
на Гай Каринас, един от генералите на 
Карбон. Този Метелий, обаче, не бил 
толкова опитен пълководец, колко-
то другите представители на рода на 

Метелиите и Карбон успял да го при-
тисне между Римини и Езино. Може 
би Карбон щял да разбие армията на 
Метелий, но се намесил Помпей, кой-
то атакувал Римини и Карбон трябва-
ло да се върне обратно. В завързалата 
се битка армията на Помпей унищо-
жила доста от конницата на Карбон, 
така че Карбон вече не бил заплаха за 
Метелий. На юг действал самият Сула. 
Той пресрещнал армията на Гай Ма-
рий-младши при Торре Пиомвинара. 
Пет кохорти пехота и две кохорти ко-
нница дезертирали от Марий веднага, 
щом видели армията на Сула и се при-
съединили към нея. Марий-младши 
нямал опита на баща си, а срещу него 
стоял най-страховитият римски гене-
рал. Резултатът от битката бил както 
винаги – 20 000 убити от армията на 
Марий и петдесетина убити от страна 
на Сула. Пътят към Рим останал не-
защитен. Марий се скрил в град Пре-
несте, който Сула обсадил. Градът бил 
добре фортифициран и Сула не бър-
зал да го атакува. Той поставил част от 
армията си за обсада на прилично раз-
стояние от стените на града и заповя-
дал да прокопаят ров около града, за 
да предотврати всеки опит за атака на 
защитниците. Обсадната армия била 
зад рова и Сула оставил тази армия 
под командването на един от генера-
лите си – Офелий и започнал подго-
товка за атака на Рим. И Офелий дър-
жал обсадата, докато Марий-младши 
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се самоубил – Сула много добре преце-
нявал кой става за генерал и кой – не.
В това време Метелий и Помпей се 
справили с войските на Карбон на 
север и Помпей превзел Римини. В 
Рим обаче нещата не вървели добре 
за привържаниците на Сула. Губей-
ки по бойните полета, Карбон и Ма-
рий-младши ожесточили репресиите 
– тъстът на Помпей, както и Гай Папи-
рий Карбон – родственик на консула 
Карбон, но поддръжник на Сула, били 
убити направо на улицата. Убит бил и 
един от най-уважаваните римски по-
литици за времето си – Квинт Муций 
Сцевола. Сцевола успял да се спаси от 
опитите на Фимбрий да го убие, но 4 
години по-късно, през 82 г. пр. н.е. ста-
рецът Сцевола станал опасен за Кар-
бон и Марий, понеже симпатизирал на 
Сула. Убили го превантивно, та да не 
би симпатията му да прерасне в нещо 
друго и огромният му авторитет да 
послужи на Сула да засили позициите 
си в Рим.
Марий-младши налагал терор, за да 
предотврати разрастването на влия-
нието на Сула в Рим. Ефектът не бил 
кой знае какъв – младият Флак успял 
да убеди семейството си, че трябва да 
подкрепят Сула и така Сула се сдобил с 
могъщи поддръжници, един от които 
бил губернаторът на подалпийска Га-
лия (днешните области около Лазур-
ния бряг във Франция) Гай Валерий 
Флак. Този Флак пропуснал армията 

на най-опитния генерал на Карбан – 
Серторий да мине през провинцията 
му на път за Испания и затворил пъ-
тищата, тъй че тази армия да не може 
да се върне обратно в Италия. В Рим 
започнали да шушукат, че Серторий, 
като опитен генерал, нарочно избягал 
чак в Испания, за да се окопае там и да 
чака развитието на събитията. Цен-
зорът на Сардиния Луций Марций Фи-
лип също се присъединил към Сула. 
Младежта също преминавала в реди-
ците на Сула – сред всичките тъй из-
вестни, бил един не толкова известен 
тогава – един младеж на име Гай Юлий 
Цезар. Той бил племеник на Марий 
и зет на Цинна. От друга страна бил 
роднина на Сула, който имал по едно 
време жена от рода на Юлиите. Сула 
тихичко заповядал на Крас да вземе 
неопитния Цезар при себе си и да го 
държи далеч от Рим. Така Крас взел 
под крилото си неопитния младок Це-
зар, който, като стане по-опитен, ще се 
ожени за Помпея – внучката на Сула. 
И хич нямало да бъде благодарен на 
Сула, че му спасил живота, като не го 
включил в проскрипциите. Но за това 
– по-надолу в разказа.
При това положение нищо не можело 
да спре похода на армията на Сула към 
Рим. Крепостите се предавали една по 
една, а и самият Рим не оказал никак-
ва съпротива – фиг. 17. 
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Сула разположил армията си на Мар-
сово поле, свикал Народното събра-
ние, където обещал да възстанови 
демократичния ред и да накаже при-
чинителите на терора. Сула не бър-
зал да прави това и оставил в града 
гарнизон под командването на верни 
свои ветерани. Съпротивата срещу 
него в Северна Италия била силна и 
той тръгнал натам с по-голямата част 
от армията си. Метелий бил събрал 
продоволствие за армията на Сула, а 

Помпей върлувал по адриатическото 
крайбрежие и събирал флот от кора-
би. Самият Сула разбил авангарда на 
армията на Карбон и се отправил към 
основната част на тази армия. Дока-
то траело това, Помпей и Крас успели 
да притиснат остатъците от армия-
та на Гай Каринас (издигнат в ранг 
на заместник на консула Карбон) в 
град Сполете и при това загубите на 
Каринас били 3000 убити. Карбон се 
опитал да прати един легион на по-

Фигура 17. Сула превзема Рим за втори път.
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мощ, но шпионите на Сула не спели 
(и тук виждаме дългата ръка на “учи-
теля” Югурта, нали!), та този легион 
бил пресрещнат от армията на Сула и 
разбит. Резултат – още 2000 убити от 
страна на Карбон и 20-на – от страна 
на Сула. Каринас успял да избяга бла-
годарение на лошо време и Помпей и 
Крас го оставили, защото не искали 
да жертват войници да го преследват 
при наличие на лошо време по море. 
Карбон опитал да деблокира Марий, 
като пратил на помощ армия под ко-
мадването на Гай Марцин Цензорин 
с цел да помогне на Марий при Пре-
несте. Идеята била да се свали обса-
дата на Пренесе и Карбон и Марий да 
притиснат армиите на Сула от север и 
от юг. Нелош план, но сметката била 
направена без “кръчмаря” Помпей, 
който по информация от шпионите на 
Сула, пресрещнал Цензорин и разбил 
армията му. При това един цял леги-
он преминал на страната на Помпей 
и Сула. Цензорин загубил 9/10 от ар-
мията си и не му оставало нищо друго, 
освен да се свре в някой укрепен град. 
Карбон решил да използва най-голе-
мия си коз и хвърлил срещу Сула 70 
000 армия под командването на оп-
итните пълководци Марк Лампоний 
и Понтий Телескин. Тази армия имала 
голям значителен боен опит, а двама-
та и генерали били куражлии и не се 
бояли от Сула. Лампоний и Телескин 
тръгнали към Пренесте. Усетил шан-

са си, Марий започнал да се опитва да 
пробие обсадата на Пренесте. Офелий 
обаче бил добър пълководец (Сула си 
познавал хората) и опитите на Марий 
за пробив се провалили. В това време 
Метелий прочистил северозападна 
Италия и открил пътя към подалпий-
ска Галия, където чакал с припаси и 
войници съюзникът на Сула – губер-
наторът Флак. Каквото Метелий не 
унищожил като армия, се присъеди-
нило към него. Метелий установил 
щаба си в Римини и оттам контроли-
рал обстановката в региона. Ако нещо 
станело опасно – Помпей и Крас били 
на една ръка разстояние. 
В това време Карбон пратил още 2 
легиона в помощ на Марий при Пре-
несте. Тези 2 легиона не успели да се 
промъкнат през пътищата, добре ох-
ранявани от армията на Сула. В това 
време дошла вестта, че Лукул успял 
само с 12 кохорти (7200 човека) да 
разбие 50 кохорти (30 000 човека) под 
командването на един от генералите 
на Карбон – Квинктиний. Казват, че 
Лукул се колебаел да влезе в битката, 
но тогава подухнал лек вятър, който 
донесъл полски цветя към войници-
те на Лукул. Войниците приели това 
като знак от боговете и се хвърлили 
напред. Резултатът – Квинктиний за-
губил 10 000 човека. Каквото не било 
убито, се присъединило към Лукул. 
И тъй опитният Лукул, Метелий и 
младоците Крас и Помпей поставили 
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под контрол голяма част от Северна 
Италия, а с помощта на Флак имали 
и стратегическа дълбочина, контро-
лирайки Южна Галия. Карбон се упла-
шил и избягал в Африка под предлог 
да събира войски. Помпей използвал 
момента и нападнал войските на Кар-
бон при Клусия, убивайки 20 000 чове-
ка. Остатъците от армията на Карбон 
се прегрупирали и под командването 
на генералите Каринас, Цензорин и 
Дамасип се опитали отново да дебло-
кират армията на Марий при Пренес-
те. Нищо не се получило – Сула охра-
нявал добре проходите, които водели 
към Пренесте. На Каринас, Цензорин 
и Дамасип не им останало нищо друго 
освен да се върнат. Те се насочили към 
Рим и в нощта на 30-ти срещу 31-ви 
октомври на 82 г. пр. н.е. спрели на ня-
колко километра от градските стени. 
Вътре бил гарнизонът на Сула.
На другия ден започнал щурмът на 
Рим. Гражданите се опитали да се съ-
противляват, но опитът им да излязат 
от града и да нападнат обсаждащата 
армия, се провалил поради неопит-
ност. В града настанала паника. Не се 
паникьосал само малкият гарнизон на 
Сула, още повече, че те видели отряд 
от 700 конници, които Сула пратил на 
помощ. Опитният гарнизон знаел, че 
самият Сула скоро ще дойде. Така и 
било – армията на Сула бързо марши-
рувала към Рим. Седемстотинте кон-
ника в това време държали в шах об-

саждащите войски. Скоро двете армии 
били една срещу друга. Сула, вместо 
да заповяда почивка, заповядал атака. 
Завързало се кърваво сражение меж-
ду две опитни армии. Дясното крило 
на армията на Сула, под командване-
то на Крас, натиснало лявото крило на 
армията на Каринас. Лявото крило на 
армията на Сула обаче било притисна-
то. Сула заповядал на Крас да влезе в 
Рим и да излезе в гръб на консулска-
та армия. Крас направил маневрата и 
битката продължила. Слънцето заля-
зло и войниците се биели на тъмно. На 
другата сутрин се видяла истинската 
картина на битката – Крас не си поп-
лювал и жертвите в армията на про-
тивниците на Сула били 70 000 убити 
и 12 000 пленени. Лампоний, Цензо-
рин и Телезин избягали. Сула влязъл 
победоносно в Рим в качеството си на 
проконсул свикал Народното събра-
ние близо до храма на Аполон – фиг. 
18. 

Повикани били и членовете на Сена-
та. Под намръщените погледи на по-
критите със слава генерали на Сула – 
Крас, Помпей и Лукул – събранието и 
сенатът одобрили действията на Сула 
като проконсул от момента на замина-
ването му за Мала Азия до момента на 
събранието. Сенаторите обаче не ис-
кали да разрешат на Сула да направи 
чистка на римската администрация. 
Те се страхували, че Сула ще прочис-
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ти и Сената, тъй като доста от сена-
торите, привърженици на Сула, били 
избягали от Рим, когато там била дик-
татурата на Цинна и Марий. Сега те 
се завърнали и настоявали за места-
та си, заети от привърженици на Ма-
рий, Цинна и Карбон. Сула бил наясно, 
че Сенатът няма да е добре настроен 
към него. Затова той бил готов с ново 
средство за прочистване на елита: 
вместо да избие без съд и присъда 

противниците си, Сула щял да пред-
ложи на Народното събрание закон за 
ограничено прочистване на виновни-
ците за гражданската война – закона 
за проскрипциите.
На другия ден Сула отново свикал На-
родното събрание. Този път в очите на 
генералите му имало някакъв блясък. 
Сула казал на народа, че идеята за раз-
гаряне на война между него, Цинна, 
Марий и Карбон принадлежала на вра-

Фигура 18. Сула – непобеденият велик републикански генерал, спечелил граждан-
ската война в Рим. Сега пред него стояла задача да даде ново начало на Рим. И 
той знаел как да го направи – отказал се пожизнено да носи титлата импера-
тор, станал четвъртият диктатор на Рим и наложил проскрипции със закон. 
И нещо нечувано в римската история преди и след него – след като реформирал 
римската администрация и затворил раните от гражданската война, Сула се 
отрекъл от диктаторските си пълномощия, въпреки че диктатурата му няма-
ла срок. Петият диктатор на Рим – Юлий Цезар – не направил това. Ето защо 
Сула починал от естествена смърт и бил погребан като герой, равен на Ромул, а 
Юлий Цезар бил убит от Брут – собствения му доведен син. 
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говете на Рим. И за да осъществят тази 
си идея, враговете на Рим намерили 
безсъвестни хора в римския елит, кои-
то да разпалят войната. И тъй – казал 
Сула – аз реших сурово да накажа тези 
предатели в елита, но само тях. Граж-
даните, били те от старите или от но-
вите, които се бореха срещу мен, счи-
там за подмамени от тази група хора 
– казал Сула – и следователно няма да 
допусна никакво издевателство над 
тези измамени граждани. Подкрепе-
те ме граждани – завършил Сула – и 

мирът бързо ще се възстанови в Рим. 
Народното събрание гласувало зако-
на за проскрипциите на Сула. А про-
скрипциите спрямо списъка с враго-
ве, наличен в закона, се изразявали в 
следното. Лицата от списъка не били 
осъдени на смърт. Не, можело и до ста-
нат живи (и някои останали). Вместо 
това се забранявало на римските 
граждани да ги приютяват и да им по-
магат. На всеки, който донесял глава 
на лице от списъка, се обещавали 12 
000 денария, платими веднага от квес-

Фигура 19. Списъкът с проскрипциите. Така Сула наказал главните виновници за 
гражданската война. На останалите, той гарантирал живота и свободата и 
започнал да реформира римската администрация, с цел тя да може да управля-
ва огромен брой колонии. Пътят към империята бил проправен. Но Сула не искал 
да става император.
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тора, получил главата, а ако приноси-
телят на главата бил роб, той веднага 
трябвало да бъде освободен. Имало 
и награди за тези, които донесели на 
властите местонахождението на ли-
цата от списъка. Списъкът съдържал 
80 имена. 36 от тях били заловени и 
убити. На следващия ден след публи-
куването на първия списък Сула пуб-
ликувал втори списък с 220 имена на 
сенатори и благородници. След още 
един ден бил публикуван и последния 
списък, съдържащ още 220 имена. И 
тъй проскрипциите на Сула обхвана-
ли 520 души. Римските граждани се 
юрнали да търсят и залавят лицата от 
списъците, виждайки, че Сула си дър-
жи на думата и щедро раздава награда 
за всеки заловен – фиг. 19. 

Марий младши все още бил обкръжен 
в Пренесте. Когато научил за превзе-
мането на Рим от Сула и за бързото 
установяване на новата власт в сто-
лицата, Марий решил да се самоубие. 
След самоубийството му войските му 
се предали. Името на Марий-младши 
било в списъка на проскрипциите и 
когато донесли главата му на Сула, 
Сула промълвил: “Първо трябваше да 
се научиш на ред, а после да се опит-
ваш да управляваш”. 
Имало и такива, които били в списъ-
ците с проскрипциите, но били поща-
дени. Един такъв пример бил Сфиний, 
собственик на минерални бани в Си-

цилия, обвинен в сговор с Марий, кой-
то ходил в баните му няколко години 
преди това. Със случая трябвало да се 
заеме Помпей, който сметнал, че Сфи-
ний си е гледал бизнеса, като е леку-
вал болежките на Марий. Сула се съ-
гласил с Помпей и Сфиний оцелял. 
Важни личности от списъка с проскри-
пциите обаче избягали по римските 
провинции и то по тези, които снабдя-
вали Рим със зърно. Такива били Сер-
торий в Испания – фиг. 20, Карбон в 
Африка и Перперий в Сицилия. 

Фигура 20. Серторий – един от най-оп-
итните генерали на Марий – старши. 
Отива с армията си в Испания и не 
може да се върне, понеже управите-
лят на подалпийска Галия, Флак, му 
затваря пътя. Укрепва се в Испания и 
се съпротивлява 5 години на римски-
те армии, докато накрая бива победен 
от Крас. Юлий Цезар – офицер от ар-
мията на Крас, натрупва значителен 
боен опит в битките срещу армията 
на Серторий. 
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Сула заповядал на Помпей да прочисти 
Сицилия и Африка, което способният 
генерал направил за 40 дни, като при 
това трябвало да удържа войниците 
си от саморазправа – той им запеча-
тал мечовете и наказвал строго всеки, 
чийто печат на меча бил счупен. Пер-
перий бил заловен и убит, а по заповед 
на Помпей, заловеният Карбон бил за-
вързан с вериги и заключен в клетка. 
Помпей устроил съд на Карбон, запоз-
нал го със закона за проскрипциите и 
го екзекутирал. Много в Рим, включи-
телно и младият Юлий Цезар, били на 
мнение, че Помпей е нямал ранга да се 
отнесе така с един трикратен консул. 

Цезар щял да каже на глас мнението 
си след 30 години, когато двамата с 
Помпей щели да се борят за върхов-
ната власт в Рим. В момента на екзе-
куцията на Карбон, обаче, върховната 
власт в Рим се казвала Корнелий Сула 
и затова Юлий Цезар благоразумно 
решил да замълчи. 
В Африка имало още работа за Помпей. 
Там се бил барикадирал виден член на 
списъка с проскрипциите – Гней До-
миций Агенобарб, който имал 30 000 
армия и марионетен цар под ръка – 
Агенобарб бил изгонил Гимпсал, за-
конния цар на Нумидия (и приятел на 
Сула), и бил поставил на трона мари-

Фигура 21. Владенията на Рим по времето на Сула. Все още са малки, но Сула ще 
реорганизира римската администрация така, че да може да управлява огромна 
империя. За целта Сула ще трябва да стане диктатор на Рим. А там, покрай 
Картаген, армията на Помпей копала за съкровища от картагенските времена. 
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онетката Гиарбас. След като Помпей 
акостирал покрай Картаген със 6-те 
си легиона, един от легионите на Аге-
нобарб преминал на негова страна. 
Една смешна случка, обаче, забавила 
настъплението на Помпей. При изкоп-
ни работи за лагер, няколко войника 
изкопали голямо картагенско съкро-
вище – фиг. 21. 

Цялата 40 000 армия на Помпей се 
юрнала да копае из голямата равнина 
с надежда да намери още съкровища. 
Едва след няколко дни, след като ка-
талясали съвсем и нищо не намерили, 
войниците се върнали към задълже-
нията си. Помпей втрещено гледал 
огромните изкопни работи, направе-
ни нахалост, но решил да не наказва 
войниците си. И те му се отблагода-
рили. Битката с армията на Агенобарб 
била кратка и кървава – 18 000 убити 
от страна на Агенобарб, а самият той 
бил заловен, съден от Помпей и обез-
главен на основата на закона за про-
скрипциите. Гиарбас трябвало да бяга 
и на нумидийския трон бил възста-
новен приятелят на Сула Гимпсал. И 
понеже Помпей си изпълнил задача-
та предсрочно, той прекарал някой и 
друг месец в лов на слонове и лъвове 
с Гимпсал. 
Оставал Серторий. Той бил в Испания, 
бил опитен – един от най-опитните 
генерали на стария Марий и армията 
му била добре обучена. Но Испания 

била далече от Рим. А там Сула пра-
тил опитни генерали, които бързо 
премахнали опасността от армията на 
Серторий. В тези битки се отличил и 
бил отличен младият Гай Юлий Цезар, 
който трупал боен опит в армията на 
Сула под контрола на самия велик ге-
нерал Марк Крас.

Император или диктатор?
След прокарването на закона за про-
скрипциите Сула останал някое вре-
ме в Рим в качеството си на прокон-
сул. През това време той затвърдил 
властта си в града и изпратил Помпей 
да прочисти Сицилия и Африка. След 
това Сула се отправил към района на 
Пренесте, за да ръководи лично про-
чистването на района, който допреди 
седмици бил цитаделата на Марий – 
младши. Сула искал да покаже, че той 
няма да извършва незаконни дейст-
вия като Марий, Цинна и Карбон. За-
това, въпреки че били проскрибира-
ни, Марий и Карбон не били свалени 
от консулските си длъжности. Марий 
се самоубил, а Карбон бил екзекути-
ран от Помпей, съгласно закона за 
проскрипциите. Когато двамата кон-
сули били мъртви, Сула написал пис-
мо на Сената, в което обявил, че е на-
лице вакуум във върховната власт на 
Рим – двамата консули били мъртви и 
поискал Сената да назначи временен 
управител на Рим. За временен уп-
равител на Рим бил назначен Флак – 
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онзи младеж, чийто баща бил убит от 
Фимбрий в Гърция. Имало такъв за-
кон – Lex Valeria, който казвал, че този 
временен управител до 5 дни тряб-
вало да назначи още един временен 
управител и двамата да организират 
комисия по избор на нови консули. 
Обаче законът казвал и друго – вре-
менният управител можел да назначи 
и диктатор. Диктаторът бил могъща 

фигура в Рим и обикновено се назна-
чавал за срок от 6 месеца в случай на 
тежки проблеми и военни конфликти. 
В ръцете му се съсредоточавала цяла-
та власт – фиг. 22. 

Така диктаторът бил длъжност, мно-
го по-могъща от императора – титла, 
давана на изключително успешните 
военачалници. Да припомним, че по 

Фигура 22. Сула се отказал да бъде пожизнен император. Вместо това, той, за 
пръв път в римската история, бил назначен за диктатор без ограничение на 
мандата. Сула можел да диктува политиката в Рим до смъртта си. Но той не 
направил това. Сула – потомъкът на старата аристокрация, искал да превър-
не Рим в могъща държава с много колонии. И успял да го направи – великият 
логистик реформирал администрацията само за 2 години. Затова Сула бил раз-
глеждан като национален герой, равен на Ромул – основателя на Рим. 
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времето на писмото на Сула до Сена-
та относно липсата на консулите, Сула 
бил вече двукратен император – зва-
ние, присъдено му от войниците му за 
блестящите му победи над Митридат 
в Мала Азия. 
Римляните рядко прибягвали до об-
личане на човек в диктаторска власт. 
Това се случвало само 3 пъти в дото-
гавашната римска история. Първият 
диктатор бил назначен в 494 г. пр. н.е. 
– Маний Валерий Максим, който тряб-
вало да убеди плебса да се включи в 
армията и да се бие срещу сабелските 
племена, заплашващи да превземат 
Рим. Вторият диктатор бил Марк Ка-
мил, върнат от изгнание и назначен 
за диктатор, за да спре галската об-
сада на Рим. Тритият диктатор бил 
Марк Фабий Бутеон, който бил назна-
чен за диктатор след поражението на 
римската армия от Ханибал при Кана, 
вследствие на което редиците на Сена-
та сериозно били оредели. На път бил 
четвъртият диктатор, най-известни-
ят от всички – Луций Корнелий Сула. 
В писмото си до Сената (и да неговия 
председател и верен последовател на 
Сула Луций Валерий Флак) Сула опис-
вал възможността да бъде назначен 
диктатор, но диктатор, какъвто Рим 
никога не бил виждал досега – дик-
татор, който щял да наложи консти-
туционна реформа на римската репу-
блика с цел да премахне източниците 
на нестабилност в републиканското 

устройство. Тънкият момент тук бил, 
че този диктатор на практика бил с 
неограничен срок на действие – в него 
съгласно закон трябвало да бъде съ-
средоточена върховната власт (нали 
виждате зачатъците на имперската 
система!) и понеже задачата за рефор-
миране на Римската република била 
огромна, то този диктатор трябвало 
да действа за срок, много по-голям от 
6 месеца. 
Флак разбрал добре писмото на Сула и 
предложил на Сената да назначи дик-
татор с нечувани пълномощия в рим-
ската история. Този диктатор имал 
правото да прокарва закони дори про-
тив волята на Народното събрание и 
трябвало да промени организацията 
на римската държава и империя. За-
конът бил гласуван единодушно от 
Сената (!!! – въпреки че много сенато-
ри мърморели, че цялата власт в Рим 
се съсредоточава в ръцете на един 
човек и това им напомняла времена-
та на римските царе, които те много 
мразели – затова и Цезар бил убит 40 
години по-късно, когато се обявил за 
пожизнен диктатор и републикански 
настроеният сенат не могъл да пре-
глътне това) и на следващия ден Флак 
назначил Сула за безсрочен диктатор 
на Рим. Сула се прибрал в Рим и за-
почнал да организира диктаторската 
си власт. За началник на кавалерията 
(а конниците – това били аристокра-
тите) бил назначен самият Флак, за 
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консули били избрани Гней Корнелий 
Донабелла и Марк Тулий Декуда. Из-
ненадващо за всички Сула назначил 
на високи постове и бивши привър-
женици на Марий, Цинна и Карбон. 
Това внесло успокоение, че Сула не е 
жаден за кръв, като Марий, и само ме-
сец след края на гражданската война в 
Рим повял вятърът на обединението. 
Разбира се, Сула не бил прост – вър-
ховните генерали в римската армия 
на диктатора Сула били Марк Крас, 
Гней Помпей и Лициний Лукул. В акт 
на помирение, Сула освободил и дал 
избирателни права на 10 000 роби, 
които до един приели името Луций 
Корнелий. Диктаторът Сула се погри-
жил и за римската армия. Всички вой-
ници от 23-те легиона били оземлени, 
което осигурявало прехраната на род-
нините им. Императорът се грижел 
за войниците си – 120 000 войници и 
техните семейства му били благодар-
ни до гроб. Следващият ход на Сула 
бил да попълни Сената, който оредял 
до 150 човека. Той върнал сенатските 
права на тези, които били лишени от 
тези права от Марий, Цинна и Карбон. 
Освен това Сула назначил за сенатори 
най-доблестните си войници. Сенатът 
възобновил нормалната си дейност, а 
за Сула започнало да се говори като за 
новия Ромул – човекът, основал нано-
во Рим. Сенатът устроил грандиозен 
триумф за Сула, такъв не били виж-
дали нито Сципион Африкански, нито 

