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Един от проблемите, които 
много млади учени имат, е 
участието в международни 
конференции, където да пред-

ставят своите доклади и да чуят какво 
други експерти в тяхната област имат 
да споделят.

Такива пътувания изискват средства 
за път, нощувки, както и такса за учас-

тие. Всичко това, на фона на докто-
рантска стипендия (400-500 лв.) или 
заплата от ~700 лв., е непосилно.

За съжаление и научните институции 
в повечето случаи нямат възможност 
да изпращат всичките си учени.

Ще предложа няколко варианта, кои-
то според мен си струва да се опитат.

Важно е да кажа, че не гарантирам 

[СЪВЕТИ ЗА УЧЕНИ] 
КАК ДА ФИНАНСИРАТЕ 
ПЪТУВАНИЯТА СИ ЗА НАУЧНИ 
КОНФЕРЕНЦИИ (В ЧУЖБИНА)

http://nauka.bg
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100% успех, но докато не се опитате 
няма как да разберете. Ще трябва да 
поработите и да бъдете много креа-
тивни, за да се получи, но само този, 
който не се е опитал той не е постиг-
нал резултат.

[ВАРИАНТ 1] Помощ от научните 
институции

Добре е да знаете поне няколко месеца 
по-рано за събитието, на което искате 
да присъствате. Напишете завладя-
ващо описание на това защо посеще-
нието Ви е важно за науката (не за вас, 
а за науката) и как Вашето участие в 
тази конференция (събитие) ще попу-
ляризира България и научната инсти-
туция, от която сте.  Как ще подобри 
научните резултати на изследванията 
Ви и т.н.

Целта е да покажете, че това пътува-
не е важно за науката в България и 
че вие сте най-подходящият човек да 
отиде (ако имате официална покана, 