генералите след него. Зад колесни-
цата на Сула вървели легионите му, а 
тълпите по улиците, го приветствали, 
скандирайки: “Спасителю” и “Бащице 
наш”. И това било искрено – стотици 
хиляди хора отново получили роди-
на, семейство и обществено положе-
ние, благодарение на Сула. Но имало и 
друго – Сула заповядал на роба, който 
държал короната над главата му по 
време на триумфа, от време на време 
да му нашепва – “Не забравяй, че ти 
си просто един човек”. И в момента 
на най-големия си триумф Сула не се 
възгордял. Цели два дни трябвали, за 
да бъдат представени на римския на-
род богатствата, пленени от техния 
велик генерал, император и диктатор 
Сула по време на похода му на Изток.
След завършването на триумфа, Сула 
свикал събрание на Форума, обявил 
на народа, че започва строителство на 
нов храм в чест на Венера и помолил 
да му разрешат да прибави към името 
си прозвището Феликс – Щастливия. 
След което Сула се заел със законите. 
Той наложил минимални възрасти за 
заемане на управленски длъжности – 
квестор (управа на града Рим) – 30 го-
дини, претор – 36 години, консул – 40 
години. Правата на трибуните били 
ограничени – те вече не можели да за-
обикалят Сената и да прокарват зако-
ни чрез Народното събрание. Броят на 
квесторите бил увеличен от 12 на 20, 
а броят на преторите – от 6 на 8. Това 
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се изисквало от факта, че Рим и импе-
рията растяли по население и площ и 
за управлението им били нужни по-
вече хора. Сула удвоил Сената – били 
избрани още 300 нови сенатори и бро-
ят им станал 600. Сградата на Сената 
обаче не можела да побира 600 души, 
поради което Сула заповядал да я раз-
ширят и да добавят черен мрамор 
към облицовките ѝ. И Рим и Сенатът 
и плебеите и благородниците били 
доволни от това развитие на нещата. 
Сенатът гласувал да се постави златна 
статуя на Сула в центъра на Форума, с 
надпис “На Луций Корнелий Сула Фе-
ликс, Диктатор, от благодарния рим-
ски народ.”
Сула не забравил генералите си. Тихич-
ко Крас бил направен един от най-бо-
гатите хора в Рим. На Помпей Сула дал 
титлата Велики (Magnus), която Пом-
пей с гордост носил до смъртта си. 
Сула уредил Помпей да му стане род-
нина, като го оженил за близка своя 
родственица, а Лукул получил също 
купища богатства и пари, тъй като се 
бил вече наситил на слава. Сула дал 
1/10 от богатството си за построяване 
на огромен храм на Херкулес – считан 
за бог, даващ енергия на търговците и 
особено на тези, които движели тър-
говията по море. При откриването на 
този храм Сула дал банкет за всички 
римски граждани, който продължил 
няколко дни. Сула всячески се стара-
ел да изтрие от народната памет спо-

мените за продължителната и кръво-
пролитна Гражданска война, нищо, че 
той, Сула бил победител в тази война. 
Това, което Сула искал, било да обе-
дини довчерашните врагове в името 
на разширяването на територията и 
могъществото на Рим. Според Сула, 
нямало смисъл римляните да се из-
биват едни други. Там – в Галия, Азия 
и Африка имало несметни богатства, 
които можели да бъдат завоювани от 
римските армии. На изборите за кон-
сул през 80 година Сула бил избран 
с огромно болшинство за консул, за-
едно с Квинт Цецилий Метелий Пий. 
Целият Рим видял, че Сула (който бил 
велик логистик, както неведнъж под-
чертавахме), успял за 2 години да ре-
формира Римската република, да за-
твори раните от гражданската война 
и да насочи енергията на Рим отново 
към завоюване на нови територии и 
придобиване на нови богатства. Сула 
бил на върха на славата и могъще-
ството си. Целият Рим бил в краката 
му – никой римски император никога 
нямало да има такава власт над рим-
ляните и римската империя. И тогава 
Сула изпълнил най-важното си обеща-
ния към римския народ – след като за-
вършил задачите си, заради които бил 
назначен за диктатор, най-могъщият 
диктатор на Рим, двукратният импе-
ратор на източната римска армия… се 
отказал от диктаторските си пълно-
мощия – фиг. 23. 
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Никой не искал това от него, никой 
не му бил поставил срок, в който да 
свърши диктатурата му. Сула изпра-
вил Рим на пътя на създаването на 
огромна империя и казал – стига, аз 
съм дотук. И продължил да управля-
ва Рим като консул за още една годи-
на. На следващите консулски избори 
Сула не се кандидатирал, но народът 
го кандидатирал и тази кандидатура 
спечелила най-голямата победа на 
консулски избори в Рим. Сула трябва-
ло дълго да убеждава съгражданите 
си, че не е добре да поемат по стария 
път и да дават толкова много власт 
на един човек. Накрая, за консули 
били избрани близките приятели на 
Сула Публий Сервилий Ваций и Апий 
Клавдий Пулх. Сула се оттеглил от по-

литическия живот и започнал да пише 
мемоарите си в 22 книги. Сула ходел 
от време на време в Рим на заседания 
на сенатските комисии и наблюдавал 
какво се случвало в града и в полити-
ката. Той давал съвети на Помпей, кой-
то си бил буйна глава и не бил твърде 
опитен в политическите интриги в 
града (което Юлий Цезар щял да из-
ползва много добре след тридесетина 
години). Сула не пропускал нови теа-
трални представления и особено оби-
чал комедиите. Това, което Сула оста-
вил за себе си от градските дела, бил 
надзорът на реконструкцията на зда-
нията, улиците и площадите на Капи-
толийския хълм – тази задача той над-
зиравал до смъртта си в началото на 
78 г. пр. н.е. Казват, че няколко месеца 
преди да умре, в съня на Сула се явило 
момче, което довело за ръка при него 
майката на Сула, която му каза да се 
приготви да умре. След този сън Сула 
започнал да регулира това, което щял 
да остави след себе си – написал заве-
щанието си, погрижил се за завърш-
ването на мемоарите си. Казват, че 
причината за смъртта на Сула станала 
вестта за забавянето на плащанията 
за реконструкцията на Капитолий-
ския хълм – великият логистик така 
се ядосал на некадърността на чинов-
ниците, които не можели и едни пари 
да придвижат навреме, че вероятно е 
получил масивен инсулт и на другата 
сутрин починал. Една ера в римската 

Фигура 23. Сула се отказва от дикта-
торските си пълномощия. Последни-
ят от великите римляни, които не 
били жадни за власт, Сула направил 
Рим отново могъщ и обединен.
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история завършила. В Рим и в Италия 
тръгнали слухове, че страховитият 
Сула сам е предсказал смъртта си и се 
е подготвил за нея. Консулът Катул 
веднага предложил се направи вели-
чествено държавно погребение. Дру-
гият консул обаче – Лепид, решил, че е 
ударил неговият час да вземе властта. 
Той обявил Сула за тиранин и поискал 
тялото му да не се погребва. Разяре-
ният Сенат изгонил Лепид и обявил 
държавен траур за бащата-възста-
новител и спасител на Рим – Сула. По 
време на траура била забранена вся-
каква политическа и юридическа дей-
ност. Решено било тялото на Сула да 
бъде занесено в големите италиански 
градове за поклонение и след една го-
дина да бъде върнато в Рим, изгоре-
но на Марсово поле и положено там в 
гроб, достоен за най-великия римски 
генерал. През това време Сенатът ре-
шил, че жените трябва да носят траур. 
Една година. Никога никой в римска-
та история нямал право на такива по-
гребални почести. Никога дотогава в 
римската история никой освен Ромул 
не бил погребан в рамките на града 
Рим. Единствените, които имали това 
право – потомците на Публий Валерий 
Публикола, никога не се възползвали 
от него и всеки един от Валериите бил 
погребван вън от града. Сула бил вто-
рият след Ромул, който щял да бъде 
погребан в самия град. Тялото на Сула 
наистина било показано във всички 

големи италиански градове – ковче-
гът бил поставен на златна носилка, 
а на ковчега бил поставен манекен, 
на чието лице била смъртната мас-
ка на Сула, отлята от злато, а самият 
манекен бил облечен с дрехи, носещи 
знаците на диктаторската власт. При 
преминаването през градовете към 
процесията се присъединявали тези, 
които служили под командването на 
Сула и когато кортежът с тялото отно-
во стигнал до Рим, размерът на про-
цесията бил повече от 100 000 души. 
Армията на Сула отново влязла в Рим, 
за да отдаде почит на починалия си 
император. Всички римски граждани, 
които можели да ходят излезли да по-
четат Сула. Форумът се оказал тесен за 
желаещите да почетат Сула. По поръ-
чение на войниците и на приятелите 
на Сула около ковчега били поставени 
2000 златни венеца. Налице бил це-
лият Сенат без нито един отсъстващ 
– всичките 600 сенатори били там. Ця-
лата римска конница – всички благо-
родници изпращали великия генерал 
в последния му път. След речите на фо-
рума, ковчегът, носен от сенатори бил 
занесен на Марсово поле и положен 
на кладата. Цялата римска конница и 
15 легиона минали и отдали почит на 
непобедимия генерал и победител в 
гражданската война. Когато Сула бил 
кремиран, събрали праха му, а огънят 
бил загасен от внезапно изсипал се 
дъжд. Всички били уверени, че бого-
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вете също участвали в погребението 
на Сула. Положили урната в гроб и го 
покрили с плоча, на която била напи-
сана знаменитата епитафия – “Никой 
не направи повече добро на прияте-
лите си и повече зло на враговете си”. 
Кой ли не тълкува днес тези думи по 
различни начини, но истината за тях 
е следната. Сула бил възпитан в тра-
дициите на гръцката култура, а там 
имало следната сентенция: “Безчес-
тие е да оставиш приятелите ти да те 
надминат в добрините, а враговете 
да те надминат в злините”. Сула не се 
оставил на такова безчестие. Подоб-
но на Сципион Африкански, на чиято 
надгробна плоча пишело: “Тук почива 
човек, на който нито един гражданин 
и нито един враг не беше равен в това, 
което той им направи”. Та – добро – за 
приятелите, зло – за враговете.

Титаничната фигура на Сула, Цезар 
и Октавиан. За да изглеждат дела-
та ти велики, оплюй Сула. Нищо, че 
той ти е проправил пътя.
Луций Корнелий Сула се счита за по-
следният от великите представители 
на старата римска аристокрация. Той 
държал на традиционните ценности и 
не искал да става монарх, а много лес-
но е можел. Диктатурата му е нямала 
срок. Виж, следващият диктатор на 
Рим вече не бил такъв. Името му било 
Гай Юлий Цезар – петият диктатор 
се обявил за пожизнен. Не бива да ни 

изненадва това – Марий му бил чичо, 
а баща му никак на се разбирал със 
Сула, въпреки че Сула бил роднина на 
Юлиите – една от жените му била от 
техния род. Затова Сула не направил 
нищо на Цезар, даже тихичко заповя-
дал на Крас да го изведе от Рим и да 
го заведе далеч в Испания. Сула бил 
най-великият римски генерал. Войни-
ците безрезервно вярвали в неговия 
военен талант и той ги водел от по-
беда към победа. Сула бил този, кой-
то тръгнал сам напред в битката при 
Орхомена и казал: “И като ви питат 
къде предадохте вашия император, 
отговаряйте – при Орхомена!”. Войни-
ците добре знаели, че не ги командва 
някакъв страхливец, а победоносен 
генерал. Те били нахранени, облече-
ни, обути и добре платени, Сула се 
отнасял с тях като баща с децата си. 
Не случайно цели легиони бягали от 
противниковите армии и се присъе-
динявали към неговата армия. Сула 
не употребил армията си, за да смаже 
тотално противниците си – списъци-
те с проскрипциите съдържали само 
520 имена. Следващият диктатор на 
Рим – Юлий Цезар – фиг. 24, използвал 
своята армия, за да се разправи с про-
тивниците си и да моделира власт, за-
висеща изключително от него. 

Сула се отказал от диктатурата, а по-
жизненият диктатор Цезар казал по 
този повод, когато му напомняли за 
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Сула – “Сула се държа като ученик, ко-
гато се отказа от диктатурата”. Нека да 
кажем тук и какво Сула е мислил за Це-
зар. Когато го попитали, какво мисли 
за Цезар, Сула казал: “В Цезар живеят 

много Марии. Някой ден той ще стане 
причина за загиването на традицион-
ната римска аристокрация, която ние 
с вас спасихме”. Сула много добре е 
знаел, що за чудовище дреме в Юлий 
Цезар. И без съмнение е можел бързо 
да разреши този проблем, просто като 
допише списъка с проскрипциите, тъй 
като по онова време Цезар е бил женен 
за… дъщерята на Цинна. Вместо това, 
Сула е оставил Цезар да живее, защи-
тавал го е и Цезар дори е бил женен за 
внучката на Сула – Помпея. 
Цезар и Помпей наблюдавали марша 
на огромната римска армия пред ков-
чега на Сула. Мъртвият Сула им препо-
дал последен урок – един човек може 
да бъде страховито ефективен гене-
рал с огромна армия, която му е вяр-
на като куче. И с тази армия, стига да 
иска, може лесно да царува над Рим. 
Сула не искал да царува. Помпей и Це-
зар обаче искали и щели да се хвърлят 
в смъртна хватка за това царстване 
след 30 години. Те вече имали в глави-
те си прототипа на императора – мо-
гъщия генерал Корнелий Сула, който 
на всичко отгоре реорганизирал рим-
ската администрация и я подготвил да 
управлява обширна империя. Остава-
ло само да се появи първият импера-
тор, нали? Както казал Цицерон: “Сула 
намери мъжество да се откаже добро-
волно да стане тиранин, но неговият 
диктаторски пример бе последван от 
други, които нямаха такава сила на 

Фиг. 24. Юлий Цезар. За когото Сула 
казал: “...В Цезар живеят много Ма-
рии. Някой ден той ще стане причи-
на за загиването на традиционната 
римска аристокрация, която ние с 
вас спасихме...”. И наистина станало 
така. Вместо да екзекутира Цезар, 
Сула го пратил в Испания, а след това 
Цезар се оженил за внучката на Сула. 
От Сула и Крас Цезар се научил да е 
победоносен генерал. От Сула Цезар 
не се научил как трябва да се отнася 
с властта. Той просто я заграбил и 
републикански настроеният Сенат не 
му простил.
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волята...”. 
Още след смъртта на Сула започват 
опити, образът му да бъде очернен. 
Спомняте си консулът Лепид, кой-
то поискал от Сената Сула да не бъде 
погребван, защото е тиранин. Лепид 
имал много проскрибирани родни-
ни. Лепид бил изгонен от Сената и се 
опитал да организира въстание сре-
щу Рим в Ертурия и Галия. Насреща 
бил пратен Помпей и този опит бър-
зо бил потушен. Там бил убит и баща-
та на оня Брут (“...и ти ли Бруте?...”), 
който Юлий Цезар по-късно щял да 
осинови. Последната надежда на про-
скрибираните бил Серторий, който се 
съпротивлявал в Испания до 72 г. пр. 
н.е., когато бил убит от собствените 
си войници, уморени от непрекъсна-
тите поражения, които армията на 
Крас им нанасяла. Тези, които помне-
ли Сула, нямали мнение за него като 
за жесток човек. В една реч в Сената 
Цицерон казал: “… Луций Цинна беше 
жесток, Гай Марий беше безпощаден в 
своята злоба, докато Луций Корнелий 
Сула беше само докачлив...”. Имиджът 
на Сула като жесток диктатор е създа-
ден от… Юлий Цезар (с такива родни-
ни човек няма нужда от врагове), през 
49 г. пр. н.е., когато той влиза в явен 
конфликт с Помпей. Тогава Цезар из-
ползва близостта на Помпей до Сула 
и издига тезата за невинните жертви 
на Сула и неговия помагач Помпей, за 
които трябва да бъде отмъстено. Це-

зар съвсем умишлено забравя за пла-
нините от трупове, с които е покрит 
Рим по времето на Марий и Цинна (е, 
ясно защо – Марий му е чичо, а Цинна 
му е тъст) и изважда на преден план 
520-те имена от списъка с проскри-
пциите, за да се справи с Помпей. Е, 
справя се с Помпей, със силата на оръ-
жието се самоназначава за пожизнен 
диктатор. Както виждате нищо ори-
гинално, само дето му е слаб ангелът 
да се откаже от властта, та трябва да 
го убива собственият му доведен син 
Брут. Политика, батка…, ще каже ня-
кой съвременник. Но… трябва да дис-
кредитираме Помпей, а защо не по-
край него и колоса Сула, та да не пречи 
на славата на Цезаря самодържец??? 
И Цезар станал пожизнен диктатор и 
консул в това време и се назначил на 
всички магистратски постове. И кого 
мислите посочил Цезар като винов-
ник за всичко това?? Ами как кой, Сула 
– тиранинът. Вярно – Сула бил вино-
вен – но за това, че оставил Цезар жив, 
въпреки че добре познавал характера 
му. Нека пак напомним какво казвал 
Сула за Цезар: “В това момче живеят 
много Марии...”. И още нещо – в 43 г. пр. 
н.е. след като Цезар бил убит, Лепид 
(същия оня Лепид, дето не искал да се 
погребва Сула, че бил тиранин), Анто-
ний и Октавиан – фиг. 25, организира-
ли... проскрипции (не е ли иронична 
съдбата към такива като Лепид) и се 
позовали на… Сула!!!!, когото нарекли: 
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“...този, който преди нас се въоръжи 
с висшата власт, за да реорганизира 
държавата и когото нарекоха Феликс, 
заради успехите му...”

Тези проскрипции, обаче, били напъл-
но различни от проскрипциите на Сула 
– докато при Сула проскрипциите до-
шли, за да се приключи с многогодиш-
ната гражданска война, то проскри-
пциите на Лепид, Антоний и Октавиан 
дошли преди да възникне каквато и 
да е гражданска война и били чист ин-
струмент на терора, защото списъкът 
непрекъснато се допълвал и в него по-
падали всички, които противоречали 
на триумвирата Лепид-Антоний-Ок-
тавиан, дори и роднини и наставни-
ци на последните като Емилий Павел 
– брат на Лепид, Луций Юлий Цезар – 
чичото на Марк Антоний и Гай 
Тораний – личният наставник 
на Октавиан, назначен за та-
къв от самия Гай Юлий Цезар 
и допринесъл много Октавиан 
да се изгради като способен 
администратор и генерал. В 
резултат на тези проскрипции 
загинал и Цицерон и то по лич-
но разпореждане на Октавиан. 
И още много други си замина-
ли заради Октавиан. И за да се 
прикрият тъмните страни на 
Цезар и Октавиан, трябвало да 
се измисли суперзлодей, тол-
кова коварен, че десетки годи-

Фиг.25. Октавиан бил по-интелигентен от 
Юлий Цезар що се отнася до упражняването 
на властта. Той последвал примера на Сула – 
запазил структурата на администрацията 
и даже управлявал с по-малка власт от Сула, 
но както и при Сула, властта му била незаоби-
колима. Разбира се и той поддържал мита за 
жестокия Сула, за да не се виждат реките от 
кръв, които пролял, за да се домогне до власт-
та. Октавиан няма да се посвени дори да убие 
сина на Юлий Цезар от Клеопатра, за да няма 
кой да му оспорва властта. Сравнете със Сула 
– той изпратил Юлий Цезар при Крас, за да не 
се случи нещо на младока. 
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ни след смъртта му заблудените “ов-
чици” Цезар и Октавиан да не могат да 
се отърват от влиянието. Така се явил 
митът за абсолютното зло Корнелий 
Сула, с което десетилетия трябвало да 
се борят Цезар и Октавиан и чак кога-
то Октавиан станал император, неща-
та “почнали да се пооправят”. Истина-
та обаче била съвсем друга – Цезар и 
Октавиан управлявали много по-кър-
ваво от Сула, те избили милиони гали 
и римски граждани и образът на Сула 
– по-голям генерал от тях, по-велик 
реформатор и с по-силна воля срещу 
разяждащото действие на абсолютна-
та власт – този образ трябвало да бъде 
очернен, за да блестят те. И тъй се по-
явили лъжите за Сула, страдащия от 
страшната болест, за Сула, вдигащия 
меч срещу жени и тъй нататък – всич-
ки до една – лъжи. 

Заключение
И тъй, идваме до края на историята за 
пасионара Луций Корнелий Сула, ро-
ден и живял периода на граждански-
те войни в Рим, постигнал победата в 
тези войни, реорганизирал админи-
стративното управление и поставил 
римската държавна машина на пътя 
на създаване на огромна империя. 
Надяваме се, че ви показахме убе-
дително какво означава пасионар в 
смисъла на Гумильов. Разказахме ви 
за един човек, изправен пред мно-
гобройни грандиозни изпитания и 

преодолял ги до едно. Един човек, 
получил абсолютната власт и наме-
рил сили да се откаже от нея. Човек, 
създал предпоставките за превръща-
не на Рим в колосална империя, чии-
то следи са масивни и до ден днешен. 
Още древните историци са смятали, 
че има нещо нередно в това, което Це-
зар и Октавиан разпространявали за 
Сула. Как може – питали се историци-
те, такъв “жесток тиранин” като Сула 
да умре от естествена смърт и да бъде 
погребан като национален герой, ра-
вен на Ромул в присъствието на це-
лия Сенат, а “великият” Юлий Цезар 
да бъде убит насред Сената като куче? 
Как може “кръвожадният тиранин” 

Фигура. 26. Сула в последните години 
от живота си. 
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Сула да заповяда да Крас да изведе Це-
зар от Рим, за да се забрави, че Цезар е 
племенник на Марий и зет на Цинна? 
Как може “жестокият” Сула да пропус-
не да включи Цезар в списъка с про-
скрипциите? Как може доведеният 
син на Цезар Октавиан – “най-добрият 
управител на Рим” да убие полубрата 
си – син на Цезар и Клеопатра. Е, може 
– колосалната фигура на непобедимия 
Луций Корнелий Сула Феликс е пре-
чила на Цезар и Октавиан да блестят. 
И те са били пасионари, но са гонели 

това, от което Сула се е отказал – абсо-
лютната власт. 
Но стига за това. Надяваме се да ви е 
било интересно да погледнете към ис-
торията на основата на методология-
та на социалната динамика. В следва-
щите разкази ще ви опишем делата на 
още пасионари, които са имали инте-
ресен живот и са оставили следата си 
в човешката история. 
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Преминаването на делегаци-
ите от дипломатически пра-
теничества между Високата 
порта и Европа се осъществя-

ва се осъществява в публичното прос-
транство на Балканския полуостров 
непосредствено по неговите главни 
артерии, унаследени и дейно функ-
циониращи от Античността и Средно-
вековието. Както и днес гръбнакът на 
пътната мрежа са големите артерии 
Via Singidunum и Via Egnasia, които от 
времето на Римската империя свърз-
ват не само българските земи, но Азия 
и Европа, Изтока и Запада.1 Именно 
Диагоналният път – най-пряк и сигу-
рен между Виена и Цариград, остава 
в съзнанието на местното население, 
турските управленчески кръгове и 
сред редица европейски социални 
среди като п ъ т я т  н а  п о с л а н и -
ч е с т в а т а . По него се придвижва ав-
стрийската поща след 17 век. Тя остава 

до известна степен гарант за непри-
косновеността, точността в крайното 
пристигане и осъществяване на кому-
никацията чрез хора и пощенски прат-
ки. Основните места, където тя спира, 
представляват значителни търговски 
градски центрове (някои от тях са об-
ластни или митрополитски средища): 
напр. Люлебургас, Одрин, Пловдив, 
София, Ниш, Белград и др., в част от 
които през ХІХ век се установяват и 
първите постоянни консулски пред-
ставителства. В някои свои участъци 
трасето се движи успоредно с река Ма-
рица, която от първата половина на 
ХІХ век е свободна за корабоплаване от 
град Пловдив на юг.2 Заедно с пощен-
ския главен път Цариград – Адриано-
пол – Пловдив – Белград – Виена, река 
Марица се превръща в изключително 
важна комуникационна артерия за 
Пловдив, негова жизнена връзка със 
света, структурирайки средищното 

Пътят на посланичествата и 
установяване на първите консули 
във възрожденския град 
(Пловдив и сродни центрове на 
санджаци)
Автор: Ирена Георгиева Янчева

http://nauka.bg


ИСТОРИЯ | БРОЙ 105

С подкрепата на:

103ЯНУАРИ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

му положение в икономически, соци-
ално-политически и културни аспе-
кти. Без реката пловдивчани “не биха 
могли да осъществят икономическата 
си революция от аграрно стопанство” 
на обикновен град “към занаятчийска 
и търговска икономика с далечни па-
зари и източници на доставки”.3 Имен-
но в такива големи градове с космопо-
литен характер, разположени сред 
подходяща пътна мрежа, географски 
релеф и постоянни свръзки със сто-
лицата на Турската империя се разпо-
лагат трайно първите чуждестранни 
консули през ХІХ век, представители 
на Великите сили: Австрия, Франция, 
Русия, Великобритания, Италия, Пру-
сия/Германия, успоредно с които и 
тези на съседна Гърция. Градското 
пространство и време поемат в свое-
то лоно консулския дом, но той оста-
ва юридически пряко подчинен на 
конкретното посолство от Истанбул. 
Чужди консулства се разкриват в Со-
фия, Русе, Варна, Велико Търново, 
Пловдив, Видин, Солун, Одрин, Бито-
ля, Скопие.4 Изборът доказва непо-
средствена, взаимообусловена връзка 
между стопански и демографски ха-
рактеристики на съответните градо-
ве, местонахождение и натовареност 
на комуникационните трасета от една 
страна, а от друга – външните полити-
коикономически интереси. Пловдив 
и сродните нему центрове на санджа-
ци притежават близки показатели на 

развитие през ХVІІІ/ХІХ век, които 
изиграват ролята на силни аргумен-
ти относно изборът на европейските 
държави за основаване на посолства 
(или консулство) по тези места. Те мо-
гат да бъдат групирани в следния ред:
благоприятно разположение на града 
(важен път или кръстопът)
плодородна земя;
речен или морски излаз;
манифактури;
интензивен живот;
търговско средище за Балканския по-
луостров и Европейския континент;
селскостопански и животински про-
дукти;
занаятчийски произведения;
значителна търговия – на Балканския 
полуостров, с Европа, Азия, Африка 
(транзитна, прекупваческа);
множество обществени сгради (безис-
тени, тържища, ханища, бани, механи, 
кафенета, храмове, училища и т.н.);
приблизителна численост на населе-
нието за XIX б. От 35 до 55 хил. души;
влагане на значителни капитали в не-
движима собственост (например чи-
флици в околността), джелейлък, бан-
керство и др.5
От всички главни артерии, п ъ т я т  н а 
п о с л а н и ч е с т в а т а  (Диагонал-
ния път) е един от малцината, за кои-
то централната власт полага сериозни 
и чести грижи за неговата поддръжка 
(доколкото това е в нейните възмож-
ности) поради факта, че трафикът по 
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Цариград – Пловдив – Нош и т.н., е ва-
жен от военна и икономическа гледна 
точка.6 традицията се потвърждава 
чрез прокарване на първите ЖП ли-
нии през втората половина на XIX в. 
успоредно или в непосредствена бли-
зост до основната сухопътна мрежа 
(напр. т.н. Барон-Хиршова железница, 
Цариград-Белово).
Заедно с чуждестранните консули в 
Европейска Турция се установяват 
и чуждестранните капитали с трай-
ни позиции в империята. Връзките 
между дипломатическите предста-
вителства и търговските интереси е 
двупосочна. Австрийските параходи 
поемата корабоплаването по Дунав, 
големи френски, италиански и ан-
глийски компании – движението по 
море; австрийците на практика пое-
мат от рано до голяма степен транс-
порта вътре в Османската империя и 
отношенията ѝ с другите страни. 7

Диагоналният път е траектория за 
придвижване на всички австрийски 
и английски дипломатически мисии 
(по-късно на италиански и френски) 
от края на XVI в. нататък: водене на 
мирни преговори, размяна на писма 
и дарове, установяване на трайно по-
солства в столицата, кратки служеб-
ни визити, създаване на консулства в 
градовете от сърцевината на полуос-
трова.*
Дипломатическият дом се разполага 
винаги в централната градска част. 

Това правило се спазва както в Цари-
град, така и в центровете на санджа-
ци – Пловдив, на Трихълмието, Видин, 
Солун и др.** Главен негов отличите-
лен белег е националното знаме на 
държавата, която представлява. То 
се издига с необходимата тържестве-
ност, маркира неприкосновена, защи-
тена територия и отбелязва начало на 
делова активност. Знамето едновре-
менно приобщава и отграничава пер-
сонажи, координати, влияния, симво-
ли в дадения град и прилежащата му 
област спрямо определена европей-
ска държава.
Консулският дом е част от публичното 
градско пространство. Тук се приемат 
официални визити от местната власт, 
чужди поданици или други консули, 
вечерни балове или банкети, осъщест-
вяват се контакти с българското насе-
ление, изготвят се служебни рапорти, 
доклади, дипломатическа поща. Не-
говото съществуване и признаване се 
гарантира от знамето на видима висо-
чина.
Успоредно с това консулите обитават 
този дом със своите семейства.*** Той 
служи едновременно както за общест-
вени, така и за лични необходимости, 
поради което дипломатическият аг-
ент се задължава да спазва опреде-
лени норми на поведение и етикет. 
Частно и публично измерение на прос-
транството се застъпват на сродни 
координати. Личността на консула се 
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изявява като образец; символ; реално 
представителство; пълнокръвен чо-
век; носител на характерна власт, ет-
нична и юридическа принадлежност; 
концентрира в свое лице множество 
очаквания или разочарования; мар-
кира известна дистанция, но винаги 
е налице съобразяване с определена 
власт и авторитет. Той живее и работи 
на едно и също място от гледна точка 
запазване на сигурността. Неговият 
статут допуска в дадени кратки пери-
оди от време през годината да пътува 
извън официалните си задължения, с 
цел почивка и отмора заедно със се-
мейството си. Така напр. френският 
консул от Пловдив г-н Шампоазо за-
минава за Порто-лаго при Гюмюрджи-
на през Ахир-Челеби, за да вземе мор-
ски бани с близките си – юли 1864 
година.**** Повечето от европейски-
те консули и богаташи в Солун имат 
летни къщи отвъд залива за почивка; 
отиването на курорт – на юг от Сало-
ник или в теснините в подножието на 
Кортнаш, планина висока 3894 фута, 
на югоизток; или при баните със сяр-
на вода на изток от Серес – се превръ-
ща в традиция през ХІХ век.8
През ХVІІІ и ХІХ век чуждестранните 
посланици при Портата отсядат през 
летните месеци в морския курорт 
град Бююкдере на Босфора, където е 
пълно с вили и резиденции, собстве-
ност на жителите на Пера.9
Дипломатическите домове се изграж-

дат в синхрон с най-красивите, добре 
уредени, двукатни или трикатни град-
ски къщи с уютни дворове, с умело 
изографисани декоративни стенопи-
си. Те притежават модерна европей-
ска мебелировка и най-луксозен инте-
риор. Консулството не се отличава по 
своите архитектурни елементи спря-
мо другите обитавани частни домове 
от градския елит. Подобна тенденция 
се наблюдава при изгледа на пашовия 
конак, където се настанява всеки уп-
равител на санджак (област). Почти 
до край на ХІХ век османските турци 
изграждат в империята обществени 
сгради в публичното пространство 
изключително в ориенталски облик – 
кервансараи (ханова), затвори, бани, 
медресета, безистени, кафенета и др. 
Липсата на традиция в империята, 
при създаване на основните градски 
топоси със светско предназначение 
в унисон със западноевропейските, 
представлява една от причините за 
множеството прилики в структурата 
и изгледа между личните домове, ди-
пломатическите мисии и тези на упра-
вленческата административна власт. 
Това е един от каналите за протичане 
на модерни чужди влияния, които се 
възприемат на Балканския полуос-
тров в съчетание с местните школи на 
християнските народи. Знамето оста-
ва и през ХХ век като единствен ораз-
личителен знак.
Церемонните по посрещане и настаня-
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ване на временните пратенически де-
легации, постоянните посолства или 
подчинените им консулски служби 
(генерален консул, вицеконсул) имат 
характер на ритуали с древен произ-
ход. Със сигурност може да се каже, 
че епохата на Възраждането наследя-
ва главните механизми на церемони-
ала от Средновековието, успоредно с 
което разширява дипломатическото 
присъствие по времетраене и место-
нахождение извън столицата. Ритуал-
ните елементи утвърждават настоя-
щите намерения и бъдещите действия 
между преговарящите страни в пози-
тивен, миротворчески, съзидателен 
план. Те от своя страна маркират про-
тичането на това събитие по сроден 
начин в различни градски центрове. 
Общите същностни черти се състоят 
от: влизане на кон, свита, охрана, ук-
раса, размяна на дарове, знамена, ос-
вещаване в храм, топовни гърмежи, 
облекло, знаци – писма, официални 
визити, почерпки (обяд или вечеря), 
балове.
Общата територия на заселване и жи-
вот обединява гражданството при ри-
туалното посрещане и настаняване на 
посланичества в градовете им. Всич-
ки взимат участие в тържественото 
събитие като едно цяло, а то от своя 
страна консолидира разнородното по 
етнически състав население. Пловдив, 
Русе, Одрин, Солун, Видин, София, Ско-
пие, Битоля служат за пример чрез 

социално-икономическия си проспе-
ритет, средищно географско местопо-
ложение, обществен елит и светски 
взаимоотношения.
Първите дипломатически мисии, кои-
то преминават заедно със свитата си 
по Диагоналния път имат за цел ус-
тановяване на официални контакти 
директно с Високата порта. Австроун-
гарската империя и Великобритания 
откриват свои посолства в Истанбул 
или разменят официални визити зна-
чително по-рано от останалите Вели-
ки сили – след военните поражения 
на османския средиземноморски флот 
през 1571 г. и разгромяване армията 
на Кара Мустафа паша под стените на 
Виенската крепост 1683 г. (края на ХVІ 
и ХVІІ в.); същевременно това са годи-
ните, през които се установява за Тур-
ция режимът на капитулациите.10

Подписването на мирен договор в 
Карловци – 1699 г., чрез който се при-
ключва шестнадесет годишната вой-
на между австрийците и турците, е 
причина за изпращане на ново “вели-
ко посолство” при Високата порта. Ви-
енският двор иска да се състави текст 
на мирното споразумение. В Пловдив 
беят посреща яздейки великия посла-
ник с много конници и няколко стотин 
еничари, придружава го в града, след 
което го настанява в квартира.11 През 
1700 г. генерал Д’Арш споделя: “Във 
Филипопол посланикът беше приет 
от кадията. Спахиите и много еничари 
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излязоха с него извън града.”12 Ново 
велико посолство до Цариград било 
изпратено през 1718 г. от император 
Карл VІ и водено от граф Дамян Хуго 
фон Вирмонд. Герард Корнелиус Дриш 
описва приемането на делегацията на 
отиване и връщане по следния начин: 
“Гарнизонът ни посрещна и придружи 
г-н посланикът до лагера. .... Този град 
ние разгледахме както при идването 
си насам, само при преминаване. При 
влизането си в града не спазвахме ни-
какъв строй, но всички яздехме вку-
пом около г-н посланика. Това можеше 
да стане, понеже по това време в града 
нямаше никакъв паша, за да си съз-
даваме труд. При все това нас ни по-
срещнаха еничарите с техните фесове 
и оказаха на г-н посланика дължима-
та почит, като го придружиха из града 
към лагера до палатката му.”13 Интере-
сен момент от ритуалното посрещане 
добавя Йохан Кемпелен от 1740 годи-
на: “На 18 юли пристигнахме във Фи-
липопол. Там светлейшият посланик 
бе поздравен по пътя от първенците 
на града.”14

Посланикът никъде не се придвижва 
сам. Той и свитата му са винаги на коне 
при вход и изход от главните градове, 
като свитата е около или след посла-
ника, който често е в нейната сърце-
вина. Задължително се посреща от 
главния управител и неговия ескорт, 
които са пак на коне. Ако той отсъства 
от града, на негово място отива адми-

нистративният или военният му за-
местник по това време. Оказването на 
такава чест е задължително. В знак на 
всеобщо почитание местният елит от 
гражданството се среща с делегация-
та, но когато тя се движи транзитно, 
този акт се реализира на дистанция 
и за кратко. За консулите и хората им 
се осигурява отделно жилище. Видът 
му се определя от времето на преби-
ваване. Подобни ритуални практики, 
които постепенно се превръщат в за-
дължителни норми, се утвърждават 
в Ренесансова Италия през ХІV век. 
За тях Чезаре Марки отбелязва: “Ко-
гато посланичеството се развивало в 
особено тържествена обстановка, то 
било ескортирано от войници на коне. 
В Пиза пристигането на посланик се 
предизвестявало с фанфари. Във Фло-
ренция подобни показни прояви били 
редки, може би поради пестеливост.15

Генералните консулства и вицекон-
сулства, установени през ХІХ век във 
Възрожденския град, реализират 
идентични ритуални практики спря-
мо кратките дипломатически мисии и 
постоянни посолства в Истанбул. Съх-
ранява се тяхната главна миротворче-
ска цел, необходимостта да бъде опа-
зен живота и неприкосновеността на 
чуждестранния представител, обеза-
телното оказване на висока чест, спо-
делената храна на тържествена трапе-
за от двете страни, изисканият етикет, 
скъпите облекла, проявеното оратор-

http://nauka.bg


ИСТОРИЯ

С подкрепата на:

108ЯНУАРИ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ско майсторство при произнасяне на 
официални речи, предоставянето на 
акредитивни писма или други писме-
ни послания, наличието на драгоман 
в свитата, специалната траектория на 
движение за основната персона и ней-
ното обкръжение, нужното съобразя-
ване с местната социална и властова 
йерархия, предаността към предна-
чертаните служебни задължения. В 
тези аспекти на деловите взаимоот-
ношения между западноевропейски-
те държави, Русия и Високата порта 
се изграждат пътищата на взаимни 
влияния, договорености, координати 
на търпимост, допустими общи нор-
ми на поведение в сферата на висшата 
публичност. Именно това са местата, 
където могат да бъдат наблюдавани, 
разбрани, оценени чужденеца и “дру-
гостта” на неговата култура. Тук се 
срещат не само различни култури, но 
и две различни цивилизации – източ-
ната и западната, християнството и 
исляма. Ритуалът се явява посредник 
в това общуване. Той е своеобразен 
код в езика на дипломацията.
Еднаквостта на случилите се дейст-
вия, независимо от изтеклите години 
във времето (ХVІ – ХІХ в.), споделят 
почти всички участници – французи, 
австрийци, англичани, гърци, русна-
ци и др. Свитата на посланика е срав-
нително многолюдна при пристигане 
и заминаване. Той се придружава от 
благородници или издигнати хора, 

чауши с техния началник (дворцови 
служители, част от които съставляват 
личната охрана на султана), прево-
дач, секретар, еничари, личен лакей, 
допълнителен транспорт от товари с 
провизии; понякога към нея могат да 
се присъединят негови сънародници, 
търговци и лекари по същия маршрут 
или откупени пленници християни; 
кадията на всеки транзитно прекосен 
град се задължава чрез пълномощ-
ници да отпуска полагаеми провизии 
– овца, вина ,хляб ечемик, сено.16 Ели-
тът на милорд (господата аристокра-
ти и търговците) заедно с охраната 
яздят или се възползват частично от 
полагащите им се карети, а съпровож-
дащите и слугите пътуват в коли (тип 
каруци).17

Влизането и престоят в градското 
пространство на Негово превъзхо-
дителство г-н посланикът се ознаме-
нува от необходимите показност и 
пищност, които са толкова по-големи, 
колкото по-значителен е градът. По-
срещането се отбелязва с гърмежите 
на оръдията, залповете на войници-
те, виковете на народа, изпълнени с 
радост, множеството строени въоръ-
жени лица, възпитавани във военен 
дух и демонстриращи почитание; кай-
макам пашата или градоначалникът 
и лицето кападжъ башъ поздравяват 
задължително с пристигането г-н по-
сланика и го въвеждат в жилището 
му.18 Той се посещава в знак на уваже-
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ние от другите посланици, реализира 
редица контакти в къщите на местния 
градски елит, приемайки с най-добри 
чувства тяхното благоразположение и 
почерпка с вино.19 Знамето, чиято дър-
жава представлява, се носи от един 
благородник в свитата, докато глав-
ният дипломат язди в нейната сърце-
вина, заобиколен от телохранители. 
Съзнателно поддържаното великоле-
пие на всяко посолство разкрива “сла-
вата и триумфа”, силата и мощта на ев-
ропейската монархическа власт.
Получаването и отдаването на взаим-
ни любезности включва връчване на 
императорски писма, с които се ре-
гламентира назначението и началото 
на дипломатическата мисия, размяна 
на подаръци – от турска страна напр. 
това са кон с екипировка, кафтан, по-
ръбен със самурени кожи (тази дреха 
е осигурявала достъп до султана), с 
който се даряват и придружителите 
на посланика; а от западноевропейски 
страни (английска, австрийска и др.) 
напр. една благородна и богата каляс-
ка заедно със седем неаполитански 
коня и четири ирландски хрътки за 
султана.20 Количеството, богатството, 
многообразието на подаръците ви-
наги се показва и връчва на публич-
ни места, с голяма тържественост и 
в присъствието на основните пред-
ставители от двете делегации. Често 
това събитие се синхронизира с офи-
циалния пищен обяд, съпроводен със 

съответната йерархична позиционна 
подреденост на всички участници и 
тяхното облекло специално за случая. 
На аудиенцията при султана, Него-
во превъзходителство отива със своя 
преводач, където се оставят акреди-
тивните писма, разменят се етикетни 
думи относно “здравето на императо-
ра”, “поздрави с добре дошъл” и т.н., 
“изброяват се публичните и частните 
причини за посолството”, понякога 
драгоманът произнася реч.21

Извън тежките церемонни членовете 
на дипломатическите корпуси имат 
по-свободно и неангажиращо поведе-
ние.
Като основни дарове на размяна, ос-
вен споделената храна на богата тра-
пеза, на различни аудиенции (от сул-
тана до каймакама) през вековете се 
налагат “дрехите от платно, коприна, 
сребърни и златни дрехи, платно от 
злато, сребро, кадифе, скъпи кожи; 
дрехи, които са много странни за за-
падноевропейците и те ги обличат 
само при специални случаи в двора – 
мантия от бяла коприна с големи кло-
ни, понякога с полумесеци и др., жъл-
ти и светлокафяви, всички с широки 
райета и материя от “сребро или злато 
– те са втъкани в коприната, както и 
коне за милорд и придружителите му 
– богато украсени за вход в града, кои-
то след това остават техни”.22

Приемствеността се изразява и в под-
държане на делови контакти между 
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разнородните дипломатически пред-
ставителства от една страна, а от 
друга- между отделните поколения, 
пребиваващи в Европейска Турция. 
Постепенно те започват да формират 
самостоятелно съсловие със свой со-
циалнопсихологически и материален 
престиж, при което водещи се оказват 
не кръвнородствената обвързаност, а 
индивидуалните професионални ка-
чества и аристократичен произход. 
Дипломатите следват стратегията на 
една държавна политика, чиито пред-
ставители и застъпници в Османската 
империя са те. Именно тези два ас-
пекта са носителите на обща комуни-
кативност и обвързаност както меж-
ду англичани, австрийци, французи, 
италианци, руснаци, така например и 
между англичаните от ХVІІ-ХVІІІ-ХІХ в. 
или австрийците от ХVІІІ-ХІХ в. След 
като старият посланик представя своя 
приемник, церемониал-майсторът и 
драгоманът откриват обикновените 
служебни ритуални церемонии.23

Най-пълни и достоверни описания 
на произтеклите събития са дело на 
анонимни дописници – свидетели във 
Възрожденския български печат, на 
самите участници в делегациите или 
на консулите, които остават обшир-
на архивна документация, мемоари, 
епистоларно наследство. Едни от ран-
ните сведения относно посрещането и 
установяването на чуждестранни кон-
сули в градове-центрове на санджаци 

през ХІХ век пристигат от Пловдив: 
на 31 юни 1857 година.24 Най-доброто 
средство, с което Франция има наме-
рение да разпространява благотвор-
ното си влияние в Турската империя, 
е откриването на консулства и изпра-
щането на представители в по-главни-
те градове от сърцевината на Балкан-
ския полуостров. Освен раздвижилите 
се събития от политически и военен 
характер (напр. Кримската война), 
върху изборът на Франция влияят и 
фактори от икономическо естество: 
високото развитие на земеделието, 
търговията, пътищата. Християнски-
те жители са изпълнени с признател-
ност към французите, упование за 
бъдеща подкрепа и небивал възторг. 
Заедно с придошлите селяни от рав-
нината пловдивските граждани из-
пълват улиците, католическия храм 
и превръщат деня, в който се издига 
френското знаме, във всеобщ град-
ски празник. Самочувствието на пло-
вдивчани като граждани нараства 
значително, осъзнавайки характера 
и последиците от новата институция. 
Личното участие на автора в съби-
тието говори за неговата истинност. 
Той не само регистрира, но преживя-
ва и кара читателите да съпреживя-
ват чрез него. Еднократното събитие, 
което няма повторяемост във време-
то с оглед на ден и месец, се подчиня-
ва на линейната историко-библейска 
времева траектория на протичане, за 
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разлика от обичая, свързан с аграрния 
цикъл. Именно градското простран-
ство и време прави възможна промя-
ната в градския празничен календар 
през ХІХ век: откриването на посто-
янно консулство е явление, което от-
белязва нова дата за всеобщо празну-
ване. Единичният факт е своеобразна 
ценност за гражданина. Периодиката 
съхранява паметта за случилото се 
успоредно с неговата публичност. Об-
щественият отзвук увеличава степен-
та на запазване и интерпретиране на 
информацията.
В осем часа сутринта г-н Шампоазо 
– първият френски посланик в Пло-
вдив, облечен в подходящо за случая 
представително облекло – национал-
на униформа, придружен от задължи-
телна охрана – войници и заптиета, 
от френски поданици и много народ, 
влиза в Католическата църква.25 Тя 
е празнично, богато украсена; вътре 
го посреща музика. Негово преосве-
щенство г-н Канова – католическият 
епископ тук, облечен в архиерейски 
дрехи, е заобиколен от целия си клир 
и редица католически свещеници от 
околните села в Тракийската равни-
на. Център на това тържество е бла-
гославянето на знамето от г-н Канова. 
След това консулът изрича енергично 
слово с националното знаме в ръка и в 
този час църквата се изпълва с викове: 
“Жива да е Франция! Жив да е импе-
раторът!”26 Тържествената литургия 

се извършва от висшия католически 
клир, придружена на места от певци, 
които заедно с музиката на орган из-
пълняват различни напеви. На изли-
зане от църквата пушечни гърмежи 
поздравяват знамето. Множество на-
род съпровожда успоредно делегаци-
ята и ритуала по централните улици, 
а друга част наблюдават от прозорци-
те на домовете си като зрители. После 
френският консул стига до своя дом, 
където г-н Канова произнася слово, 
с което възхвалява Франция и ней-
ния дипломатически представител в 
Пловдив. Над къщата на г-н Шампоа-
зо започва да се развява благослове-
ното френско национално знаме. То 
обозначава и разделя консулския дом 
от другите в града, функционира като 
знак за отлика и принадлежност.
Турските чиновници, които присъст-
ват на тържествения обред, са под 
командата на Бакир паша. Местните 
власти оказват задължителна чест на 
консула, поднасяйки му лично свои-
те поздравления. Поради заболяване 
градският управител Салих паша е 
възпрепятстван да отиде и изпраща 
на мястото официално своя кехая. Г-н 
Берти – австрийският консул и г-н 
Найден Геров – руският консул, който 
е дошъл скоро, изпращат своите вой-
ници като охрана да бдят за добрия 
порядък, за предотвратяване на евен-
туални нежелани инциденти.
Вечерта френският консул организи-
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ра бал в своя дом, където е поканен 
градският елит на Пловдив, предста-
вители на турската управленческа 
йерархия и другите дипломатически 
среди. Госпожите и господата се от-
личават със своите бляскави тоалети, 
бижута, прически по последна евро-
пейска мода. Г-н Шампоазо открива 
танците с г-жа Берти. Дописникът 
съобщава за “хоро-кадрил”, започват 
да се установяват нови съвременни 
европейски танци. На приема изо-
билстват разнообразни ястия и пити-
ета на разположение на поканените. 
Балът продължава чак до сутринта 
– никога Пловдив не е виждал такъв 
един празник.27 Светската атмосфера 
става съществена част от градския ми-
кроклимат. Тя е в унисон с наличието 
на достатъчно свободно време в еже-
дневието на гражданството, в което 
да бъдат споделени многообразни ве-
селия, удоволствия, новости, визити, 
контакти, забавления, придружени с 
изявен индивидуализъм и показност. 
С гордост дописникът уточнява, че не 
са се случили никакви безредици сред 
множеството и това е похвала за бъл-
гарския народ, чиято територия тук 
е исконна. Тук възрожденецът се на-
учава да съчетава хармонично в едно 
цяло костюм, етикет, жест, реч, танц, 
изискани маниери, себеуважение, са-
мообладание, да проявява разбиране 
към другостта, да изказва почитания 
към високопоставени европейски осо-

би, да представи умело себе си като 
личностна и общностна идентичност, 
оценявайки същевременно позитив-
ното в различието. Консулският дом 
получава и отпраща влияния.
През 1859 г. в-к “България” отбелязва 
пристигането на елинския вицекон-
сул в Пловдив – г-н Фиво. Гърците от 
града излизат много надалеч за по-
срещането, митрополитът изпраща 
богато украсен кон, с който г-н Фиво 
трябва да влезе особено тържествено; 
свитата се предшества от комедианти 
в театрални дрехи, които от извест-
но време играят в Пловдив, а след тях 
всичките елини на коне придружават 
консула.28

Анонимен кореспондент съобщава, че 
на 24 май 1859 г. се организира ново 
тържество – г-н Фиво издига нацио-
налното си знаме над своя консулски 
дом и по този случай ритуалът за ос-
вещаване на знамето се извършва 
в съборния храм на митрополията, 
откъдето всички елини придружа-
ват знамето до сградата на гръцкия 
дипломатически представител.29 
По-късно следват поздрави от 21 то-
повни гърмежа и официални посеще-
ния – визити при местната власт.
Унаследените норми на поведение и 
превърналият се в регламент ритуал 
на посрещане се утвърждават окон-
чателно през средата на ХІХ век в пуб-
личното светско елитарно простран-
ство във Възрожденския град. В него 
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взимат участие издигнатите и богати 
градски съсловия, членове на мест-
ното административно управление, 
представители на висшата турска 
власт и съответните лица, изпратени 
за консули. Масовата част от средни-
те и нисшите градски прослойки ос-
тават в позицията на зрители, допус-
нати спрямо официалните персонажи 
на точно маркирана дистанция. Общо 
състояние е изказването на осъзната 
радост, възторг, възхищение, надежда 
или упование за бъдеща закрила.
Традицията на празника, установе-
на в Пловдив от френския консулски 
дом, се потвърждава и от руското ви-
цеконсулство тук. На седми август 
1857 г. Найден Геров е посрещнат като 
консул в Пловдив, а на 1 септември 
същата година е вдигнато тържестве-
но знамето над руското консулство.30 
Подобна тържествена празничност е 
налице във Велико Търново при от-
варяне на руското консулство 1862 г.; 
при посещението в Пловдив на сина 
на английския генерален консул г-н 
Блонд в Смирна (бивш консул в Ус-
кюпе – Скопие) 1860 г.; при вечерни-
те банкети, дадени от английския и 
австрийския консул в София 1860 г.; 
при отбелязване празника на Руския 
император в Пловдив през 1864 г. при 
специален ред, чиято инициатива по-
ема руският дипломатически пред-
ставител и др.31 Празникът на руския 
цар е показателен пример за това как 

възрожденският градски социум (ма-
кар и частично) се приобщава към ев-
ропейския календар, към честванията 
на други нации, как обогатява своите 
знания, вкусове, ценности и постепен-
но излиза от локалната си балканска 
затвореност. Той не измества дру-
ги дати, а се съчетава умело в пълна 
хармония с останалите чествания на 
гражданството (в конкретния случай 
основно на българската етнична общ-
ност). Неговото празнуване се реали-
зира в зависимост от политическата 
обстановка в Турската империя и от 
дипломатическите отношения между 
Високата порта и европейските дър-
жави. Така напр. по време на руския 
императорски празник в Пловдив 
през 1864 г. не се е служило в църква, 
пашата не е разпоредил топовни гър-
межи за поздравления.32

Персонажът на самостоятелното съ-
словие посланици започва постепен-
но да се оформя през XIII и XIV век в 
Ренесансова Италия. Множество от 
принципите остават валидни до днес 
и то не само в Европейския континент. 
В късното средновековие и началните 
десетилетия на Ренесанса годишни-
те финансови доходи са много ниски. 
“Това не е била солидна професия, не 
съществувала кариера на посланик в 
днешния смисъл, т.е. като висш дър-
жавен служител, който отсяда на по-
стоянно местожителство в столицата 
на чужда държава, за да представлява 
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там своята. Нямало посолства, а само 
посланичества и посланика наричали 
“оратор”, защото той бил човек, който 
трябвало да умее да си служи добре 
със словото, да знае да разисква и да 
убеждава. Назначен със срочен дого-
вор, когато приключел мисията си, 
ораторът се завръщал в дома си като 
обикновен гражданин. Подбирали го 
измежду видните хора, най-често сред 
литераторите. Те не можели да не по-
знават, поради професионалните си 
задължения, риторическото изкуство. 
Данте изпълнил доста посланичества, 
преди да бъде изпратен в изгнание , 
а и след това; Петрарка бил посланик 
на Висконта; през пролетта на 1354 г. 
Джовани Бокачо бил пратен с важна 
мисия отвъд Алпите, в папския двор 
в Авиньон. По време на мисията си не 
можел да приема и изпълнява частни 
поръчки.33

Руският император определя за свой 
вицеконсул в Пловдив през 1857 г. 
Найден Геров, след което неговата ди-
пломатическа позиция се регистрира 
чрез официален султански ферман.34 
Този принцип остава валиден за всич-
ки консули или посланици – назначе-
нието и отзоваването им се извършва 
от държавния глава и е последвано 
от султанско одобрение посредством 
ферман. Необходимо е тези лица да 
бъдат поданици на съответната стра-
на. Те служат срещу точно фиксирано 
финансово възнаграждение и реги-

стрират последователна преданост 
спрямо политиката на държавата, 
която представляват. Допустимо е да 
изявяват собствени мнения или ре-
шения, но винаги в рамките на пред-
варително начертаните граници от 
техните правителства.
Роден в Копривщица, Найден Геров се 
заселва в Пловдив през 1850 г., започ-
ва да учителства в колежа “Св. Кирил и 
Методий”, бързо се издига и спечелва 
симпатиите на българската етнична 
общност. Завършил висшето си обра-
зование в Одеса – Ришельовския ли-
цей от 1841 до 1845 г., развива широка 
филологическа работа – пише учеб-
ници, превежда книги, събира много 
фолклорни материали, инициатор е 
за празника “11 май”, създава Речник 
на българския език, автор е на пър-
вата българска поема “Стоян и Рада”, 
занимава се и с обществена дейност, 
като същевременно не са му чужди 
националните стремежи за църковна 
независимост, духовно и политическо 
освобождение на българите. Един-
ствен за времето си по образованост и 
деятелност, интелектуалецът се спра-
вя достойно с консулските задълже-
ния. Притежавал е руско поданство 
(руски паспорт; двойно гражданство), 
достатъчно начетеност, правилно от-
работена комуникация, светски ети-
кет, търпение и настойчивост, ориен-
тир в обстановката и хората, лоялен и 
коректен към останалите етнически 
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групи, като същевременно защитава 
интересите на българите посредством 
застъпничеството на руснаците. През 
1879 г. на него му е оказано отново 
доверие – назначен е за управител на 
Свищов.
След своето назначение консулското 
съсловие задължително показва пъл-
номощните си дипломатически писма 
на местното турско управление. Лип-
сата та такива основни документи е 
знак за населението, че мисията носи 
временен характер. При посещението 
си в Пловдив г-н Блонд, който е консул 
в Одрин през 60-те години на ХІХ в., не 
връчва акредитивни писма – неговото 
присъствие се реализира като неофи-
циално без постоянно заселване.35

Съхранявайки средновековната тра-
диция частично, Новото време из-
гражда общността на дипломатите 
изцяло от мъже. Тази тенденция се 
запазва и през първата половина на 
ХХ век. “Първият австрийски консул-
ски агент във Варна от февруари 1845 
г. е г-н Тадески, за първи австрийски 
генерален консул в Русе през 1849 г. е 
назначен Емануел фон Рьослер, през 
1851 г. пристигат първите австрийски 
вицеконсули в София и Видин – г-н 
Георг фон Мартрит и г-н фон Ленк; 
първият френски вицеконсул, прис-
тигнал в Пловдив през лятото на 1857 
г. е г-н Шампоазе, а в Русе френските 
вицеконсули през 60-те и 70-те годи-
ни са г-н Жул Шефер и г-н Жорж Оба-

ре, пруският консул в Русе през 60-те 
години е г-н Калиш, през есента на 
1875 г. в София е назначен г-н Льо Ге /
Веге Леандър льо Гел/ за първи френ-
ски вицеконсул, чийто заместник е г-н 
М. де Марикур, по същото време дру-
ги френски дипломатически агенти 
в Пловдив и Солун са г-н Ж. д’Истрия 
и г-н Муле; най-ранните консули на 
Прусия са г-н М. Калиш в Русе от 1853 
г. и г-н Абот в Солун; за първи итали-
ански вицеконсул е назначен г.н Ви-
торио Позитано в София през 1876 г.; 
Англия открива свое консулство във 
Варна – 1853 г., където е назначен г-н 
О’Нил, а през 1860 г. в Русе с консул 
Майер /70-те г. е г-н Роберт Дейлил/; 
първото руско консулство е открито в 
Сливен с г-н Ващенко непосредстве-
но след Одринския мир от 1829 г. до 
1838 г., след Кримската война руски 
вицеконсул в Пловдив е Найден Геров, 
във Видин е г-н Соколов, в Одрин – г-н 
Стулин, в Търново – г-н Василий Ф. 
Кожевников през първата половина 
на 60-те г., след което консулството се 
премества в Русе, където представи-
тели са г-н Лонченков и г-н А. Мошин; 
Гърция поддържа свои консули в Пло-
вдив, Русе и Свищов – г-н Фиво, г-н 
Ландагис, г-н Климантиянос и др.”36

Изградено като мъжка общност, съ-
словието на дипломатическите пред-
ставители установява специфични 
изисквания относно своя образовате-
лен ценз, професионална подготовка, 
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социален опит, необходим произход 
от висшите или средни прослойки, 
официално признато поданство, в от-
делни случаи аристократична титла. 
Съзнателно търсената висока образо-
ваност за всеки един от посланиците, 
изпратени в столица или друг голям 
градски център, се диктува от практи-
ческа нужда за водене на преговори, 
дискусии, дебати с проявена гъвка-
вост, съобразителност и отстояване 
на интереси. Езиковата подготовка 
или военните познания са били важен 
аргумент в тази насока, с помощта на 
които се осъществява контакт с мест-
ните етнически групи от една страна, 
а от друга се събира ценна информа-
ция за текущите събития, описвана в 
рапорти или доклади. Никой държа-
вен глава не изпраща случайно под-
брани лица на тази длъжност. Налага 
се правилото за “много открит и учтив 
човек и в същото време мъдър и хи-
тър държавник” с “любезни обноски 
и добро отношение”, така напр. граф 
Кинд-сперг е изпратен със задача да 
уреди някои гранични спорове през 
17 в. в Цариград, както и да неутрали-
зира голямото влияние на тогаваш-
ния френски посланик Дьо Ноантел, 
бил е отличен учен, математик, исто-
рик и колекционер на всякакъв вид 
антични предмети.37 Част от англий-
ските и австрийски посланици през 
17-19 век притежават аристократич-
ни титли – лорд, граф и др. Англия е 

сред първите държави, която започва 
да афишира прекрасното владеене на 
няколко местни езика за своите кон-
сули в Европейска Турция – арабски, 
турски, гръцки и др. през ХІХ в.; а Ав-
строунгарската империя се ангажира 
с дипломати, които са известни с об-
разованието си, със способността си 
да предават нещата, безпристрастни и 
честни, с голямо достойнство и точни 
отчети.38 Достойнството за личността 
на този пост се измерва с общи кри-
терии за всички европейски страни 
– твърдост, уважение сред местните 
власти, опит, светски възгледи и об-
носки, християнска етика и нравстве-
ност, при нужда приятелски внимате-
лен и гостоприемно настроен.
Всеки посланик има на разположе-
ние и подчинение в своята пътуваща 
свита или постоянен дипломатически 
дом следните длъжностни лица: ку-
риери, драгомани, секретари, телох-
ранители, слуги и др. Той има право на 
специална поща. За тази част от пис-
мата-послания, която носи поверите-
лен характер, понякога се използва 
личен куриер. Фигурата на драгомана 
е натоварена с най-важни дейности и 
значения след тази на посланика или 
консула.
По време на придвижване драгома-
нът има право на голяма карета с 4-ри 
коня в колоната, така както и милорд; 
при престой той се ползва с пълномо-
щия от г-н посланика и заедно с чау-
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ша отива при кадията на съответния 
град, за да им се отпуснат полагаеми-
те се провизии; Придружава много от 
близо главната дипломатическа пер-
сона – служи като преводач, подгот-
вя и произнася (прочита) официални 
речи, присъства на официални визити 
или тържествени обеди; в по-големи 
делегации участват няколко драго-
мана, единият от които поема по-от-
говорни функции и се нарича главен; 
съществува и названието висш драго-
ман – напр. за Николаос Маврокорда-
то (1670-1730 г.) при Високата порта 
от 1697 г. до 1709 г., или велик драго-
ман – напр. Йоан Франкополи на тур-
ската легация в Цариград, известен 
и като учен, преводач, благородник 
(1801 г.).39

Обикновените цивилни пътешест-
веници комплектоват своите експе-
диции в Европейска Турция, както с 
водач, коне, провизии, коли, пътни 
карти и т.н., така и с драгоман, който 
осъществява преводаческа дейност. 
Той успява да осигури безпрепятстве-
на и бърза комуникация с местното 
население или власти.
Големите, добре проспериращи тър-
говски градски центрове, средоточия 
на области (Солун, Пловдив, Адриа-
нопол, Атина, Янина, Русе, Корфу, Бел-
град и др.) разкриват благоприятни 
възможности за обучение и преби-
ваване на драгомани. Тук те са тър-
сени и наемани като работна ръка. 

Градското публично пространство 
създава поле за тяхната реализация 
в социално-професионален аспект. 
Чужденците ангажират интелигентни 
драгомани, които знаят няколко го-
ворими в Турция езици заедно с един 
европейски – италиански, немски или 
френски, и са винаги скъпо платени; 
най-предпочитани сред тях са сърби-
нът, босненецът или българинът, за-
щото са въздържани в приказките си, 
доста склонни на послушание, добре 
запознати с турските нрави и спогаж-
дащите с по-голямата част от насе-
лението в Турция. Тяхната заплата е 
двойна от тази на обикновените слу-
ги, но във второстепенните градове 
тази цена се покачва до 25 франка на 
ден.41

Посредническата роля на драгома-
на, който в повечето случаи е местен 
жител, е крайно необходима поради 
недостатъчните първоначални позна-
ния на европейците, липсата им на 
ориентир относно Балканския полу-
остров, навиците им да задават нераз-
бираеми, дразнещи и недискретни въ-
проси от гледна точка на ориенталеца 
или “да изразяват желанията си по на-
пълно непознат в Ориента начин”.
През третата четвърт на ХІХ в. Нико-
ла Чалики е служил в Руското консул-
ство в Пловдив срещу заплата, а братя 
Павлитови са драгомани през 1877 г.: 
при генерал Гурко – Васил, който знае 
турски език; при полковник Розанов – 
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Георги (Жорджа), който е определен 
да отговаря за предаване на Интен-
дантството храните, които събират от 
населението за войската.42 Освен тур-
ски и руски, пловдивските драгомани 
практикуват гръцки и западен език. 
Тяхната висока образованост, социа-
лен опит, престиж в градския социум 
се родеят с тези на консулите. Близки-
те им характеристики ги обединяват 
в един общ елит.
Дейността на чуждестранните консу-
ли на Балканите (както в столицата, 
така и в сърцевината на полуострова) 
може да бъде обобщена в няколко на-
соки, които Възраждането усвоява от 
предходните столетия:**** 
миротворческа роля – мисии за мир, 
участие в преговори, договори;
юридическа закрила на своите по-
даници, включително и на българи, 
притежаващи чужди паспорти, но жи-
веещи в Османската империя и пери-
одично пътуващи в чужбина (напр. 
гръцки, руски, австрийски, френски, 
английски поданици), конкретна гри-
жа за техния живот, имоти, чест, про-
фесионални дела и тези на фамилии-
те им;
осведомителни длъжности (чрез кон-
такти с местното население или мест-
ните власти – напр. искат се военни 
сведения от Н. Геров ежедневно за 
числото и движенията на войските в 
Пловдивско през 1876 г. и др);
културни влияния (празници, етикет, 

костюми);
търговски функции (напр. посещения 
на Узунджовския панаир през 1851 г.; 
1867 г. и по-нататък, наличие в руско-
то консулство – гр. Пловдив, на Тър-
говския кодекс в Турция, който ще 
бъде използван като полезно ръко-
водство през 1864 г.);
освобождаване на военнопленници и 
цивилни граждани, нежелаещи да се 
потурчат.
Разнородните дела на посланиците се 
придружават винаги от редовни ра-
порти, доклади, епистоларни препис-
ки.
Пътят на посланичествата продължа-
ва да функционира и до днес с множе-
ство от своите предходни предназна-
чения.
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1987 г.
11) “Немски и австрийски пътеписи за 
Балканите, ХVІІ-ХVІІІ в.”, С., 1986 г., с. 
208 (Симперт Нигел – 1700/1701 г.
12) Пак там, с. 222
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13) Пак там, с. 260, 275
14) Пак там, с. 311 (Описание на пъту-
ването на пратениците на император 
Карл VІ до турския султан Махмуд)
15) Марки, Ч “Бокачо”, С., 1986 г., с. 201
16) “Английски пътеписи за Балкани-
те (края на ХVІ – 30-те год. на ХІХ в.)”, 
С., 1987 г., с. 51-55, с.65-68, с.75-81
17) Пак там, с. 66-67
18) Пак там, с. 143-167 (Милорд Хенри 
Хауърд и благородният му брат Едуард 
Хауърд от Лондон до Виена и Констан-
тинопол, 1664 г. – 1665 – 1666 г.; Пре-
минава рез Белград, София, Пловдив, 
Адрианопол за столицата), с. 207-211
19) Пак там
20) Пак там
21) Пак там (могат да се подаряват и 
различни видове храни); с. 246-253
22) Пак там, с. 207-211, с. 271, с. 288 
(ХVІІ-ХVІІІ в.)
23) Пак там, с. 339, с. 356 (ХVІІІ в.) и др.
24) “Цариградски вестник”, № 341, 10 
август, 1857 г., с. 3-4
25) Пак там
26) Пак там
27) Пак там
28) в-к “България, бр. 5, април/май; 
25/7, 1859 г.
29) “Цариградски вестник”, бр. 434, 
1859 г., с. 1
30) Из Архивата на Найден Геров, кн. 
ІІ, 1914 г., с. 34, с. 208, с. 308-310, с. 349, 
с. 415, с. 535-536, с. 716-717, с. 724-725, 
с. 727-728, с. 730, с. 770-771, с. 798, с. 
805-806

31) Пак там
32) Пак там, с. 389-390, с. 724-725, с. 
727-728, с. 730
33) Марки, Ч “Бокачо”, С., 1986 г., с. 200
34) Из Архивата на Найден Геров, кн. 
ІІ, С., 1914 г., с. 133, с. 292-293, с. 322, с. 
622, с. 807
35) Матеева, М., ст. “Международни от-
ношения”, кн. 3, 1976 г., с. 111-117; в-к 
“България”, бр. 92, декември 1860 г.
36) в-к “Независимост”, бр. 39, 16 юни, 
1873 г., с. 312 и др
37) Виж: “Английски пътеписи за Бал-
каните (края на ХVІ – 30-те год. на ХІХ 
в.”, С., 1987 г., с. 210-211, с. 210-211, с. 
259, с.267
38) Пак там, с. 566, с. 551, с. 143
39) “Френски пътеписи за Балканите, 
ХІХ в.”, С., 1981 г., с. 150, с. 477-478;
“Английски пътеписи за Балканите 
(края на ХVІ – 30-те год. на ХІХ в.”, С., 
1987 г., с. 52, с. 68, с. 81, с. 197, с. 248-
250, с. 252-253, с. 271, с. 295, с. 444 и др.
40) Пак там, терджиман – тур. ез.  
 драгуманос – гр. ез.
           толмач – ср. ез   дра-
гоман – бълг. ез.
           Телмач – алб. и вл. ез.
(власите се избягват заради лукавия 
им нрав, различието на характера им 
със славяните и мюсюлманите и мал-
кото им познаване на Турция; гърци-
те или албанците – заради тяхната 
хитрост, самомнителност и особено 
бъбривостта им, понякога безразсъд-
на)
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41) Пак там
42) Из Архивата на Найден Геров, кн. 
ІІ, С., 1914 г., с. 784, с. 786
*****) Виж: Из Архивата на Найден 
Геров, кн. ІІ, С., 1914 г., с. 1, с. 10, с. 62, 
с. 65, с. 81-82, с. 84, с. 152-153, с. 164-
165, с. 170-172, с. 191-192, с. 237-240, 
с. 272-273, с. 285-286, с. 288, с. 300-307, 
с. 338-343, с. 712-715, с. 719-721, с. 729, 
с. 731, с. 734-736, с. 744, с. 779, с. 782, с. 
810, с. 811-812, с. 843
-Матеева, М., ст. “Чужди консулства в 
българските земи преди Освобожде-
нието”, сп. “Международни отноше-
ния”, 1976 г., кн. 3, с. 111-117; Плет-
ньов, Г., ст. “Руското консулство в 

Търново (1862-1865 г.)”, сп. “Истори-
чески преглед”, кн. 1, 1973 г., с. 55-63; 
Моравенов, К., “Паметник за пловдив-
ското християнско население в града 
и за общите заведения по произнос-
но предание, подарен на Българското 
читалище в Цариград 1869 г.”, П., 19..; 
ст. “Априлското въстание 1876. Сбор-
ник от документи”, С., 1954 г., т. 1 (от 
1.Х.1875 до 17.ІІІ.1877 г.), с. 298-551; 
“Илинденско-преображенско въста-
ние 1903. Хронология”, С., 1983 г., с. 
49-50, с. 53, с. 58-59, с. 64-65, с. 69-70, с. 
76-77, с. 79-80, с. 93, с. 100, с. 107 и др. 
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Абстракт

Медицинската история на ес-
енния минзухар (Colchicum 
autumnale) е описвана от 
преди хиляди години като 

лекарство, облекчаващо силните бол-
ки от остър артрит при хора с пода-
гра. Напредъкът в познанията за (i) 
цитоскелетните микротубули (МТ) и 
(ii) клетъчните ефекти на колхицина 
откри нови терапевтични приложе-
ния на това много старо лекарство. 
Тук представям накратко българския 
принос към възможния потенциал на 
разграждащи МТ химически вещества 
(антитубулини), като колхицин, за 
терапията на сърдечносъдови боле-
сти – остри коронарни синдроми, пе-
риферна атеросклероза, предсърдно 
мъждене, перикардит, системен не-
кротизиращ васкулит, сърдечна не-
достатъчност, свързана с миокардна 
хипертрофия, и исхемичен инсулт.

Ключови думи: колхицин, микроту-
були, антитубулини, терапия, сърдеч-

носъдови белести, възпаление, фибро-
за

Въведение
Сагата на Colchicum autumnale (есенен 
минзухар) е описвана от преди хиля-
ди години като лекарство, облекчава-
що силните ставни болки при пода-
гра. Днес е известно, че този лечебен 
ефект се дължи на противовъзпали-
телното действие на колхицина, изо-
лиран преди повече от 100 години от 
Colchicum autumnale. През последните 
30-40 години обаче колхицинът също 
се използва и за лечение на фамилна 
средиземноморска треска (и свърза-
ните с нея амилоидоза и рецидиви-
ращ перикардит), болест на Behçet, 
остра фебрилна неутрофилна дерма-
тоза (синдром на Sweet), епидермо-
лиза булоза, афтозен стоматит, също 
така цироза на черния дроб, склеро-
дермия и други фибро-възпалителни 
болести (1, 2).

Антитубулини в терапията 
на сърдечносъдови болести: 
българският принос
Автор: Георги Н. Чалдъков
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Микротубули и колхицин
Цитоплазмените микротубули (МТ) 
и тези на митотичното делително 
вретено са динамични структури, из-
градени от протеини, които се асемб-
лират и дезасемблират според физио-
логията на клетките. Те са неоградени 
с мембрана тръбести образувания с 
външен диаметър 25 nm и вътрешен 
диаметър 15 nm, дебелина на стената 
5 nm. Стената на МТ е изградена от 13 
протофиламента, съставени от α-ту-
булин и β-тубулин, асемблирани на-
длъжно с участието на МТ-асоциира-

ни протеини (МАП 1-7 и tau протеин). 
Микротубулите се свързват с мотор-
ните протеини кинезин и динеин при 
транслокацията на (i) мембраноогра-
дени структури (например, синаптич-
ни везикули и секреторни вакуоли) и 
(ii) хромозоми по време на митотично 
делене. Микротубулите се „раждат“ 
от МТ-организиращ център, съставен 
от центрозома и перицентрозомен 
материал, формиращ гама-тyбулино-
ви пръстовидни комплекси (γ-tubulin 
ring complexes - γ-TuRC), разположени 
в транс-Голджи зоната (2а; Фиг. 1, 2). 
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Фигура 1. Основни клетъчни органе-
ли и матриксни структури. Плазма-
лемално-цотоскелетните органели и 
някои матриксни структури не са от-
разени на фигурата. ЕЦМ, екстрацелу-
ларен матрикс. Източник: (2a).

Матриксни структури
 1. фибра
 2. фибрила
 3. филамент
 базална ламина
Органели протеогликанови мрежи
Мембранооградени (1)
• ядро
• цистерни, вакуоли, везикули
- ендоплазматичен ретикулум
- комплекс на Голджи
• митохондрии
• други
Неоградени с мембрана
• цитоскелет
- филаменти (2)
-  микротубули (3)

Колхицинът се свързва с β-тубулин, 
което води до инхибиране на обра-
зуването на МТ и/или разрушаване 
(дезасемблиране) на формираните 
МТ. Така, колхицинът може да инхи-
бира различни МТ-зависими клетъч-
ни функции и процеси, например: (i) 
в интерфазни клетки – протеинова 
секреция, включително тази на кола-
ген и други матриксни протеини (1-
10; Фиг. 3-6), NLRP3 инфламазоми-ме-

диирано възпаление* и (ii) в делящи 
се клетки – пролиферация. Последна-
та не е обект на настоящата статия – 
MT-раграждащи вещества (vinblastine 
и vincristine) и MT-стабилизиращи ве-
щества (paclitaxel/taxol) са примери за 
антитуморни лекарства.

Фигура 2. Схема на микротубул-орга-
низиращ център, изграден от центро-
зома, съставена от две центриоли (=) и 
перицентриоларен материал (γ-tubulin 
ring complexes) (•), разположен в транс 
зоната на комплекса на Голджи (1). 
Mикротубули (2), нуклеарна ламина 
(3ххх), интермедиерни филаменти (4), 
субплазмалемален скелетон (ххх).
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Фигура 3. Схема, представяща 
секреторен мембранен поток на 
протеини (секреция на протеини, 
включително фиброгенни проте-
ини). Обърнете внимание на лока-
лизацията на COP (coated protein) 
везикулите (1) и клатрин-облече-

ните везикули (2). ГЕР – гранулиран 
ендоплазматичен ретикулум; КГ – 
комплекс на Голджи. Секреторният 
поток е антерограден, кинезин-за-
висим – от ГЕР през КГ до плазмале-
мата. Източник: (2а).
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Фигура 4. Електронно-микроскопски 
микрографии на секреторен фенотип 
васкуларни гладкомускулни клетки 
на експериментални животни. a-e. По-
сочени са секреторни вакуоли със сфе-
рична (стрелки) и елонгирана (глави 
на стрелки) форма. Увеличение x20 
000. Източник: (8).

Фигура 5. Електронно-микроскопски 
микрографии на секреторен фенотип 
васкуларни гладкомускулни клет-
ки на експериментални животни. a. 
Асоциирани с комплекса на Голджи 
клатрин-облечени везикули (стрел-
ки). b. Елонгирана вакуола, свързана 
с микротубул чрез къси филаментоз-
ни структури (две стрелки). c. Произ-
хождащ от плазмалемата клатрин-об-
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лечен везикул (три стрелки). d. Група 
от Голджиеви везикули, разположени 
между микротубули. e. Микротубули, 
асоциирани с гранулиран ендоплаз-
матичен ретикулум. a, c, d x50 000; b 
x80 000; e x20 000. Източник: (8).

Фигура 6. Електронно-микроскопски 
микрографии на секреторен фенотип 
васкуларни гладкомускулни клетки 
на експериментални животни, тре-
тирани със субантимитотични дози 
колхицин. Клетките отговарят на 
третирането с (a) натрупване на 
секреторни гранули (посочени в кръго-
ве) или (b) вакуоларен тип дилатация 
на цистерните на гранулирания ет-
доплазматичен ретикулум, някои от 
които достигат до плазмалемата (1, 
2, 3). a, b x 10 000. Източник: (8).

Българският принос
Концепцията за възможния терапев-
тичен потенциал на МТ-дeзасембли-

ращи агенти (антитубулини), като 
колхицин, се появи през 70-те години 
в Лабораторията по електронна ми-
кроскопия на Медицинския институт 
във Варна, изучаваща секреторната 
функция на васкуларни гладкомус-

кулни клетки (3, 4, 6-9). Първото меж-
дународно представяне на резултати-
те за тази концепция беше в лекцията, 
изнесена от автора на Международ-
ния симпозиум за гладката мускулату-
ра на артериите, проведен през 1975 г. 
в Хайделберг, Германия, публикувана 
през 1975 г. (3; виж също 1, 4-15).
От тази година нататък концепция-
та за антитубулините и лечението на 
сърдечносъдовите болести е подкре-
пяна многократно (16-26). Доказано 
е също, че увеличеният брой на МТ в 
кардиомиоцитите има значима стой-
ност за миокардната контрактилна 
дисфункция (27, 28). Авторите пред-
положиха, че това може да бъде един 
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от механизмите, допринасящи за раз-
витието на сърдечна недостатъчност, 
базирана на сърдечна хипертрофия, и 
съответно колхицинът възстановява 
контрактилната активност на кардио-
миоцитите (виж също 11, 29).
Заключение
Ефективността на ниски дози колхи-
цин (от low doses colchicine, наричан 
LoDoCo) – орално в субантимитозни 
дози от 0.5 – 1.0 mg/дневно – се пре-
връща в значим компонент на тера-
певтичния армаментариум за сърдеч-
носъдовите болести. По-нататъшни 
експериментални и клинични проуч-
вания ще бъдат необходими, преди да 
се достигне окончателното доверие 
в антитубулиновата терапия на тези 
болести. Колхицинът е само един при-
мер за този подход. Той може да доведе 
до откриването на нови антитубули-
ни с противовъзпалителни и антифи-
брозни ефекти при сърдечносъдовите 
заболявания, включително коронар-
ната реоклузия след ангиопластика 
на коронарните артерии.
Трябва, обаче, да си припомняме сти-
ховете на Робърт Фрост:
Ние танцуваме в кръг и предполагаме,
но тайната стои всредата и знае.
–––––––––––––––––––––-------------
*Nucleotide-binding oligomerization 
domain-like receptors, pyrin domain-
containing 3 (NLRP3) inflammasome 
е цитоплазмен протеинов комплекс 
– сензор за патогенна инвазия. Той 

активира caspase-1 (cysteine-aspartic 
protease), която превръща pro-
interleukin (IL)-1ẞ и pro-IL-18 в, съот-
ветно, IL-1ẞ и IL-18 – мощни про-ин-
фламаторни цитокини (26, 30 за 
колхицин и NLRP3 инфламазоми; 31 за 
Canakinumab – човешко моноклонал-
но антитяло, неутрализиращо дейсти-
вето на IL-1ẞ, продукцията на който 
се увеличава в клетки с холестероло-
ви кристали, и участва в патогенезата 
на остри коронарни синдроми и исхе-
мични инсулти. Canakinumab Anti-
inflammatory Thrombosis Outcomes 
Study (CANTOS) са клинични опити 
на пациенти с остра коронарна ате-
росклероза, които имат персистира-
щи високи нива на възпалителния 
биомаркер hsCRP (≥2mg/L). Важно – и 
от финансов аспект – тревожно, лече-
нието със Canakinumab е хиляди пъти 
по-скъпо, отколкото това с колхицин.
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Карциномът на млечната жле-
за е сериозен здравен про-
блем със значими общест-
вени и социални последици 

при жените. 
Той е на първо място по честота при 
жените и представлява 27,3% от всич-
ки злокачествени заболявания при 
тях.
Всяка година в България от рак се раз-
боляват 30 000 души и 17 000 от тях 
умират с тази диагноза. 
Световната здравна организация из-
числява, че над 40% от всички случаи 
на рак могат да се предотвратят чрез 
превенция.
Проведено е научно изследване при 
пациенти с карцином на млечната 
жлеза, претърпели оперативна интер-
венция.

Проучването е извършено в базите на:
1) СБАЛ по Онкология, Торакална 
Клиника, гр. София;
2) УБ „Лозенец (Правителствена 

болница)“, Хирургично отделение, 
гр. София в периода 01.10. 2016 – 
30.06.2017 г.

Обект на изследването са 120 жени, 
оперирани от карцином на млечната 
жлеза от 28 до 83-годишна възраст.
Данните са обработени със статисти-
ческата програма SPSS (19) Windows.

Методи за събиране на данни:
ẞ Полустуктурирано психологич-
но интервю;
ẞ Самооценъчни тестови методи-
ки:
– Въпросник за измерване на 
убеждението в справедлив свят;
– Интервю.
Интервюто беше планирано и про-
ведено в полуструктуриран вариант. 
Бяха набелязани няколко основни въ-
проса, а по време на разискването им 
с допълнителни въпроси, информаци-
ята беше задълбочавана и детайлизи-
рана.

Убеждение в справедлив свят при 
пациенти с карцином на млечната 
жлеза претъпели оперативна 
интервенция
Автор: Елена Анзова (Клиничен психолог)
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В структурираната си част интервюто 
включваше следните тематични об-
ласти:
- Социо-демографски данни за па-
циента;
- Историята на заболяването;
- Съпътстващите емоционални 
състояния и психодинамика;
- Жизнени планове и стратегии;
- Социално-психологически пара-
метри на взаимоотношенията с близ-
ки, други пациенти и лекуващи лека-
ри;
- Особености на мирогледа и жи-
тейската философия на индивида.

Една от основните теми при провеж-
дането на полуструктурираното пси-
хологическо интервю е снемане на 
социо-демографски данни относно 
заболяването на самия пациент: въз-
раст, семейно положение, брой деца, 
образование, онкообремененост/не-
обремененост, работещ/пенсионер, от 
кога се знае за заболяването. На база-
та на тези данни, интервюиращият се 
запознава с демографските характе-
ристики на пациента и тяхното влия-
нието върху неговото психическо със-
тояние.
Съществена част от същността на ин-

тервюто беше потърсена в информа-
ция за история на заболяването, съ-
пътстващите емоционални състояния 
и психодинамиката при пациенти с 
карцином на млечната жлеза. 
Въпросник за измерване на убежде-
нието в справедлив свят
Представлява двуфакторен метод за 
измерване на убеждението в спра-
ведлив свят, комбиниращ шест-ай-
темовата скала за измерване на Ге-
нералното убеждение в справедлив 
свят (Dalbertetal., 1987, цит. по Dalbert, 
1999) и седем-айтемовата скала за из-
мерване на Убеждение в справедлив 
свят за личността (Dalbert, 1993b, цит. 
по Dalbert, 1999). Този метод прите-
жава стабилни психометрични харак-
теристики (Dalbert, 1999). Айтемите, 
отнасящи се към двете скали, са из-
ложени в случаен ред. Всеки въпрос 
се оценява в 5-степенна скала, чиито 
стойности варират в порядъка – 1 – не 
съм съгласен, до 5 – напълно съгласен 
съм. 
Този метод включва също и 6-степен-
на скала за доходи, чиито стойности 
варират в порядъка: 1 – имам сериоз-
ни финансови проблеми, до 6 – дохо-
дите ми са по-големи от това, което 
мога да изхарча.
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Анализ на данните

Таблица 1 

Средни величини за оценката на „генералното убеждение в 
справедливия свят” и „убеждението в справедливия свят за личността” 
по подгрупи „образование“

Образование
Брой 
лица Средни 

Стандартно 
отклонение

Риск за 
грешка

Генерално 
убеждение в 
справедлив свят

Средно 22 23,02505
Висше 24 24,74711

Убеждение в 
справедлив свят 
за личността

Средно 22 20,83874

Висше 24 27,98266

Никоя от посочените нагласи – „генерално убеждение в справедливия 
свят” и „убеждение в справедливия свят за личността” – не дава индикации 
за статистически значима разлика на средните по подгрупите на 
„образованието”, (Таблица 1) т. е. „образованието” не е фактор, който влияе 
върху нагласите и оценките на света като „справедлив” или „несправедлив“.

Оценка, влиянието на „брой деца” върху нагласата към света като 
„справедлив” или „несправедлив“ е задачата на следващата проверка.
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Таблица 2

Средни величини за оценката на „генералното убеждение в 
справедливия свят” и „убеждението в справедливия свят за личността” 
по подгрупи „брой деца“

Брой 
лица Средни 

Стандартно 
отклонение

Риск за 
грешка

Генерално 
убеждение в 
справедлив свят

Без 
деца

5 27,06730 12,10487

Едно 
дете

13 26,05075 7,22518

Две 
деца

30 22,54952 4,11696

Общо 48 23,48633 3,38996
Убеждение в 
справедлив свят 
за личността

Без 
деца

5 29,70948 13,28648

Едно 
дете

13 23,95787 6,64472

Две 
деца

30 24,21322 4,42071

Общо 48 24,63905 3,55634

Най-високи стойности и по „генерално убеждение в справедливия свят”, и по 
„убеждение в справедливия свят за личността” има в групата на майки с две 
деца. Най-ниски стойности има в групата с едно дете.
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Таблица 3

Корелация между „убеждение за справедливост“ и „продължителността на 
заболяването”

Продължителност
Генерално убеждение в 
справедлив свят

Корелация по 
Пирсон

-,296*

Риск за грешка ,041
Брой лица 48

Убеждение в справедлив 
свят за личността

Корелация по Пирсон -,362*

Риск за грешка ,011
Брой лица 48

Забележка:

 * – значима корелация р < 0.05.

Резултатът е негативна и слаба по сила корелация с риск за грешка < 5%. На 
езика на психологията това означава, че и „генералното убеждение в спра-
ведливия свят”, и „убеждението в справедливия свят за личността” зависят 
обратно пропорционално от „продължителността на заболяването” – нама-
ляват с увеличаване на болестния период.

Преценката за влиянието на „трудовия статус” върху „генералното убежде-
ние за справедлив свят” и „убеждението в справедливия свят за личността” в 
тази част отново се прави върху сравняването на средните величини по под-
групи. (Таблица 4)
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Таблица 4

Средни величини за оценката на „генералното убеждение в справедливия 
свят” и „убеждението в справедливия свят за личността” по подгрупи трудов 
статус „пенсионер/работещ”

Брой 
лица Средни 

Риск за 
грешка

Генерално 
убеждение в 
справедлив свят

Работещ 20 67,9167 4,67414
27 59,1049 4,82171

Убеждение в 
справедлив свят 
за личността

Работещ 20 61,2500 3,81038

27 65,3439 5,53748

Данните в таблица 4 указват, че „генералното убеждение за справедлив свят” 
при „работещите” е на по-високо ниво, отколкото при пенсионерите. И об-
ратното – „убеждението в справедливия свят за личността” е на по-високо 
ниво при „пенсионерите”, отколкото при „работещите”.

Няма статистически значима разлика между средните за „генералното 
убеждение за справедлив свят” и „убеждението в справедливия свят за ли-
чността” по подгрупи „пенсионер/работещ”. Рискът за грешка надхвърля 5%.

Изследването показва, че отсъства връзка между „генералното убеждение в 
справедливия свят” и „убеждението в справедливия свят за личността” от 
една страна и „онкообремененост/необремененост” от друга.

Таблица 5

Средни величини за оценката на „генералното убеждение в справедли-
вия свят” и „убеждението в справедливия свят за личността” по под-
групи „доходи”
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Брой 
лица Средни 

Стандартно 
отклонение Риск за грешка

Генерално 
убеждение в 
справедлив свят

Имам сериозни 
финансови 
проблеми

7 59,5238 24,49895 9,25973

Доходите ми 
едва стигат за 
посрещане на 
основните ми 
нужди

15 65,2778 20,45288 5,28091

Доходите ми 
стигат, за да 
посрещам 
нуждите си

16 70,3125 21,02000 5,25500

Доходите ми 
стигат, но в 
сравнение с 
другите се 
чувствам беден

3 37,5000 21,65064 12,50000

Добри доходи 7 57,7381 30,94093 11,69457
Общо 48 63,2813 23,48633 3,38996

Убеждение в 
справедлив свят 
за личността

Имам сериозни 
финансови 
проблеми

7 64,2857 13,36306 5,05076

Доходите ми 
едва стигат за 
посрещане на 
основните ми 
нужди

15 52,6190 17,04621 4,40131

Доходите ми 
стигат, за да 
посрещам 
нуждите си

16 79,6875 26,58956 6,64739

Доходите ми 
стигат, но в 
сравнение с 
другите се 
чувствам беден

3 50,0000 18,55769 10,71429

Добри доходи 7 60,7143 30,44455 11,50696
Общо 48 64,3601 24,63905 3,55634
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Относно наличието на връзка с „доходи-
те“, статистически се доказва, че „Убеж-
дението в справедлив свят“ и по двете 
скали – „Генерално убеждение в спра-
ведлив свят“ и „Убеждение в справед-
лив свят за личността“ – се влияе от тях. 
По-високите доходи благоприятстват 
позитивна нагласа към света.

ИЗВОДИ

1. Резултатите от проведеното из-
следване отчитат добри резултати при 
работещите пациенти за разлика от тези 
в пенсионна възраст.

1. Висшето образование се явява ка-
тализатор за по-висока адаптация.

2. Относно заетостта – трудовият 
статус на пациентите, страдащи от кар-
цином на млечната жлеза, подобрява 
адаптацията, докато пенсионният статус 
я влошава.
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Резюме: Представен е проек-
тивен анализ на ритуалното 
творчество на момиче с Детска 
церебрална парализа, просле-

дено в тригодишен период. Разгледани 
са проективно-знаковата и символна 
характеристика на изображенията през 
теорията на арттерапията и гещалтпси-
хологията. Изведени са смисълът и зна-
чението на ритуалността в психологиче-
ския процес на справяне с болестта.

Ключови думи: арт-терапия, абстракт-
ни рисунки, проективна диагностика, 
гещалтпсихология, стереотип, ритуал

„Всяка рисунка

 съдържа много „врати”, 

които може да отвори само този, който я 
е нарисувал”

 Даниил Хломов

„Какво е това?” – въпрос, който изниква 
в съзнанието на всеки видял впечатлява-
щото количество еднотипни абстрактни 
рисунки на Донна. Ако този въпрос бъде 
зададен директно, ще се затрудни съз-
даването на доверие и комуникация при 
арт-терапевтичната работа, ще се загуби 
възможността за осъществяване на пол-
зотворна връзка терапевт-клиент, която 
несъмнено се оказва „ключ” към съдър-
жанието на подобен род изобразителна 
дейност. 

Ето защо с основание можем да се при-
общим към мнението на Грег Фърт, 
който твърди, че абстрактните рисунки 
или абстрактните фрагменти от тях, 
обичайно изразяват нещо, което трудно 
се поддава на разбиране. Според него, 
рисуващият може и да не знае какво се 
крие зад абстракцията, но въпросът „На 
какво Ви прилича това, или на какво Ви 
напомня?” да предизвика у него асоци-
ация с важен проблем, отразяването, на 

Стереотип, авторефлексия или 
натраплив ритуал – един случай с 
продължение
Автор: д-р Вяра Границка, хон.преп. в НХА "Н.Павлович" и арт-терапевт в ЦСРИ  

 "Благовещение" Каритас
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който е невъзможно с реалистични обра-
зи. (Ферс, Г. 2003г.)

Проективно-знаковата характеристика 
на изображенията на Донна е разгледа-
на в сравнителен план с още други два 
идентични случая и, когато сметнахме 
този случай за приключен, поредица 
нови рисунки и изясняване на някои 
обстоятелства около авторката, отново 
предизвикаха интереса ни, с възмож-
ността да бъде проследен в съвсем раз-
лична светлина.

Донна е на 28 години с лека форма на 
ДЦП и квадрипаретичен синдром. В 
началото беше много стеснителна, поч-
ти не говореше и с часове не ставаше 
от мястото си. След няколко пасивни 
срещи донесе рисунки с флумастери, 
направени по собствено желание вкъ-
щи. Когато бе помолена да нарисува 
още нещо, тя повтори вече донесените, 
абсолютно идентични една с друга. От-
тогава, по думите на близките ѝ, всяка 
сутрин става към 5 часа и рисува, за да 
може след това да донесе готовите си 
творби.

Този случай ни подсказва, че можем да 
се приобщим към някои арт-терапевти, 
сред които и Дениз Хломов, възприема-
щи образа като послание, предизвиква-
що промени още с появяването си. Ние 
споделяме твърдението му, че самата 
картина може да има значение за отно-
шенията терапевт – клиент и допускане-

то на вероятността този невербален на-
чин да е своеобразна покана за неговия 
личен свят или пък напротив – очертава-
не на граница. (Хломов, Д., Арт-терапия 
в гештальте, 2012 г.)

Първото впечатление от рисунките на 
Донна е, че наблюдаваме безкрайно 
повтарящи се, еднакви, абстрактни изо-
бражения. Това усещане остава трайно и 
след разпознаване на обектите и изясня-
ване на тяхната привидно реалистична 
същност. Цикличната им повтаряемост 
издава потребност от среща със скрито-
то съдържание на личното несъзнавано 
и превръщането му в символи, които ри-
туално да бъдат споделени, в очакване 
на комуникативно взаимодействие.

При всяка наша среща Донна донася по 
5-6 до 20 рисунки, и охотно обяснява 
какво е изобразила, последните дори са 
надписани. След поясняване от нейна 
страна, образите стават някак разпоз-
наваеми, но сякаш нарисувани много 
небрежно. Размерите на хартията, която 
използва са не по-големи от формат А4, 
като в някои случаи е с неправилна фор-
ма /фиг.1/.
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Изображенията са хоризонтално ориен-
тирани в листа.

Композицията на всеки лист е изградена 
от повтарящи се, едни и същи по вид, 
цветове и разположение, неясни фор-
ми. За дълги периоди не се наблюдава 
никаква промяна в съдържанието им. 
Ако всички рисунки бъдат разгледани 
ретроспективно, се проследява посте-
пенно обогатяване на изображенията с 
нови елементи, които придават на цяла-
та огромна колекция повествователен 
характер – сякаш зрителят става свиде-
тел на бавно протичащо, но и развиващо 
се действие /фиг.2/.

Темата е по детски символична – мече и 
зайче празнуват рожден ден на полянка. 
Между тях почти винаги е изобразена 
ваза с цветя, която едновременно напо-
добява торта със свещи. В средата, на 
полянката често пъти има малък, черен 
кръст. Около тях са подредени техни 
приятели – също мечета и зайчета. По-

лянката заема централно място в листа, 
съвсем леко изместена в ляво и десният 
ѝ край е неизменно наклонен надолу. Не 
става ясно защо завършва с нещо като 
стебло на дърво.

До „дървото-полянка” съвсем условно 
е нарисувана къща с прозорец и врата /
фиг.3/.

Основата на цялата композиция е под-
чертана с хоризонтална линия, върху 
която като фриз са подредени цветя, 
приличащи повече на цветни чертички. 
Останалата част на пространството е за-
ета от слънце, самолет и птици, изобра-
зени по същия неразпознаваем начин.

Особен интерес представляват малкото 
на брой, но динамично развиващи се 
рисунки, в които символите на Донна 
променят размера си, местоположението 
и своята действеност. Кулминацията са 
поредица от рисунки с по-голям размер /
формат А3/, наситени с множество пти-

http://nauka.bg


МЕДИЦИНА | БРОЙ 105 

143Българска наукаЯНУАРИ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

С подкрепата на:

ци, изпълващи празното пространство 
около обичайните изображения на дър-
вото и къщата /фиг.4/.

Линиите са отривисти, накъсани, но 
уверено нанесени, с леки наченки на 
отегчена, но не хаотична щриховка, коя-
то следва формата. Преобладават пра-
вите – хоризонтални и вертикални ли-
нии – белег за противоречиви чувства, 
пасивност и равнодушие, примесени с 
изблици на решителност и упоритост. С 
овали е изобразена единствено полянка-
та. Дори слънцето е по-скоро триъгълно, 
отколкото правилен кръг и свидетелства 
за наличието на емоционални наруше-
ния.

Отделните детайли на композицията са 
разположени асиметрично, като най-зна-
чимо място /в центъра, леко в ляво/ е 
отредено на „дървото-полянка”. Героите 
от сцената с рождения ден са съвсем 
дребни и приличат повече на орнамент. 
Те говорят за тревожността и липсата 

на самочувствие у авторката. Къщата 
отдясно е голяма и непропорционална 
/прекалено тясна и висока/, но е изо-
бразена толкова въздушно, че все едно 
я няма. Изображенията с прави линии 
остават някак отворени и недовършени. 
Птиците, слънцето и самолета съдържат 
всички необходими подробности, въпре-
ки че изглеждат сякаш са само маркира-
ни. Те са предадени в движение – докато 
летят, всички в една посока.

Донна рисува изображенията много 
бързо, рутинно и небрежно. Промен-
ливият ѝ натиск отбелязва нейната им-
пулсивност и емоционална лабилност. 
Щом приключи, обръща листа и започва 
отначало. Понякога, ако реши, че пре-
доставеният лист е достатъчно голям, 
го прегъва на половина, тогава полетата 
за рисуване стават четири и рисунките 
върху тях са като копирани на ксерокс /
фиг.5/. Този ритуал ѝ доставя удоволст-
вие.

При преки наблюдения върху работния 
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процес правят впечатление белези за 
определена депресивност, например: ме-
ханичният характер в подбора на цвето-
вете. Тя посяга към флумастерите и без 
да се замисля взима един от общия куп, 
когато приключи с него го връща /често 
без капачка/ и взима следващия необхо-
дим цвят. След внимателно разглеждане 
може да се фиксира някаква закономер-
ност в употребата на едни и същи цвето-
ве при изобразяването на специфичните 
за нея форми. 

Използваните цветове отговарят на 
общоприетите представи – например: 
слънцето е винаги жълто, а стеблото на 
дървото е кафяво. Употребата на този 
защитен цвят разкрива необходимост 
от подкрепа и пояснява стремежа за 
свързване със зеления цвят на тревата, 
като постигане на баланс, чувство за 
сигурност и освобождаване от някаква 
заплаха. Цветята също са със зелени 
дръжки и червени или жълти съцветия. 
Тъмно синият цвят на къщата отново из-
дава нужда от преодоляване на заплаха 
от стрес и контролиране на емоциите. 
Сърцевината на „дървото – полянка” 
обикновено е изобразена с ярък цвят 
– червен, оранжев. Червеното е жив, 
подвижен и неспокоен цвят. Употребата 
му е свързана с душевна вибрация от 
възбуждащо до болезнено и мъчително, 
оранжевия цвят – според символиката 
на цветовете по Кандински, внушава 

впечатлението за излъчване на враж-
дебност. Самата полянка е съчетание от 
множество цветове, умело редувани по 
яркост и контраст. Празното простран-
ство на фона стои добре балансирано с 
богатата цветна палитра на този символ. 
Цветовата пищност на „дървото – по-
лянка” успешно се асоциира с „пъстро-
тата” на семейните взаимоотношения и 
градацията им. Създава се усещане за 
емоционално завихряне, от което идва 
и дисбалансът на тази основна фигура. 
Полянката винаги е наклонена към де-
сния долен ъгъл, в областта, където спо-
ред гещалт-терапевтите е съсредоточена 
зоната на човешките потребности, а 
ориентацията в дясно на листа е свърза-
на с някаква несигурност в бъдещето.

Макар и стереотипни, рисунките на 
Донна са личностно детерминирани и 
наситени със символични образи, екс-
плициращи чувства, които тя не съумява 
открито да изрази.

Символът „дърво-полянка” в рисунки-
те ѝ се среща първоначално само като 
„полянка”, олицетворяваща семейния 
кръг, който е раздвоен между двамата 
рожденици: мечето – Донна и зайче-
то – Димана /нейната по-малка сестра/. 
Семейната хармония и устойчивост са 
застрашени – полянката е винаги накло-
нена на една страна. Неизяснена остава 
ролята на символа „черно кръстче”, кой-
то присъства винаги в средата на полян-
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ката. Донна отказва да говори за него. 
По-късно се появява ствола на дървото, 
който укрепва положението и създава 
усещане за стабилност.

Като баланс в композицията виждаме 
друг образ – символ: „къщата”. Тя оли-
цетворява, по думите на Донна, рехаби-
литационния център, който посещава 
и се чувства добре в него. Образът на 
къщата не е така устойчив, защото Дон-
на ходи там само в два дни от седмицата 
и дели „къщата” с другите посетители, 
но в нея няма място за „зайчето – Ди-
мана”. Над къщата като страж лети „са-
молетът”, с който авторката е пътувала 
веднъж като малка и много ѝ е харесало. 
Сестра ѝ все още не се е качвала на са-
молет – тя често и със задоволство отбе-
лязва този факт.

Здравословният проблем на Донна се 
е задълбочил и като поведенчески след 
раждането на сестра ѝ, която е по-малка 
от нея с 14 години. До този момент, тя е 
обичала много да рисува, вниманието на 
всичките ѝ близки е било насочено само 
към нея. След появата на новия член на 
семейството рязко спира да рисува. Под-
новява за първи път тази дейност спон-
танно, след като е наблюдавала групово 
занимание по арт-терапия. 

С течение на времето символните обра-
зи в рисунките на авторката се развиват. 
Те неизменно присъстват в композици-
ята, но променят размера и местополо-

жението си. Най-трайно остава „дърво-
то-полянка”. Понякога се доближава до 
изображение на истинско дърво /фиг.6/, 
понякога на „извънземно око” или на 
„елипсовидна небесна дъга” /фиг.7 и 
фиг.8/.
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За дълъг период изчезва кръстчето в 
центъра му.

Героите от сцената с рождения ден пре-
търпяват трансформация и се превръщат 
в „рибки”. При това не се срещат толко-
ва често върху дървото, както мечето и 
зайчето.

Образът на зайчето вече е „големият 
заек”, който може да се види ту облечен 
в червена рокля и с разперени „ръце” /
фиг.9/, ту като обикновен сив заек, клек-
нал на задните си лапи /фиг.10/ или като 
заек „летящ с главата надолу”/фиг.11/. 
Динамичното развитие на този симво-
лен образ 

съвпада със събития, случващи се около 
нейната сестра, която очевидно се оказ-
ва фигура с огромно въздействие върху 
Донна.

Тортата и вазата присъстват постоянно, 
като някакви задължителни „дарове”, но 

често са ситуирани на различни места 
или са изобразени в по-голям брой.

Къщата запазва напълно познатия си 
вид, но вече можем да я видим преди 
дървото или някак зад него – двете изо-
бражения са застъпени, макар да запаз-
ват своята автономност. Промяната в 
местоположението на тези два основни 
символа подсказва за степенуване или 
пренареждане на приоритети.

Особено динамично е проявено разви-
тието на самолета като образ. Той се 
среща във всяка рисунка, като по горния 
край на листа често пъти са изобразени 
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три – почти сливащи се – нарисувани с 
еднакъв свят и създаващи особено усе-
щане за тежест. Това впечатление може 
да се обясни със заключението, което 
Грег Фърт прави, обобщавайки опита си 
в книгата „Тайният свят на рисунката”, 
а именно, че хоризонтални линии, изо-
бразяващи небе или каквото и да е друго 
нарисувано в най-горната част на листа, 
в повечето случаи символизира страх 
от бреме, което трябва да се понесе или 
съмнение във възможността да се вземе 
ситуацията под контрол. 

В разглежданите рисунки се появява 
още един самолет, като спасително ре-
шение може би, или като мечта – с раз-
перени криле, напомнящ жерав с про-
зорци, като на някои места се постига 
ефект на мултиплициране на неговото 
приземяване /фиг.12 и фиг.13/.

Този самолет, по думите на Донна пъту-
ва за морето /към Приморско/.

Тук отново се присъединяваме към мне-

нието на Фърт, който счита, че смисълът 
на арт-терапевтичната работа не се със-
тои в това да разшифроваме правилно 
съдържанието на рисунката, за да кажем 
какво очаква нейният автор в бъдеще, а 
по-скоро да бъдат формулирани въпро-
си, за това какво съобщава тази рисун-
ка. Ето защо не можем да подминем и 
образите, които еднократно се срещат 
в някои от рисунките и говорят за до-
миниращи психични процеси и дори за 
соматични изменения.

Преди осем години Донна е претърпяла 
черепно-мозъчна операция за отстраня-
ване на туморно образувание. Оттогава 
е загубила прецизността на движенията 
си /нарушена е фината ѝ моторика/, кое-
то се е отразило и на начина, по който 
рисува. С това се обяснява привидната 
небрежност в нейния изобразителен 
процес. Близките ѝ споделят за пореди-
ца рисунки от този период, изпълнени 
с много тъмни, почти черни краски, от 
които за съжаление няма запазена нито 
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една.

След възстановителния период от опера-
цията, нещата постепенно се нормали-
зират и ние се срещаме с вече познатите 
ни първи рисунки, в които „полянката” 
все още не е „дърво”, а „къщата – Цен-
тър” не се е появила /фиг.14/.

Осем години след операцията отново 
се развиват туморни образувания. Тези 
нови образувания като че ли ги разпоз-
наваме в рисунките от този период под 
формата на осино гнездо /фиг.15/. Ав-
торката вероятно се е досещала за тях 
и е отразила соматичните промени в тя-
лото си като огнено оранжево гнездо на 
оси. Ако приемем, че „дървото-полянка” 
е символ на дома ѝ, то нашествието на 
осите върху него се възприема от Донна, 
като беда 

грозяща цялото семейство, или най-мал-
кото е регистрирала всеобщото прите-

снение от неизвестността и опита да 
скрият от нея новата опасност. Отноше-
нието на семейството ѝ е изпълнено с 
тревога, но и с много жестове на внима-
ние и обич, особено от страна на сестра 
ѝ.

Черното кръстче в центъра на полян-
ката изчезва напълно от абстракциите 
на Донна през този период. В тях цари 
необичайна празнична атмосфера и се 
усеща като че ли някакво притихване.

От тогава датират и няколко рисунки 
правени при силно влошено здраво-
словно състояние и под въздействието 
на упойващи лекарствени препарати. Те 
са като бледа маркировка на иначе ярко 
присъстващите символни образи. Дори 
тогава, Донна е намирала сили да остане 
вярна на ритуала си. Една от рисунките 
силно напомня на последно човешко из-
дихание, на обещание дадено в името на 
живота /фиг.16/. 
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В книгата си “Психология на изкуство-
то” П. Цанев насочва вниманието ни 
към думите на антроположката Елен 
Дисаниек, която твърди, че изкуството 
се базира на универсалната човешка 
склонност да прави особени и специ-
ални някои обекти и дейности. Според 
нея изкуството се нарежда до други два 
модела на човешко поведение – играта 
и ритуала – склонността към тях е зало-
жила основата за появата на изкуството 
(Цанев, П. 2002). 

Именно такава склонност се наблюда-
ва и в случая с Донна, тя превръща в 
особена и специална своята изобрази-
телна дейност. Стереотипното ѝ твор-
чество идва като оправдание за дългата 
пасивност, и се превръща в ритуално 
обяснение, с още и още повтарящи се 
натрапливи изображения, чрез които тя 
е започнала да комуникира със себе си и 
с хората около нея. 

Ритуалното ѝ поведение формализира, 

стилизира и хиперболизира нейното 
обикновено поведение, придавайки му 
особена комуникативна функция, имаща 
за цел да облекчи и подобри нейното со-
циално поведение. 

Изобразителната ѝ игра със скритите 
вътрешни образи се превръща в ритуал 
с натраплива характеристика, която про-
изтича от потребността за комуникация 
със себе си. Целият процес по реали-
зиране на този ритуал, прецизността в 
осъществяване на детайлите, издават 
един изключително креативен подход 
към справяне с дълбоко личните – со-
матични и психични процеси, които 
Донна е преживявала през този период. 
В нейния случай ставаме свидетели на 
творческо изграждане на ефективна ав-
торефлексия. 

При арт-терапевтична работа със случаи 
като този можем да се срещнем едновре-
менно с ритуала, играта и изкуството. 
Рисунката е път към психиката и лич-
ното несъзнавано на всеки човек. „Ри-
сунките се явяват и като резултат от су-
бективно творчество – художествените 
възгледи, цветова тоналност, пристрас-
тия и антипатии – всичко това са су-
бективни черти, проявяващи зависимост 
от индивидуалността на човека” (Ферс, 
Г., 2003). Както подчертава К.Г.Юнг – 
нашите наблюдения могат да имат само 
косвен характер (Юнг, К. Г.,1976 г. цитат 
по Ферс, 2003г.), което се потвържда-
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ва напълно при разглеждания случай с 
Донна. Огромният количествен мате-
риал дава добра база за сравняване и 
проверка. Многократните повторения 
са като детските изпитания на вече зау-
чен елемент, който детето с удоволствие 
апробира и преживява отново успеха от 
направената крачка, сякаш, за да препо-
твърди правилната посока на предначер-
тания път.

В това именно се състои смисълът на 
арт-терапията – да се окаже помощ на 
човек в извървяването на неговия собст-
вен път, а не този, който ние считаме, че 
е подходящ за него. Тук би бил на място 
примерът на Василий Кандински, който 
не се е съмнявал в своя „вътрешен свят”, 
светът на образите, където абстракцията 
не е самоцел, а образи, произлизащи от 
желанието и водещи към всеобхватност 
и жизненост.

Случаи като разгледания се срещат ряд-
ко. Не може да се каже, че между тях 
има някакви прилики или дори само 
общи черти, но се срещат и такива, кои-
то съдържат в себе си стереотипност, 
натраплив ритуал или авторефлексия, а 
понякога и трите характеристики навед-
нъж.
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Абстракт: Обект на настоящото из-
следване са комуникативните особе-
ности на президента на САЩ Доналд 
Тръмп по време на предизборните де-
бати от есента на 2016 и в частност 
тяхната невербална съставка, а негов 
предмет – аргументативната функ-
ция на невербалното му поведение. 
Като материал за анализ служат ви-
деозаписи на трите финални дебата 
между Тръмп и неговия опонент от 
демократическата партия – Хилъри 
Клинтън, проведени на 26 септември, 
09 октомври и 19 октомври 2016 го-

дина. Целта на този анализ е, посред-
ством методите наблюдение, срав-
нителен анализ, дискурсивен анализ и 
дескриптивен анализ, да се определи до 
каква степен невербалната комуника-
ция на американския президент изпъл-
нява аргументативна функция и дали 
чрез нея той би могъл да осъществява 
убеждаващо въздействие върху свои-
те комуникативни партньори.

Ключови думи: Доналд Тръмп, Хила-
ри Клинтън, невербална комуникация, 
аргументация

Аргументативността в невербалното 
поведение на Доналд Тръмп по 
време на президентските дебати 
през 2016 година
Автор: д-р Ивайло Карагеоргиев
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Хората си дават сметка за съ-
ществуването и функциите на 
невербалната комуникация 
още от древността, но науката 

се занимава с нея сравнително отско-
ро. Невербалната комуникация дълго 
време е подценявана и дори отхвър-
ляна от световната наука. Едва през 
последните десетилетия сериозни 
учени от различни области на позна-
нието започват да ѝ придават значи-
мост и я превръщат в свой изследова-
телски обект.
В световната литература съществува 
голям брой изследвания върху невер-
балното общуване, неговите функ-
ции и начините му за реализиране, но 
сравнително малко внимание се отде-
ля на убеждаващата страна на невер-
балната комуникация. Нарастващото 
значение на междуличностните кон-
такти във всяка сфера на човешкия 
живот определя актуалността на по-
добен вид изследвания. 
Настоящото проучване е провокира-
но от недостатъчния брой анализи на 
невербалното поведение на амери-
канския държавен глава. Той е обект 
на постоянен интерес от страна на 
всички видове медии и проявите му 
ежедневно стават достояние на обще-
ството. Този факт го поставя в центъ-
ра на множество различни дискусии и 
анализи. Всяка негова дума се взема 
под внимание и бива одобрявана или 
критикувана. И макар неговото слово 

да е основният носител на информа-
ция относно възгледите и позициите 
му по всички въпроси с обществено 
значение, в никакъв случай не бива да 
се подценява информативната стой-
ност на посланията, отправени по не-
вербален път, както и влиянието, кое-
то те оказват върху възприятията на 
обществото.
Обект на настоящото изследване са ко-
муникативните особености на прези-
дента на САЩ Доналд Тръмп по време 
на предизборните дебати от есента на 
2016 и в частност тяхната невербална 
съставка, а негов предмет – аргумен-
тативната функция на невербалното 
му поведение. 
Като материал за анализ служат ви-
деозаписи на трите финални дебата 
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между Тръмп и неговия опонент от 
демократическата партия – Хилъри 
Клинтън, проведени на 26 септември, 
09 октомври и 19 октомври 2016 го-
дина.
Резултатите от анализа, в комбинация 
с изводите от други проучвания в об-
ластта на невербалната комуникация, 
служат като база за постигането на 
целта на това изследване, а именно:

- До каква степен невербалната 
комуникация на американския пре-
зидент изпълнява аргументативна 
функция и дали чрез нея той би мо-
гъл да осъществява убеждаващо въз-
действие върху своите комуникатив-
ни партньори.

За постигането на тази цел опреде-
лихме, че е необходимо да бъдат из-
пълнени три основни задачи:

- Да се представи кратък обзор на 
същността на невербалната комуни-
кация (НВК), нейните основни поня-
тия и функции.

- Да се направи анализ на комуни-
кационните ситуации, възникнали по 
време на трите президентски дебата, 
данните от който да демонстрират 
начина, по който аргументативната 
функция на НВК на Доналд Тръмп се 
проявява по време на неговите изяви. 

Като най-подходящи за постигането 
на обозначените цели бяха определе-
ни методите наблюдение, сравните-
лен анализ, дискурсивен анализ и де-
скриптивен анализ. 

Какво е невербална комуникация?
Научните изследвания в сферата на 
социалната комуникация започват в 
средата на 20. век, като оттогава са 
създадени различни изследователски 
модели. Тези модели, макар и различ-
ни, имат една обща характеристика 
– присъствието във всеки от тях на 
четири основни компонента: посла-
ние; източник на посланието; канал за 
предаване на посланието; получател 
на посланието. 
Източникът най-често е авторът на са-
мото послание, като той може да бъде 
отделна личност или организация. 
Съобщението, което източникът из-
праща, се кодира, а неговото значение 
се декодира. За да бъде успешен този 
процес, е необходимо всички участни-
ци в комуникационния акт да принад-
лежат към една и съща социокултур-
на среда. Съобщението може да бъде 
както вербално, така и невербално, а в 
повечето случаи е комбинация от две-
те. Последният от четирите основни 
компонента, комуникационният ка-
нал, бива два вида – междуличностен 
или чрез употребата на някакви тех-
нически средства, като в зависимост 
от това се определя и характерът на 
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комуникативното взаимодействие – 
неопосредствано и опосредствано. 
Към четирите основни компонента на 
социологическите комуникационни 
модели може да се добави и обратната 
връзка между източника и получателя 
на посланието. Обратната връзка е по-
веденчески акт, който се осъществява 
успешно, ако източникът на посла-
нието разбира за реакцията на полу-
чателя в резултат на неговия отговор. 
Чрез нея комуникативните партньори 
съдят доколко са ефективни средства-
та за общуване, които те са избрали в 
дадената ситуация. ¹ (Фиг. 1) 

В процеса на общуване невербалната 
комуникация се осъществява пара-
лелно с вербалната и представлява 
важна част от информационния канал 
в системата на общуване. ² Тя носи 
значително количество важна инфор-
мация за този, който я употребява, не-
говото отношение към предмета на 
разговора, към своя комуникативен 

партньор и т.н.
Понятието „невербална комуника-
ция“ излиза от рамките на понятието 
за речево общуване, тъй като има са-
мостоятелно значение и се реализира 
в много други (неречеви) системи и 
канали за предаване на информация. 
Различните изследователи в край-
на сметка признават, че невербална-
та комуникация е отчасти осъзната 
и осмислена, и отчасти неосъзната и 
осъществяваща се без, а често и про-
тив желанието на индивида. Рос Бък 
счита, че комуникацията има два ед-
новременно протичащи потока: сим-

волен, който е заучен, преднамерен и 
пропозиционен, основан на неокорте-
кса, и спонтанен, който е биологично 
основан, директен, непропозиционен 
и базиран в подкорието на мозъка. ³ 
Различните автори влагат различен 
смисъл в термина „невербална кому-
никация“. Като такъв той най-често се 
употребява в семиотиката, реторика-

http://nauka.bg


ХУМАНИТАРИСТИКА | БРОЙ 105

С подкрепата на:

155ЯНУАРИ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

та и социалната психология, а в линг-
вистиката като еквивалент може да се 
срещне понятието „паралингвистика“ 
или „екстралингвистика“.
Тук е задължително да направим 
уточнението, че термините „невер-
бална комуникация“ и „паралингвис-
тика“ не се припокриват и не могат да 
се използват като взаимнозаменяеми 
в реторическите изследвания. Линг-
вистиката обръща внимание на някои 
елементи от невербалното (жестове, 
мимики, пози, вокализация), но не 
засяга външния вид, физическите да-
дености на личността, проксемиката, 
тактилната невербална комуникация, 
комуникацията чрез аромати и аксе-
соари.
Едно от първите изследвания в това 
научно поле е от четиридесетте годи-
ни на 20. век и принадлежи на Дейвид 
Ефрон⁴, който живее дълго време сред 
натурализирани италианци и евреи в 
САЩ. Ефрон наблюдава емоционал-
ните и невербалните комуникативни 
изразни средства на тези етнически 

групи и прави първите скици, съста-
вя жестови и семантични двигателни 
лексикони. Особено внимание Ефрон 
отделя на мануалните движения, про-
мените в положението на главата и 
ситуативните телесни позиции. Пър-
вите наблюдения на Ефрон създават 
изследователска традиция, която се 
спазва и днес. 
Определенията за това какво всъщ-
ност представлява невербална-
та комуникация са различни, като 
най-краткото и ясно обобщение на 
нейната същност гласи: „В невербал-
ната комуникация се включва инфор-
мацията, която се излъчва от външния 
вид и движенията на тялото (телес-
ните знаци и сигнали) или се предава 
чрез промени в гласа, чрез звук, цвят, 
светлина, както и чрез пространстве-
ното поведение и, съзнателно или не, 
целенасочено или случайно, оказва 
въздействие върху материалната сре-
да от страна на един индивид, приема 
се от органите за осезание на друг ин-
дивид и се взема предвид и евентуал-
но влияе на поведението му.“ ⁵
Това определение на Майкъл Аргайл, 
дадено още през седемдесетте години 
на миналия век, дава ясна обща пред-
става за това какво представлява не-
вербалното общуване.
Макар невербалната комуникация да 
се характеризира с голямо богатство 
от изразни средства, тя в никакъв слу-
чай не може да компенсира липсата на 
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слово, чието наличие я детерминира 
до такава степен, че тя не би могла да 
бъде разглеждана като самостоятел-
на, независима от словото.
Тъй като невербалната комуникация 
е неразривно свързана с вербалната, 
нейните функции следва да бъдат из-
ведени именно чрез съпоставянето ѝ 
с нея. Подходящи за целите на това из-
следване са следните функции:

- функция по подтекст – действи-
телно отношение към словесно изра-
зеното чрез подкрепянето, отричане-
то или придаването на нюанси;
- функции по отношение на общу-
ването – синхронизираща, функция на 
обратната връзка, модално-емоцио-
нална функция. ⁶

Може ли невербалната комуника-
ция да изпълнява аргументативна 
функция?

В реториката под „убеждаваща кому-
никация“ се има предвид общуване 
на комуникатора с аудиторията, дори 
ако тя се състои само от един слуша-
тел, читател или зрител. Целта на това 
общуване е промяната или усилване-
то на неговите становища, вярвания, 
ценности и отношения, а в някои слу-
чаи – промяната или утвърждаването 
на поведението на аудиторията. Убеж-
даващата комуникация се разглежда 
като синоним на реторическото общу-

ване и ораторското изкуство.  ⁷
Реториката се занимава с убеждава-
щата комуникация от появата си до 
наши дни. В диалога „Горгий“ Платон 
предава схващането на Горгий за това, 
че „реториката е създател на убежде-
ние и че цялата ѝ дейност и същност-
та ѝ се състои в това.“⁸  Във „Федър“ 
говори за целта на оратора – да убеди 
душата със своето красноречие. ⁹
Убеждаващата комуникация и соци-
алното влияние са категории, насо-
чени към промяна на нагласите. Под 
социално влияние се разбира въз-
действието върху чуждото съзнание, 
независимо дали става въпрос за гру-
па от хора или отделен индивид. Со-
циалната психология, за разлика от 
реториката, разглежда убеждаващата 
комуникация като „еднопосочна“, т.е. 
получателят на посланието няма въз-
можността да изразява и да защитава 
гледната си точка, нито да отхвърля 
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открито аргументацията на съобще-
нието. ¹⁰
В основата на убеждаващата комуни-
кация стои една от главните цели на 
ораторското изкуство – убеждението. 
Смисълът на това понятие е много 
сходен с този на понятието „вяра“. В 
старогръцки език за убеждение, вяра 
и доказателство може да се използва 
една и съща дума – πιστις. Всяко убеж-
дение може да бъде разглеждано като 
вяра, тъй като ако човек е убеден в 
нещо, то това означава, че той вярва в 
него. В същото време обаче, не всяка 
вяра е убеждение, защото тя може да 
бъде оправдана и неоправдана. ¹¹
Убеждаването е символичен процес, 

който изисква време, активно участие 
на получателя на посланието, а също 
така употребата на символи за преда-
ване на посланието както на вербално, 
така и на невербално равнище. Сим-
волите са инструменти, които служат 
на своя притежател, когато той цели 
промяна на нагласите и мненията на 
своите комуникативни партньори. 
Процесът на убеждаване невинаги е 
успешен, но винаги включва в себе си 
целенасочен опит за оказване на вли-
яние върху друга личност, при който 
комуникаторът е наясно, че се опитва 
да постигне тази цел.
Всички изследвания в областта на 
реториката и комуникациите от 
древността до наши дни отчитат 
важността, която има ораторът за осъ-
ществяването на успешна убеждава-
ща комуникация. Съществуват множе-
ство препоръки за неговия характер, 
за подготовката на речта му, както и 
за поведението му пред аудиторията.
Аристотел разделя доказателствата 
на два вида – свързани с изкуството 
и лежащи извън него.¹²  Като доказа-
телства извън изкуството можем да 
приемем фактите, а сред свързаните 
с изкуството – невербалното, т.е. ак-
тьорското умение на оратора. Свър-
заните с изкуството доказателства 
са три вида. Част от тях се намират в 
характера на оратора, други – в него-
вата способност да предизвика някак-
во настроение у аудиторията, а трети 
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– в годността на самата реч да доказва 
или да изглежда, че доказва. ¹³
Характерът на оратора, както и на все-
ки друг човек, е изграден от различни 
измерения, които биха могли да имат 
висока степен на въздействие спрямо 
аудиторията. Към тях могат да бъдат 
отнесени идеологическите и религи-
озните вярвания, националността, ес-
тетическите предпочитания, общест-
веното положение, компетентността, 
чувството за хумор, ерудицията и т.н. 
Тази информация е неутрална, но чес-
то играе роля при формирането на 
положително или отрицателно отно-
шение към оратора, което работи по 
линия на факторите доверие и при-

влекателност. ¹⁴
Предизвикването на доверие от стра-
на на аудиторията е едно от най-ва-
жните неща, към които трябва да се 
стреми ораторът. То може да нарасне, 
ако той се представи пред нея като 
висококвалифициран експерт, запоз-
нат с дискутирания предмет. Високата 
експертиза на източника предизвиква 
съгласие, защото увеличава нивото на 
приемане на аргументите в съобще-
нието. (Келман) 15

Някои автори смятат, че един от 
най-силните показатели за нараства-
не на доверието към комуникатора 
е, когато той показва безпристраст-
ност към обсъждания проблем, както 
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и липса на намерение за убеждаване. 
Дори когато защитава теза, която е 
против неговия интерес, той печели 
доверие като искрен и непредубе-
ден човек, а всяко изразено от негова 
страна пристрастие може да се изтъл-
кува от аудиторията като лична заин-
тересованост.  16

Напълно е възможно обаче да се слу-
чи и обратното. „Една от особености-
те на възприемането на комуникато-
ра въобще и в условията на масовите 
комуникации в частност се заключва 
в това, че реципиентите възприемат 
едновременно изходящото от кому-
никатора съобщение и личността на 
самия комуникатор“.17  Ако се получи 
разминаване между предварителната 
информация на аудиторията за ора-
тора и вербалното и невербално му 
поведение по време на произнасяне-
то на речта, е много вероятно тя да 
застане нащрек и да повиши своята 
критичност към ораторското посла-
ние, затваряйки частично или изцяло 
шлюза на доверие към оратора. 
Логически невъзможното често може 
да бъде реторически възможно. Ро-
лята на невербалното поведение на 
оратора за постигането на тази въз-
можност е решаваща. Тя може да за-
пази или да повиши ефективността и 
да улесни внушението, а също така да 
компенсира непълнота в доказател-
ствата, изложени на равнище текст. 18

Стилът на оратора има пряко отноше-

ние към доказването. Аристотел под-
чертава, че стилът не трябва да бъде 
нито нисък, нито високопарен. Убеди-
телен е съответният стил. „Този стил 
ще бъде уместен, ако изразява чувства 
и характери и съответства на изброя-
ваните предмети. А съответствие има 
тогава, когато нито за важни неща се 
говори както дойде, нито за прости 
неща – тържествено.“ 19

Стилът на оратора е широко понятие, 
което обхваща неговото поведение, 
изказ, обноски, външен вид и т.н. На 
база на общото възприятие на ли-
чността може да се говори за наличи-
ето на няколко различни ораторски 
стила: стил на речта, интонационен 
стил, стил на жестикулация и прид-
вижване в пространството, стил на 
обличане и др. Съвкупността от тези 
стилове образува индивидуалния 
стил на всеки един оратор. 20

Стилът на поведение на оратора на 
сцената, както и неговите актьорски 
умения, имат решаващо значение за 
успеха на цялостното му представяне. 
Определение на понятието „неверба-
лен стил“ дава Лани Аредондо. Според 
него, невербалният стил и стилът на 
поведение на трибуната са едно и също 
нещо, а самият невербален стил пред-
ставлява „съвкупност от зрителните 
и слуховите сигнали, които ораторът 
изпраща към аудиторията.“21  Аредон-
до разграничава три разновидности 
на невербалния стил – пасивен, поло-
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жителен и агресивен. Пасивният стил 
се характеризира с това, че ораторът 
е тих, плах, нерешителен, скован, при-
теснен. Той е неуверен и избягва зри-
телен контакт с аудиторията. Положи-
телният стил е типичен за решителни 
хора, които изглеждат уверени в себе 
си, имат изразителен глас и лице, 
стремят се да осъществяват и поддър-
жат зрителен контакт с аудиторията, 
а също така отчитат обратната връз-
ка. Агресивният стил е характерен за 
оратори, които са склонни към край-
ности. Те гледат втренчено, говорят 
силно, изражението им е напрегнато 
и демонстрират своето превъзходство 
пред останалите.  22

За да постигне своите цели, ораторът 
трябва да си дава сметка за важната 
роля, която играе обратната връзка в 
процеса на комуникативния акт. 
При аудиториите, които не крият 
своето отношение към оратора, се 
наблюдава както вербална, така и не-
вербална обратна връзка. Откритата 
аудитория е по-лесна за въздействие, 
отколкото закритата. Това до голяма 
степен се дължи на факта, че ораторът 
има възможността да получава инди-
катори за отношението на конкрет-
ната аудитория към него в дадения 
момент и да се възползва от тях с цел 
адаптиране на поведението си според 
обстоятелствата. Той трябва да раз-
бира вярно както умишлено насоче-
ното невербално поведение, така и т. 

нар. „изтичания“, които са следствие 
от невъзможността на човека да кон-
тролира изцяло поведението на свое-
то тяло. Изтичанията могат да бъдат 
и знак за наличието на целенасочена 
манипулация. Някои психофизиоло-
гични реакции, като пребледняването 
и изчервяването например, освен че 
не подлежат на умствен контрол, имат 
огромно значение както за подтекста, 
изразяването на емоционалното със-
тояние, така и за обратната връзка, 
която протича към другия участник в 
процеса на общуването.  23

При монологичните неопосредствани 
форми на общуване обратната връзка 
е почти изцяло невербална и в същото 
време много информативна. Реакции-
те на събеседника позволяват на го-
ворещия да внася корекции в изказва-
нето си на момента – да пропуска вече 
известни факти, да допълва инфор-
мацията за недоизяснени неща и т.н. 
По този начин, устната монологична 
реч може да премине в скрита форма 
на диалог,24  а диадата оратор-аудито-
рия да се превърне в авторегулацион-
на система. Това твърдение подкрепя 
гледната точка на П. Вацлавик, който 
разглежда процеса на общуване меж-
ду субектите като отворена система, 
елементите на която взаимодействат 
помежду си и оказват влияние един 
на друг, създавайки едно цяло.  
Когато ораторът реши да извършва 
корекции в поведението си на базата 
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на получена посредством невербална 
обратна връзка информация, е важно 
да си дава сметка за това, че опреде-
лен невербален елемент не трябва да 
се вади и разглежда отделно от конте-
кста на конкретната комуникативна 
ситуация. Игнорирането на този факт, 
както и неотчитането на характерис-
тиките на отделния субект или ауди-
торията, води до изводи, които подла-
гат на опасност не само убеждаването, 
но и осъществяването на комуника-
тивния процес като цяло.25

Аргументативността на невербалната 
комуникация, с положителен или от-
рицателен знак, може да бъде открита 
в множество комуникативни ситуации 
от заобикалящата ни действителност. 
Имайки предвид насочеността на на-
стоящото изследване и ограничения 
му обем, ще приведем няколко, но зна-
кови примери за аргументативната 
роля на невербалното поведение. 
През 50-те години на 20. век, преди да 
стане президент, Ричард Никсън посе-
щава Латинска Америка на добра воля, 
за да се опита да закърпи обтегнатите 
отношения с местните жители. Кога-
то той излиза от самолета си, показва 
на събралата се тълпа американския 
жест „OK“ и бива изумен от последва-
лите освирквания срещу него. Бидей-
ки не наясно с местните невербални 
езикови обичаи, Никсън отправя пос-
ланието „Вие всички сте задници“. 26

С голяма доза увереност бихме могли 

да предположим, че Никсън не науча-
ва добре урока от своето посещение 
в Латинска Америка. Това проличава 
през 1960 година, когато той участва 
в предизборна надпревара с предста-
вителя на Демократическата партия 
– Джон Ф. Кенеди. Ключовата повра-
тна точка в кампанията са четирите 
Кенеди-Никсън дебата. Това са пър-
вите президентски дебати, давани по 
телевизията, поради което привличат 
огромно внимание. Никсън настоява 
да води кампанията си до само някол-
ко часа преди първия дебат. Той не е 
напълно възстановен от престоя си в 
болница, вследствие на което изглеж-
да блед, болнав и уморен. Той също 
отказва грим за първия дебат и в ре-
зултат на това наболата му брада ясно 
се вижда на чернобелите телевизори 
от онова време. За разлика от него Ке-
неди си почива, подготвя се обшир-
но преди срещата, изглежда уверен и 
спокоен по време на дебата. Според 
някои оценки 70 милиона зрители 
гледат първия дебат. Хората, които 
гледат по телевизията в огромното си 
мнозинство считат, че Кенеди е спече-
лил, а радио слушателите (по-малка 
публика) присъждат победа на Ни-
ксън. След края му проучванията по-
казват, че Кенеди се придвижва от ма-
лък дефицит до малка преднина пред 
Никсън. През останалите три дебата 
Никсън възвръща теглото си, носи 
телевизионен грим и изглежда по-си-
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лен. Около 20 млн. зрители по-малко 
гледат останалите три дебата, обаче. 
Политическите наблюдатели от вре-
мето смятат, че Кенеди е спечелил 
първия дебат, Никсън е спечелил вто-
рия и третия, а четвъртия дебат, кой-
то се счита за най-силно представяне 
и за двамата, е равен. 27

Като пример може да послужи и жес-
тът-подпис на футболния отбор на 
Texas Longhorns, чийто симпатизант е 
бившият президент на САЩ Джордж У. 
Буш-младши. Показалецът и малкият 
пръст, вдигнати нагоре, представля-
ват рогата на бика и този футболен 
жест е разпознаваем от повечето аме-
риканци. 28

В Италия обаче този жест се използва, 
за да каже на човека, че други мъже 
правят разни неща със съпругата му. 
През 1985 петима американци са били 
арестувани в Рим за тържествуващи 
танци с едновременното използване 
на този жест в района на Ватикана, 
предизвикани от новините за важна 
победа на Longhorns в САЩ.  29

Въз основа на казаното, можем да 
потвърдим наличието на аргумента-
тивност, която се реализира чрез раз-
личния смисъл, който участниците в 
общуването влагат в едно и също не-
вербално поведение. Може да се каже, 
че субектите си служат с различни 
невербални „езици“, т.е. декодират по 
различен начин някои елементи, така 
както би се случило, когато разгова-

рят на различни вербални езици. При 
вербалното общуване корекциите са 
сравнително лесни, защото погреш-
ното разбиране е по-леко установимо. 
Това е така поради изцяло съзнател-
ното равнище, на което се осъщест-
вява самото вербално общуване. 
Невербалното е във висока степен 
подсъзнателно и често детерминира 
поведението на общуващите субекти, 
без те да го осъзнават. Подобни раз-
минавания могат да бъдат избегнати, 
ако участниците в общуването са на-
ясно с различията в системите за ко-
дификация и декодификация, които 
използват, но това означава тези еле-
менти на невербалното да се осмис-
лят на съзнателно ниво и да се имат 
предвид в процеса на общуването.
През есента на 2016 в САЩ отново е 
време за избори и решихме да подло-
жим на анализ невербалното поведе-
ние на един от основните кандидати за 
поста и в последствие официално из-
бран президент на страната – Доналд 
Тръмп. Представителят на републи-
канците придобива широка извест-
ност по целия свят с понякога крайни-
те си изказвания по някои въпроси на 
вътрешната и външната политика.
По време на кандидат-президентски-
те дебати и особено в първия от тях, 
обикновено уверено изглеждащият 
на невербално равнище Тръмп показ-
ва известна доза несигурност и заема 
по-скоро отбранителна позиция спря-
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мо своя опонент. 30 Неговата иначе 
енергична жестикулация, кимания и 
издадена напред брадичка, са замене-
ни със значително по-плахи движения 
на главата, по-малко на брой жестове с 
ръце и свъсени вежди. Опонентът, Хи-
лъри Клинтън, се държи по-уверено, 
а тялото ѝ не реагира на коментарите 
на Тръмп. (сн. 17 и 18) 

 /07:29/        /50:37/
Сн. 17 и 18) Първи предизборен де-
бат между Хилъри Клинтън и До-
налд Тръмп – 26.09.2016

По време на този дебат Доналд Тръмп 
е доста емоционален. Докато говори, 
той повишава височината на гласа 
си, а също така и темпа на речта си. 
На моменти, макар и не толкова чес-
то, паузите между думите са много 
кратки, което има антиаргументати-
вен ефект. Речта започва да се слива, 
а това затруднява възприемането на 

информацията. Емоционалността се 
подкрепя от жестове, които могат да 
се определят по класификацията на 
Сарет и Фостър като принадлежащи 
към средно ниво (между раменете и 
кръста). В някои случаи те са на гра-
ницата с горното равнище (от раме-
нете нагоре). Неувереността на Тръмп 
проличава най-добре по линия на об-

ратната връзка. Докато Хилъри Клин-
тън говори, той често гледа надолу 
или настрани, а тялото му извършва 
ненужни движения. Раменете му се 
повдигат и смъкват, а позата преми-
нава от изправена към леко прегър-
бена и обратно. Такова количество 
движения предизвиква отрицателно 
усещане в аудиторията, която лесно 
декодира поведението като излъчва-
що нервност и чувство за дискомфорт 
в комуниканта. Особено в началото на 
дебата, Тръмп често вдишва много шу-
мно през носа си, дори когато говори, 
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и това се забелязва. Това определено е 
„шум“ в канала, който е антиаргумен-
тативен и води до активиране на фил-
търа на недоверие на аудиторията по 
линия на фактора привлекателност. 
След края на предаването кандидатът 
на републиканците получава въпроса, 
дали е настинал, на който той отгова-
ря с „Не“. Може би тук Тръмп изпуска 
шанс да намали отрицателния ефект, 
предизвикан от „подсмърчането“. От-
говор „Да“ би дал на обществото ня-
каква приемлива причина, която да 
неутрализира негативното усещане 
поне в известна степен. Друг минус за 
Доналд Тръмп е голямото количество 
одобрителни поклащания с глава, кое-
то се наблюдава по време на изказва-
нията на неговия опонент. Създава се 
впечатлението, че Тръмп е съгласен с 
много от нещата, които Клинтън каз-
ва, а това би могло да бъде възприето 
както като проява на подчинителна 
позиция спрямо нея, така и като липса 
на собствено мнение по обсъжданите 
въпроси, което е неприемливо за чо-
век, борещ се за президентското мяс-
то в Белия дом. Когато иска да изрази 
несъгласие, той го прави като прекъс-
ва речта на Хилъри Клинтън. Тя уме-
ло успява да се възползва от тези мо-
менти и вместо да опита да надвика 
своя опонент или да покаже раздраз-
нението си от неговите действия, ги 
посреща с усмивка и дори с чувство за 
хумор. 

Тръмп изглежда недостатъчно уве-
рен, а тази неувереност проличава и 
чрез по-голямото количество мими-
ки (включително показване на езика 
през устните). (сн. 19 и 20) 

 /50:54/

/01:01:49/
(Сн. 19 и 20) Първи предизборен де-
бат между Хилъри Клинтън и До-
налд Тръмп – 26.09.2016
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За разлика от него Хилъри Клинтън 
се контролира изцяло. Гласът ѝ не е 
много силен, логическите ударения 
са добре синхронизирани с речеви-
те фрагменти, а количеството поглед 
към камерите е значително. Гледането 
към камерите позволява на Клинтън 
да създаде впечатление за по-добър 
контакт с аудиторията, и то телеви-
зионната, която е рекордна за предиз-
борни дебати в САЩ. 
По време на втория предизборен де-
бат невербалното поведение на До-
налд Тръмп е различно. Дори и да из-
питва силни емоции, той се стреми да 
не ги показва. Гласът му е с по-малка 
сила и височина, а темпът по-бавен. 
Излишни движения на тялото му също 
не се наблюдават. Ако ги има, те не са 
толкова забележими и не оказват от-
рицателно въздействие върху въз-
приятията на аудиторията. Тръмп оп-
ределено е отчел и негативния ефект, 
който предизвиква, прекъсвайки 
Клинтън. Този път прекъсванията са 
значително по-малко и ясно се вижда 
стремежът му да потиска тази проява. 
Той успява да контролира емоционал-
ното си състояние, дори когато Хи-
лъри Клинтън осъществява словесна 
атака срещу него. В повечето случаи, 
вместо с мимики и прекъсвания, До-
налд Тръмп изчаква края на изказва-
нето на своя опонент и отговаря вер-
бално, като гласът му остава спокоен, 

а темпът на речта умерен.
Въпреки това, Тръмп все още показва 
повече притеснение от Клинтън на 
невербално равнище. Още в самото 
начало, а и няколко пъти по време на 
дебата, той застава зад стола си и хва-
ща неговата облегалка. (сн. 21 и 22)

 /05: 45/   

/41:04/
(Сн. 21 и 22)31  Втори предизборен 
дебат между Хилъри Клинтън и 
Доналд Тръмп – 09.10.2016
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Действието може да бъде разтълкува-
но като създаване на бариера между 
говорещия и околните. Прикриването 
зад бариера е действие, което правим 
още от ранна възраст, когато искаме 
да се предпазим от нещо. Като деца, 
когато се намираме под някаква за-
плаха, ние се крием зад солидни обек-
ти като маси, столове или майчината 
пола. С порастването хората започват 
да осъзнават, че подобно поведение е 
неприемливо, поради което заместват 
обектите от обкръжаващата ги среда 
с кръстосани ръце или крака, които 
започват да изпълняват функцията 
на защитна преграда. Тръмп използва 
облегалката на стола като щит, който 
предпазва тялото, а също така и като 
опора за ръцете си, което предизвик-
ва усещане за сигурност. 
Доналд Тръмп не успява да неутра-
лизира шумното вдишване през носа, 
което, както отбелязахме, е много за-
бележимо и по време на първия дебат. 
Сякаш има някакви усилия от негова 
страна, но крайно недостатъчни, за 
да предотвратят силния му антиар-
гументативен ефект. От друга страна, 
обаче, е необходимо да отбележим, че 
по линия на обратната връзка няма 
толкова много сигнали с антиаргу-
ментативна стойност. Постоянните 
кимания с глава са избегнати, а кому-
никативният партньор се слуша без 
излишни мимики и жестове.
Интересно при този дебат е простран-

ството, в което той се провежда. Канди-
датите нямат самостоятелни катедри, 
а само подобни на шкафчета поставки. 
Позволени са и въпроси от страна на 
аудиторията. Очевидно идеята е, те да 
не стоят неподвижно зад тях, а да из-
ползват празното пространство около 
себе си. Както видяхме, Доналд Тръмп 
не се чувства добре при липса на пре-
града, за разлика от Хилъри Клин-
тън, която успява да се възползва от 
обстановката. Отговаряйки на въпрос 
от аудиторията, засягащ здравната 
система на страната, Клинтън напус-
ка своята лична територия и влиза в 
територията на Тръмп, възползвайки 
се от това, че питащият е по-близо до 
него. (сн. 23 и 24)

/30:27/   

(Сн. 23 и 24) Втори предизборен де-
бат между Хилъри Клинтън и До-
налд Тръмп – 09.10.2016
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/30:32/

По този начин Клинтън успява да по-
стигне две неща. Скъсява разстояние-
то между себе си и хората в залата, 
усилвайки усещането за близост с ау-
диторията. Освен, че нарушава лична-
та територия на Тръмп, тя успява да 
застане така, че той да остане зад гър-
ба ѝ, което може да се изтълкува като 
демонстрация на превъзходство. 
Хилъри Клинтън демонстрира пре-
възходство още в началото на дебата. 
След като двамата опоненти влизат в 
залата, те не се здрависват, а се поз-
дравяват само с леко кимване на гла-
вата. Забелязва се, че Тръмп задържа 
погледа си върху Клинтън малко по-
вече, което би могло да бъде индика-
тор за това, че би приел ръкостискане, 
ако Клинтън го предложи. 
По време на третия и последен дебат 
за президентското място в САЩ, кой-
то се провежда в Лас Вегас, в невер-
балното поведение на Доналд Тръмп 
се наблюдават още положителни про-

мени. Това проличава по това как той 
реагира на словесни атаки от страна 
на Клинтън и как изразява несъгла-
сие към това, което тя казва. Както и 
във втория дебат, Тръмп не показва 
емоции, а посреща думите на Клин-
тън с безизразно лице. Прекъсвани-
ята на вербално равнище от негова 
страна са сведени до минимум и се 
предприемат, само когато той изра-
зява много силно несъгласие. В пове-
чето случаи несъгласието на Тръмп 
проличава по хоризонтално движе-
ние на главата и иронична усмивка. 
(сн. 25) Той си позволява проява на 
иронично отношение дори на вербал-
но равнище, а в речта му се забелязват 
повече метафори спрямо предишните 
два дебата. Кандидатът на републи-
канците почти елиминира антиаргу-
ментативния „шум“, предизвикван от 
вдишването през носа. В Невада, този 
„шум“ се появява само в единични 
случаи, предимно когато темпът на 
речта стане по-бърз. Характерните за 
Тръмп жестове не са твърде резки. И 
тук, те служат предимно за поставяне 
на ударение върху определени думи 
и фрази. Забелязва се още, че Тръмп 
акцентира и чрез намаляване силата 
на гласа и по-дълги паузи. Тялото му е 
изправено, брадичката повдигната, а 
количеството поглед спрямо Клинтън 
и аудиторията е по-голямо. (сн. 26) 
Чрез повишеното количество поглед 
Тръмп показва по-голямо внимание 
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към зрителите и повече интерес към 
това, за което се говори.

 /25:01/   

/50:40/

(Сн. 25 и 26)32  Трети предизборен 
дебат между Хилъри Клинтън и 
Доналд Тръмп – 19.10.2016

Хилъри Клинтън успява да запази 
част от положителните елементи от 
невербалното си поведение в предиш-

ните дебати. Гласът ѝ остава ясен и 
уверен, но темпът на речта се забърз-
ва по-често от преди. Тя отново реаги-
ра с усмивка на вербалните атаки на 
Тръмп, но в няколко случая повиша-
ва глас и не спира да говори, което би 
могло да се интерпретира като проя-
ва на емоция или по-ниска степен на 
самоконтрол. Възможността това по-
ведение да се декодира така се увели-
чава на фона на пълното спокойствие, 
с което Клинтън реагира в подобни 
ситуации в предишните два дебата, а 
това може да доведе до отрицателен 
ефект по линия на фактора доверие. 
Негативен ефект може да се създаде 
и от киманията с глава (със значение 
на „Да“), докато Тръмп говори за това, 
че САЩ не могат да защитават други 
страни, и дори когато открито я обви-
нява, че лъже. Жестовете на Клинтън 
съвпадат по време с думите на Тръмп: 
„…защото нашата страна не може да си 
позволи да защитава Саудитска Ара-
бия, Япония, Германия, Южна Корея и 
много други места. […] Вижте. Доказа-
но е, че тя лъже. […] Това е просто още 
една лъжа.“33  /32:00 – 32:21/ (Прево-
дът е мой) „Изтичането“ на инфор-
мация на невербално равнище в из-
вестна степен се разминава с тезата, 
че САЩ трябва да поддържат между-
народните алианси, в които участват. 
Както вече отбелязахме, нарушаване-
то на синхрона вербално-невербал-
но, води до антиаргументативност на 
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ораторското послание.
За разлика от предизборните дебати, 
новоизбраният президент на САЩ из-
глежда различно по време на първа-
та си публична изява след победата34.  
Тръмп е много по-спокоен и това личи 
по невербалното му поведение пред 
аудиторията. Мимиките са значител-
но по-малко, а жестовете, които упо-
требява, са характерните за него изоб-
разителни жестове (сн. 27) и жестове, 
с които акцентира върху определени 
части на изречението, подчертавайки 
по този начин тяхното значение. (сн. 
28)

 /01:34/    

(Сн. 27 и 28) Доналд Тръмп след по-
бедата на президентските избори 
в САЩ – 09.11.2016

/03:44 – 03:48/

Изобразителният жест с широко от-
ворени ръце в този случай изпълнява 
съпътстваща роля и съвпада с думи-
те: „Току-що получих обаждане от се-
кретаря Клинтън. Тя поздравява нас, 
всички нас...“, като едновременно по-
казва големината на подкрепящата 
Тръмп аудитория и изпраща посла-
нието за единство на държавния гла-
ва с обикновените американски граж-
дани.
Другият, характерен за Доналд Тръмп 
жест, събрани палец и показалец, 
може да се интерпретира като „ОК, 
всичко е наред“, но по-скоро става въ-
прос за насочване на вниманието към 
определени думи, тъй като ръката му 
извършва последователни движения 
надолу-нагоре, като всяко движение 
надолу съвпада с отделна дума – „... 
иска и очаква от нашето правителство 
да служи на хората и то ще служи на 
хората.“ /03:41 – 03:48/ 
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Думите са посрещнати с бурни апло-
дисменти от аудиторията в залата. 
Паузите между различните думи са 
добре изразени, което допринася за 
поставянето на ударението на опреде-
лени места в изречението и като цяло 
създава усещането за спокоен и добре 
подготвен оратор, който владее себе 
си. Важно е да уточним, че в полза на 
спокойствието, освен вече спечелени-
те избори, работи и фактът, че Тръмп 
говори пред аудитория, съставена от 
негови поддръжници.
Ако обърнем внимание на външния 
вид на президента, можем да забеле-
жим, че той спазва етикета, подходящ 
за човек с такъв статус. Официални-
ят костюм и вратовръзката обаче са 
придружени с аксесоар, който макар 
и малък по своите размери, носи сил-
но послание към комуникативните му 
партньори. По време на цялата кампа-
ния, а и след оповестяването на избор-
ните резултати, Тръмп носи значка, 
изобразяваща американското знаме 
от лявата страна на сакото си. (сн. 29 
и 30)

(Сн. 29 и 30) Доналд Тръмп – значка, 
изобразяваща знамето на САЩ

Трябва да подчертаем, че тук става 
дума за невербална комуникация с 
подчертано значение за политическо-
то общуване. Една сама по себе си не-
значителна вещ като значката започва 
да изпълнява сериозна комуникатив-
на функция – показва състояние и от-
ношение. Целенасочената употреба 
на този аксесоар е характерна за друг 
известен представител на американ-
ската дипломация – Мадлин Олбрайт.
Посланието, което носи значката на 
Тръмп е ясно. Посредством механи-
зма на идентификация тя показва 
принадлежността на своя притежател 
към американския народ, неговото 
родолюбие и загриженост за съдбата 

http://nauka.bg


ХУМАНИТАРИСТИКА | БРОЙ 105

С подкрепата на:

171ЯНУАРИ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

на страната. Аксесоарът изпълнява 
функция по подтекст, подкрепяйки 
информацията по вербалния канал, 
която изпраща новият президент към 
своите съграждани.

Президентската надпревара е дълъг 
и сложен процес във всяка страна по 
света. В него са включени множество 
дейности, които оказват влияние вър-
ху крайния резултат. Този процес, как-
то и неговите отделни компоненти, 
подлежи на обстоен анализ, който не 
може да бъде осъществен в рамките 
на едно ограничено проучване. 
Трудно е да се определи със сигурност 
до каква степен невербалното поведе-
ние на Доналд Тръмп е повлияло вър-
ху неговия резултат на изборите, но в 
деня след тях в американската преса 
е публикувана статия, в която се ана-
лизират причините, довели до този 
изход от надпреварата. Като основни 
предпоставки за победата на Тръмп са 
посочени мотивираните гласоподава-
тели, отказът му да играе по установе-
ните политически правила и неговата 
стопроцентова разпознаваемост сред 
американците. Авторите на статията 
го наричат „харизматичен“ и „медий-
но грамотен.“ 35

По време на работата ни върху този 
анализ силен интерес предизвика спе-
цифичния идиолект на американския 
държавен глава и начинът, по който се 
реализира т.нар. „механизъм на иден-

тификацията“ на словесно равнище. 
Но това явление е тема на едно бъде-
що по-детайлно изследване.

Бележки под линия:

1 Христов, Ч. (2008). Убеждаване и 
влияние. София: „Сиела“, с. 68 - 69.
 2 Морозов, В. (1998). Искусство и на-
ука общения: невербальная коммуни-
кация. Москва: ИПРАН, с. 3.
 3 Вж. Buck, R. (1984). The Communication 
of Emotion. New York: Guilford press.
 4 Вж. Efron, D. (1972). Gesture, Race and 
Culture. Hague: Mouton.
 5 Argyle, M. (1970) Bodily Communication. 
London: Methuen, p. 5.
 6 По Руменчев, В. (2006). Невербална 
комуникация в публичната реч и де-
ловото общуване. София: УИ „Св. Кл. 
Охридски”, с. 28.
 7 Александрова, Д. (2013). Основи на 
реториката. София: УИ „Св. Климент 
Охридски“, с. 48.
 8 Вж. Руменчев, В. (2012). Из диалога 
„Горгий“. Антология на ораторската 
реч. III хил. пр.н.е. – средата на II хил. 
сл.н.е. Кн.2. София: УИ „Св. Климент 
Охридски“, с. 68.
 9 Вж. Руменчев, В. (2012). Из диало-
га „Федър“. Антология на ораторската 
реч. III хил. пр.н.е. – средата на II хил. 
сл.н.е. Кн.2. София: УИ „Св. Климент 
Охридски“, с. 98 - 99.
 10 Александрова, Д. (2013). Основи на 

http://nauka.bg


ХУМАНИТАРИСТИКА

С подкрепата на:

172ЯНУАРИ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

реториката. София: УИ „Св. Климент 
Охридски“, с. 48
 11 Пак там, с. 49.
 12 Аристотел (1986). Реторика. Со-
фия: „Наука и изкуство“, с. 45.
 13 Пак там, с. 45.
 14 Руменчев, В. (2006). Невербал-
на комуникация в публичната реч и 
деловото общуване. София: УИ „Св. 
Климент Охридски“, с. 141 - 142.
 15 Petty, R., P. Briñol (2008). Persuasion: 
From Single to Multiple to Metacognitive 
Processes. In: Perspectives on 
Psychological Science. Vol.3, p. 138.
 16 Христов, Ч. (2008). Убеждаване и 
влияние. София: „Сиела“, с. 86.
 17 Богомолова, Н. (1981). Специфи-
ка межличностного восприятия в 
массовой коммуникации. В: Межлич-
ностное восприятие в группе. Москва: 
Изд. Моск. ун-та, с. 254.
 18 Руменчев, В. (2006). Невербал-
на комуникация в публичната реч и 
деловото общуване. София: УИ „Св. 
Климент Охридски“, с. 128 - 129.
 19 Аристотел (1986). Реторика. Со-
фия: „Наука и изкуство“, с. 160.
 20 Руменчев, В. (2006). Невербал-
на комуникация в публичната реч и 
деловото общуване. София: УИ „Св. 
Климент Охридски“, с. 131.
 21 Вж. Арредондо, Л. (1998). Искусство 
деловой презентации. Челябинск: 
Урал LTD, с. 343-350
 22 По Руменчев, В. (2006). Невербал-
на комуникация в публичната реч и 

деловото общуване. София: УИ „Св. 
Климент Охридски“, с. 132.
 23 По Руменчев, В. (2006). Невербал-
на комуникация в публичната реч и 
деловото общуване. София: УИ „Св. 
Климент Охридски“, с. 76 – 78.
 24 Лурия, А. (1979). Язык и сознание. 
Москва: Изд. Моск. ун-та, с. 209.
 25 Мерманн, Е. (2007). Коммуникация 
и коммуникабельность. Харьков: Гу-
манитарный Центр Харьков, с.20-21
 26 Pease, A., B. Pease (2006). The 
Definitive Book of Body Language. 
London: Orion Books Ltd, pp. 118 - 120.
 27 http://www.ourcampaigns.com/
EventDetail.html?EventID=10, последно 
посещение на 23.08.2017.
 28 Pease, A., B. Pease (2006). The 
Definitive Book of Body Language. 
London: Orion Books Ltd, p. 123.
 29 Пак там, с. 124.
 30 Вж. https://www.youtube.com/
watch?v=855Am6ovK7s, последно по-
сещение на 09.11.2016.
 31 Вж. https://www.youtube.com/
watch?v=ooShpws3Dik, последно посе-
щение на 09.12.2016.
 32 Вж. https://www.youtube.com/
watch?v=smkyorC5qwc, последно посе-
щение на 10.12.2016.
 33 Вж. https://www.youtube.com/
watch?v=smkyorC5qwc, последно посе-
щение на 10.12.2016.
 34 Вж. https://www.youtube.com/
watch?v=eKA6L6a5Mgo, последно по-
сещение на 09.11.2016.

http://nauka.bg


ХУМАНИТАРИСТИКА | БРОЙ 105

С подкрепата на:

173ЯНУАРИ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

 35 Вж. Joseph, A. (2016). Explaining 
Donald Trump’s Shock Election Win. 
Scientific American, 11.2016, https://
www.scientificamerican.com/article/
explaining-donald-trump-s-shock-
e l e c t i o n - w i n / ? W T. m c _ i d = S A _ F B _
POLE_NEWS, последно посещение на 
09.11.2016.

Библиография
1. Александрова, Д. (2013). Основи 
на реториката. София: УИ „Св. Климент 
Охридски“.
2. Арредондо, Л. (1998). Искусство 
деловой презентации. Челябинск: 
Урал LTD.
3. Аристотел (1986). Реторика. Со-
фия: „Наука и изкуство“.
4. Богомолова, Н. (1981). Специ-
фика межличностного восприятия в 
массовой коммуникации. В: Межлич-
ностное восприятие в группе. Москва: 
Изд. Моск. ун-та.
5. Лурия, А. (1979). Язык и созна-
ние. Москва: Изд. Моск. ун-та.
6. Мерманн, Е. (2007). Коммуника-
ция и коммуникабельность. Харьков: 
Гуманитарный Центр Харьков. 
7. Морозов, В. (1998). Искусство и 
наука общения: невербальная комму-
никация. Москва: ИПРАН.
8. Руменчев, В. (2012). Антология 
на ораторската реч. III хил. пр.н.е. – 
средата на II хил. сл.н.е. Кн.2. София: 
УИ „Св. Климент Охридски“.
9.  Руменчев, В. (2006). Невербална 

комуникация в публичната реч и де-
ловото общуване. София: УИ „Св. Кл. 
Охридски”.
10.  Христов, Ч. (2008). Убеждаване 
и влияние. София: „Сиела“.
11.  Argyle, M. (1970). Bodily 
communication. London. Methuen 
Publishing Ltd.
12.  Buck, R. (1984). The communication 
of emotion. New York. Guilford Press.
13.  Efron, D. (1972). Gesture, race and 
culture. Hague. Mouton Publishers.
14.  Gaughan, Anthony. (2016). 
Five things that explain Donald 
Trump’s stunning presidential election 
victory. In: The Conversation, https://
theconversation.com/five-things-that-
explain-donald-trumps-stunning-
presidential-election-victory-66891, по-
следно посещение на 24.08.2017.
15.  Joseph, A. (2016). Explaining 
Donald Trump’s Shock Election Win. 
In: Scientific American, <https://
www.scientificamerican.com/article/
explaining-donald-trump-s-shock-
election-win/?WT.mc_id=SA_FB_POLE_
NEWS>, последно посещение на 
09.11.2016.
16.  Pease, Allan and Barbara Pease. 
(2006). The Definitive Book of Body 
Language. London. Orion Books Ltd.
17.  Petty, Richard and Pablo Briñol. 
(2008). Persuasion: From single to 
multiple to metacognitive processes. 
Perspectives on Psychological Science. 
3(2): 137-147.

http://nauka.bg


ХУМАНИТАРИСТИКА

С подкрепата на:

174ЯНУАРИ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

18.  Plato. (1997). Gorgias. In Plato: 
Complete works, ed. John M. Cooper, 791-
869. Indianapolis, IN: Hackett Publishing 
Company, Inc.
19.  Plato. (1997). Phaedrus. In Plato: 
Complete works, ed. John M. Cooper, 506-
556. Indianapolis, IN: Hackett Publishing 
Company, Inc.
20.  Sarett, Lew and William T. Foster. 
(1958). Basic Principles of Speech. St. 
Louis. Riverside Press. 
21.  First Kennedy-Nixon Debate, 
<http://www.ourcampaigns.com/
EventDetail.html?EventID=10>, послед-
но посещение на 24.08.2017.
22.  President Donald Trump full 

victory speech, <https://www.youtube.
com/watch?v=eKA6L6a5Mgo>, послед-
но посещение на 24.08.2017.
23.  The First Presidential Debate, 
< h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=855Am6ovK7s>, последно по-
сещение на 24.08.2017.
24.  The Second Presidential 
Debate, <https://www.youtube.com/
watch?v=ooShpws3Dik>, последно по-
сещение на 24.08.2017.
25. The Third Presidential Debate, 
< h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=smkyorC5qwc>, последно по-
сещение на 24.08.2017.

http://nauka.bg
https://nauka.bg/%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0/


ХУМАНИТАРИСТИКА | БРОЙ 105

С подкрепата на:

175ЯНУАРИ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

РЕЗЮМЕ
 Предмет на настоящата ста-
тия са лицензионните договори за 
марки и промишлени дизайни, закри-
лящи бизнес идентификаторите на 
фирмата. В статията е представена 
авторска концепция за същността и 
видовете бизнес идентификатори на 
фирмата в контекста на интелекту-
алната собственост и са изведени ос-
новните характеристики и специфи-
ките при лицензионните договори за 
марки и промишлени дизайни, закри-
лящи бизнес идентификаторите.

 Ключови думи: лицензионни 
договори, марки, промишлени дизай-
ни, бизнес идентификатори

Същност на бизнес иденти-
фикаторите

 Бизнес идентификаторите 
на фирмата са комбинация от гра-

фични и цветови изображения, ези-
кови значения и цифрови решения 
в реална или дигитална среда, чрез 
които фирмата и нейните продукти 
се позиционират на пазара и се ди-
ференцират от останалите бизнес 
субекти и бизнес резултати.
Разграничаваме четири основни гру-
пи бизнес идентификатори според 
различните класификационни крите-
рии, а именно 1:
1. Според изразните средства – 
буквено-цифрени, графични, цветови, 
пространствени, съчетани/комбини-
рани като думи, слогани, лога, рисун-
ки и др.
2. Според носителя – конвенцио-
нални /материално веществен харак-
тер/ (буквено-цифрени, графични, 
съчетани и др.) и дигитални/модерни 
(домейн имена, уебсайт, главна уеб-
страница и подстраници, екрани за 
монитори, икони, емотикони, банери, 
1  Представената класификация е 
авторска.

Специфики при лицензионните 
договори за марки и промишлени 
дизайни, закрилящи бизнес 
идентификаторите на фирмата
Автор: Силвия Тодорова, докторант в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост”, Бизнес  
Факултет, УНСС
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и др.)
3. Според степенна на значимост 
за фирмата – основни (лого, фирме-
но наименование, домейн име и уеб-
стайт) и допълнителни (опаковки; 
етикети; слогани; специфичен шрифт 
на изписване; фирмени цветове, инте-
риор и екстериор, фирмените облек-
ла, фирмените документи и рекламни 
материали).
4. Според наличието/отсъствие-
то на закрила в областта на индус-
триалната собственост – нерегис-
трирани (ползващи авторскоправна 
закрила в определени случаи) и реги-
стрирани.
5. Други – ароматни, позиционни, 
холограмни.
Изброените бизнес идентификатори 
на фирмата, при определени условия, 
могат да получат закрила като марки 
и/или промишлени дизайни, с цел по-
лучаване на изключително право вър-
ху тях и реализиране на икономическа 
изгода. Бизнес идентификаторите, 
които успешно преминат през проце-
дурата по регистрация като марка и/
или промишлен дизайн, могат да бъ-
дат икономически реализирани по 
два начина:
- чрез използване от самия прите-
жател, носител на изключително пра-
во;
- чрез използване от физически 
или юридически лица на основата на 
сключен лицензионен договор с пра-

вопритежателя. Тук не разглеждаме 
възможността за покупко-продажба, 
тъй като при нея е на лице отчужда-
ване на собствеността върху бизнес 
идентификатора.
Поради уникалния характер на инте-
лектуалните продукти, посочените 
два начина не са взаимно изключва-
щи се, напротив – правопритежателят 
има възможността да разреши на тре-
ти лица да използват обекта на индус-
триална собственост при определени 
условия, като в същото време не губи 
собственост върху него и също има 
право да го използва. Нещо повече, 
„купувач” на лицензията може да не е 
едно, а неограничен брой лица, като 
всяко от тях наред със собственика 
(патентопритежателя) ползва едно-
временно потребителската стойност 
на лицензирания интелектуален про-
дукт. Точно този тип сделки са харак-
терни и присъщи единствено за обек-
тите на интелектуална собственост.
Лицензионната търговия с бизнес 
идентификатори, защитени като ин-
дустриална собственост, се осъщест-
вява посредством сключването на ли-
цензионни договори. Лицензионните 
договори са такива договори, при кои-
то се предоставя лицензия за защитен 
обект на индустриална собственост: 
изобретение, полезен модел, про-
мишлен дизайн, търговска марка и 
др. Думата „лицензия“ сама по себе си 
означава „разрешение“, а в контекста 
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на търговското право – „разрешение 
за ползване“. Поради предмета на из-
следването, по-надолу ще се фокуси-
раме върху анализ на лицензионни 
договори за марки и промишлени ди-
зайни и спецификите при лицензира-
не на защитени бизнес идентифика-
тори на фирмата.

Основни характеристики на ли-
цензионните договори за марки 
и промишлени дизайни
 
Преди да бъдат изведени специфики-
те на лицензионните договори за мар-
ки и промишлени дизайни закрилящи 
бизнес идентификаторите на фирма-
та, следва да разгледаме техните ос-
новни характеристики.
1. Същност на лицензионния до-
говор
Специална разпоредба относно ли-
цензионните договори за марки е 
включена в чл. 22 от Закона за марки-
те и географските означения (ЗМГО): 
„Притежателят на право върху марка 
може да разреши използването й за 
всички или за част от стоките или ус-
лугите, за които е регистрирана, и за 
част или за цялата територия на Репу-
блика България с лицензионен дого-
вор в писмена форма.”
Тук законодателят е допуснал пропуск 
като не е посочил изрично възмезд-
ният характер на сделката, както е на-
правил в чл. 587, ал. 1 от Търговския 

закон (ТЗ), където посочва, че лицен-
зионният договор е договор, с кой-
то лицензодателят, отстъпва срещу 
възнаграждение изцяло или отчасти 
на лицензополучателя ползването на 
права на индустриалната собственост.
Специалните правила уреждащи ли-
цензионните договори за промиш-
лени дизайни се намират в чл. 26 от 
Закон за промишления дизайн (ЗПД). 
Правилата за лицензиране на право 
върху дизайн не разкриват сериозни 
различия с общия режим на лицен-
зиране на обекти на индустриална 
собственост, в частност този за тър-
говска марка.
Лицензионният договор за марки и 
промишлени дизайни е двустранен, 
тъй като лицензодателят има право 
на възнаграждение, като в същото 
време е длъжен да осигури на лицен-
зополучателя спокойно и несмущава-
но ползване на отстъпените права и 
да го защитава в случай на наруше-
ние. На правото на лицензополучате-
ля да ползва търговската марка или 
дизайн съответства задължението му 
да означава с тях определени проду-
кти и да осигурява качеството, което 
съответства на продуктите и е стана-
ло известно на потребителите преди 
сключването на договора. Лицензи-
онният договор е консенсуален, тъй 
като за сключването му не е необхо-
димо да се предаде реално договоре-
ния обект на индустриална собстве-
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ност. Лицензионният договор е също 
така формален, тъй като се сключва 
в писмена форма, условия предвидено 
както в ЗМГО и ЗПД, така и в ТЗ. Дого-
ворът подлежи на вписване в Държав-
ния регистър на Патентно ведомство 
като има действие по отношение на 
трети лица от датата на вписването.

2. Страни по договора
Страни по договора са собственик на 
регистрирана търговска марка или 
регистриран промишлен дизайн (на-
речен лицензодател) и физическо или 
юридическо лице (лицензополуча-
тел). Когато марката или дизайнът са 
издадена на повече от едно лица, пра-
вото да се отстъпват лицензии, както 
и да се извършват всякакви действия 
на разпореждане с тях, се упражнява 
със съгласието на всички собствени-
ци. Разпоредбата е диспозитивна и се 
прилага, ако между притежателите не 
е уговорено друго. 

3. Предмет на договора
Предмет на договора е отстъпването 
на правото за използване на регистри-
рана търговска марка или регистри-
ран промишлен дизайн. Следва да се 
отбележи, че националното законода-
телство в областта не предвижда от-
стъпване на права върху заявена мар-
ка или дизайн, които са в процедура 
по регистрация. От една страна това 
е логично, тъй като изключителното 

право има действие по отношение на 
трети лица от датата на публикация-
та на регистрацията. От друга страна 
обаче процедурата по регистрация на 
марка в България може да отнеме от 
девет месеца до две години, един не 
кратък период, за който заявителят 
на практика не може да се разпореж-
да с нея. Процедурата по регистрация 
на промишлен дизайн в България е 
по-кратка, с оглед на което необхо-
димостта от промяна в тази законова 
разпоредба не е съществена.

3.1.  Обем на правата 
Както вече беше споменато, прите-
жателят на право върху марка може 
да разреши използването й за всички 
или за част от стоките или услугите, за 
които е регистрирана, с оглед на което 
в лицензионния договор следва да се 
направи указание придружено от съ-
ответен списък с класове от Междуна-
родната класификация на стоките и 
услугите /МКСУ/.  Стоките и услугите 
могат да бъдат както в различни, така 
и в един и същ клас от МКСУ.
Що се отнася до промишлените ди-
зайни, важно е да се спомене, че при 
множествена заявка правото на из-
ползване може да се предоставя по от-
ношение на всички дизайни или само 
на някои от тях. 

3.2. Вид на лицензията
Според ЗМГО и ЗПД лицензията за 
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марка и промишлен дизайн може да 
бъде изключителна или неизключи-
телна. Когато не е уговорено друго, 
лицензията се счита за неизключи-
телна. Лицензодателят на изключи-
телна лицензия отстъпва правото 
върху марката или дизайна на лицен-
зополучателя за определен срок и 
няма право да предоставя лицензии 
със същия предмет на други лица. Въ-
преки, че законът посочва, че лицен-
зодателят има право да използва мар-
ката или дизайна, ако това е изрично 
уговорено, подобни случаи на прак-
тика са рядко срещани. В световен 
мащаб, изключителната лицензия е 
най-разпространения вид лицензион-
на сделка. В България обаче цифри-
те показват друго. От разгледаните 
сключени лицензионни договори за 
марки, които са вписани в Държавния 
регистър на марките и публикувани 
в Официалния бюлетин на патентно 
ведомство на Република България в 
периода 01/2014 г – 12/2016 г. са на 
лице 425 неизключителни лицензии 
от общо 605. Неизключителна лицен-
зия е тази, при което притежателят на 
право върху обект на индустриална 
собственост разрешава на друго лице 
да го използва, като запазва правота 
сам да използва обекта и да дава не-
изключителни лицензии и на трети 
лица. При промишлените дизайни (за 
същия период) данните показват, че 
70% от сключените  договори са за 

неизключителни лицензии и 30% за 
изключителни. 
Обикновено предоставянето на не-
изключителни лицензии възниква, 
когато мащабът на пазара е такъв, че 
търсенето многократно превишава 
производствените възможности на 
фирмата. В България по-скоро при-
чината за наличие на толкова голям 
брой неизключителни лицензии е не-
сигурността от страна на лицензода-
теля при сключване на лицензионни 
сделки и отдаване на по-голям обем 
от права.

3.3. Територия на действие
При всеки лицензионен договор „ку-
пувачът” получава ограничение за 
територията, на която има право да 
произвежда или да продава лицензи-
онна продукция. Тъй като марката и 
дизайна имат териториален характер 
и действието им се разпростира само 
на териториите, на които са регистри-
рани, лицензия може да бъде дадена 
само за тези територии. При държави 
с големи територии (САЩ, Канада, Ру-
сия, Китай и др.) е възможно да бъде 
отстъпена лицензия само за част от 
тази територия, но поради мащабите 
на нашата страна това не е често сре-
щана практика. Обикновено лицензо-
дателят разрешава търговската мар-
ка или дизайнът да бъдат използвани 
на цялата територия на Република 
България. В тази връзка при водене 
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на преговори е задължително пред-
ставянето на копие от защитния доку-
мент, удостоверяващ изключително-
то право върху обекта на лицензията, 
за да се установи територията на това 
право.

3.4. Възнаграждение
Размерът на възнаграждението обик-
новено се определя като процент от 
оборота от продадена продукция (обо-
значена с марката или върху която е 
приложен дизайна), което обуславя и 
алеаторния характер на лицензион-
ните отношения. Лицензионният до-
говор е абсолютна търговска сделка, 
тъй като изрично е посочен в чл. 1, ал. 
1, т. 10 ТЗ.  
Когато възнаграждението е уговорено 
според обема на ползване на предмета 
на лицензията, лицензополучателят е 
длъжен да уведомява лицензодателя 
за този обем на ползването в угово-
рените срокове. Възнаграждението се 
дължи за изтекла календарна година, 
освен ако не е уговорено друго. Въз-
можна е появата на конфликт между 
двете страни, тъй като често лицен-
зополучателят манипулира данните 
за обема продадена продукция, с цел 
заплащане на по-ниско лицензионно 
възнаграждение. Вариант да се избег-
не посоченият недостатък е фикси-
рането на твърда сума, която да бъде 
платена на лицензодателя на веднъж 
или на определени периоди.

3.5. Срок на договора и задълже-
ния при прекратяване
Срокът на лицензионния договор за 
търговска марка и дизайн се опреде-
ля от страните свободно, като няма 
минимално или максимално допус-
тим срок по ЗМГО и ЗПД. Поради ес-
теството на отношенията, договорът 
е с продължително действие. Обикно-
вено максималния срок при марките 
е 10 годишен с възможност за него-
вото продължаване. Посоченият срок 
е обвързан със срока на закрила на 
марката. При лицензиране на бизнес 
идентификатори (защитени като мар-
ка) между свързани лица, много често 
лицензията е безсрочна. В България 
статистиката показва, че за последни-
те три години най-често са сключвани 
договори за срок от 3, 5 години или до 
изтичане срока на действие на регис-
трацията на марката.
При промишленият дизайн най-често 
лицензията е 5 годишна. Следва да се 
отбележи, че за разлика от лицензия-
та на марки, лицензионният договор 
за дизайни на практика не може да 
бъде безсрочен поради срочния харак-
тер на правата на обекта (максимален 
срок на закрила – 25 години).  
Договорът влиза в сила от датата на 
неговото подписване, но страните 
имат право да уговорят и друг начален 
момент. Същият се прекратява при из-
тичане на срока, за който е сключен 
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или предсрочно. 
Съгласно действащата правна уредба 
за лицензионния договор, когато след 
изтичане на уговорения срок на дого-
вора лицензополучателят продължи 
да ползва предмета на лицензията със 
знанието и без противопоставянето 
на лицензодателя, мълчаливо се про-
дължава срокът на договора до уста-
новения срок на закрила на обекта на 
лицензията.   

4. Права и задължения на стра-
ните
4.1. Права и задължения на лицен-
зодателя

Основното задължение на лицензода-
теля е да отстъпи изцяло или отчасти 
на лицензополучателя ползването на 
принадлежащото му право върху мар-
ка или дизайн. Основно негово право 
е да получи уговореното възнаграж-
дение в срока и при условията посоче-
ни в договора.
Други права и задължения на лицен-
зодателя могат да бъдат:
- да осигури на лицензополучате-
ля спокойно и несмущавано ползване 
на марката или дизайна, както и за-
щита срещу претенции на трети лица;
- да предостави на лицензополу-
чателя уговорената информация и да 
окаже съдействие за ползването  на 
марката/дизайна;
- да съдейства на лицензополуча-

теля относно вписването на лицензи-
онния договор в Държавния регистър 
към Патентно ведомство.
- за времето на действие на дого-
вора лицензодателят няма право да се 
отказва от регистрацията на търгов-
ската марка/промишления дизайн и е 
длъжен да заплаща в срок всички под-
държащи такси;
- защитата на правата, произтича-
щи от регистрацията на марката/ди-
зайна, и предприемането и (или) осъ-
ществяването на действия за правна 
защита срещу евентуални нарушите-
ли се осъществява от лицензодателя 
по негова преценка и решение. Такива 
действия могат да са опозиция, възра-
жение, заличаване и др. 
При лицензирана на бизнес иденти-
фикатори, регистрирани като марки 
и дизайни освен общите постановки, 
следва да посочим още няколко важни 
права и задължения на лицензодате-
ля:  
- всички разходи за управление, 
поддържане и подновяване на марки-
те/дизайните следва да бъдат поети 
от лицензодателя; 
- лицензодателят следва да поеме 
още всички разходи, свързани с гло-
балните корпоративни инициативи 
за промотиране на бизнес идентифи-
каторите, като например - рекламни 
кампании във вестници и списания, 
публикувани в световен мащаб, или 
осъществяването на промоционални 
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дейности. 

4.2. Права и задължения на лицен-
зополучателя

Основно задължение на лицезопо-
лучателя е да плати на лицензода-
теля уговореното възнаграждение. 
Основно негово право е да получи 
предмета на договора и правото за не-
говото използване. Други права и за-
дължения на лицензополучателя са:
- да ползва с грижата на добър 
търговец предмета на лицензията;
- да осигурява качеството на сто-
ката или услугата, което съответ-
ства на марката/дизайна и е станало 
известно на потребителите преди 
сключването на договора;
- лицензополучателят се задъл-
жава да заяви за вписване в Държав-
ния регистър на Патентно ведомство 
на Република България лицензията 
по настоящия договор. Тук следва да 
се отбележи, че обикновено всички 
разходи по извършване на вписване 
на договора в регистъра на Патентно 
ведомство са в тежест на лицензопо-
лучателя.
- лицензополучателят няма пра-
во да разрешава използването на мар-
ката/дизайна от трети лица без съгла-
сието на лицензодателя за това;

Често в практиката се срещат и след-
ните допълнителни клаузи:

- лицензополучателят не може да 
използва марките/дизайните по на-
чин, който би увредил репутацията 
на лицензодателя или репутацията на 
стоките и услугите;
- лицензополучателят се съгла-
сява още, че няма да използва марки-
те/дизайните в тясна връзка с марки, 
търговски наименования или дизай-
ни на трети страни;
- лицензополучателят се съглася-
ва, че всяка употреба на марката/ди-
зайните от страна на лицензополуча-
теля извън сроковете и условията на 
договора е и ще бъде считана за сери-
озно нарушение на същия.
Препоръчително е да се предвиди и 
клауза в случай, че лицензополучате-
лят отчете нужда от нови марки/ди-
зайни  в рамките на отстъпената му 
територия, които да съдържат някои 
от елементите на вече наложилия се 
бизнес идентификатор. В такива слу-
чаи лицензополучателят следва да 
представи на лицензодателя писмена 
заявка, за да може да бъде регистрира-
на тази нова марка/дизайн на името 
на лицензодателя. След представяне-
то на гореспоменатата заявка, лицен-
зодателят сам решава дали наистина 
възнамерява да регистрира нов обект 
и да позволи на лицензополучателя, 
в рамките на срока на договора да 
предприеме нужните действия за ре-
гистрацията на новата марка/дизайн. 
При регистрация на допълнителна 
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обекти и двете страни се съгласяват, 
че лицензополучателят има правото 
да използва новата марка/дизайн и 
списъкът с обекти на лицензионния 
договор ще бъде съответно изменен.

5. Заключителни клаузи
В заключителните клаузи по лицен-
зионния договор за търговска мар-
ка/промишлен дизайн основно се 
уреждат въпросите свързани с при-
ложимото право, правната защита, и 
арбитража, но при взаимно съгласие 
между страните, се разписват и други  
допълнителни клаузи.
В практиката могат да съществуват и 
изключения от посочените принцип-
ни положения, което само потвържда-
ва многообразието на лицензионни-
те договори и значението на всяка 
клауза в тях, както и актуалността на 
разглеждания проблем. Съществена е 
и ролята на експертите, които водят 
преговорите и умението им да извеж-
дат облаги и за двете страни.

Специфики в лицензионните до-
говори за търговска марка и про-
мишлен дизайн

Поради различните характеристи-
ки на двата обекта, по-долу ще бъдат 
разгледани някои от основните спе-
цифики при лицензионни договори 
за бизнес идентификатори, защитени 
като търговска марка и промишлен 

дизайн. Основните специфики идват 
от обхвата на закрила на обекта, про-
цедурата по регистрация, срокът на 
действие и др.
1. Специфики в лицензионните 
договори за търговска марка 
(1) На първо място, на правото на 
лицензополучателя да ползва биз-
нес идентификатора съответства на 
задължението му да означава с него 
стоката или услугата, за която му е 
предоставена лицензията и да осигу-
рява качеството, което съответства 
на бизнес идентификатора и е стана-
ло известно на потребителите преди 
сключването на договора.
(2) За лицензополучателят се появя-
ва задължението да използва бизнес 
идентификаторите поне в минимал-
ната степен, изисквана от закона за 
поддържане валидността на регистра-
цията на същите. В случай, че такова 
ефективно ползване не е възможно и 
в случай, че поради това бизнес иден-
тификаторите защитени като марки 
са застрашени от отмяна поради неиз-
ползване, лицензополучателят следва 
да уведоми лицензодателя с писмено 
известие, за да позволи на лицензода-
теля да намери законен начин да из-
бегне отмяната.
 (4) Срокът на лицензията обикнове-
но се определя от срока на закрила на 
обекта. Тъй като закрилата на търгов-
ска марка на практика е вечна (при 
заплащане на такси на всеки десет го-

http://nauka.bg


ХУМАНИТАРИСТИКА

С подкрепата на:

184ЯНУАРИ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

дини), лицензията може да бъде без-
срочна.  
 (5) Лицензополучателят потвържда-
ва и се съгласява, че правата, дадени 
му в договора за използване на биз-
нес идентификаторите, са приложи-
ми само във връзка със съответните 
стоки и услуги, за които марката е 
регистрирана. Тази специфична кла-
уза е изключително важна, тъй като 
е напълно възможно да съществува 
сходна или дори идентична марка ре-
гистрирана от трето лице за различ-
ни стоки и услуги и използването от 
страна на лицензополучателя за сто-
ки и услуги извън договорените да е в 
нарушение на тези чужди права.
(6) Лицензополучателят се съглася-
ва, че използването или показването 
на бизнес идентификаторите ще бъде 
осъществявано само по начина и фор-
мата, предписани от лицензодателя в 
съответствие със стандартите и спе-
цификациите (най-често са изрично 
посочени в „Ръководството за корпо-
ративна идентичност”) и които могат 
да бъдат изменяни по всяко време от 
лицензодателя по негово решение с 
единственото задължение да уведоми 
лицензополучателя за всяко измене-
ние с известие 30 дни преди датата, 
на която изменението ще влезе в сила 
(било то в писмена форма, по факс, ин-
транет или чрез друго средство за ко-
муникация).
(7) Възможно е предоставянето на 

лицензия за нерегистрирани бизнес 
идентификатори, въпреки, че на прак-
тика не се случва често, тъй като крие 
редица рискове за лиценополучателя.

2. Специфики в лицензионните 
договори за промишлен дизайн
(1) При закрила на бизнес иденти-
фикатор чрез множествена заявка за 
промишлен дизайн, правото на из-
ползване може да се предоставя по от-
ношение на всички дизайни или само 
на някои от тях. 
(2) Срокът на договора се уговаря сво-
бодно от страните, като законът не по-
ставя никакви изисквания за неговата 
минимална или максимална продъл-
жителност, но обикновено е съобра-
зен със срока на действие на промиш-
ления дизайн. Най-често лицензията 
на бизнес идентификатори защитени 
с промишлен дизайн е 5 годишна. 
(3) Лицензодателят е длъжен да пре-
достави образци на цифров носител 
на защитения с промишлен дизайн 
бизнес идентификатор, с оглед по-лес-
ното използване на предмета на ли-
цензията.  
(4) Лицензополучателят се съгласява 
да използва бизнес идентификато-
рите в съответствие със стандартите 
за качество и спецификациите, под-
разбиращи се или изрично посочени 
от страна на Лицензодателя по него-
во собствено усмотрение, и съгласно 
изградената корпоративна идентич-
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ност.  
(5) Възможно е предоставянето на 
лицензия за нерегистриран дизайн, 
въпреки, че на практика не се случва 
често, тъй като крие редица рискове 
за лиценополучателя.
 Важно е да се спомене, че право-
то, произтичащо от преждеползване, 
може да се прехвърли само с търгов-
ското предприятие, в което е възник-
нало.

Познаването на основни характерис-
тики и специфики при лицензионни-
те договори за марки и промишлени 
дизайни, закрилящи бизнес иденти-
фикаторите на фирмата, би довело до 
по-лесната им реализация и извлича-
не на икономическа изгода чрез ли-
цензионна търговия, както от страна 
на лицензодателя, така и от лицензо-
получателя. За целите на лицензира-
не, бизнес идентификаторите следва 
да бъдат защитени като обекти на 
индустриална собственост, в частност 
като марка и/или промишлен дизайн. 
Лицензирането е не само инструмент 
за завоюване на нови пазари, но и за 
реализиране на печалба - основна цел 
на всеки бизнес субект.
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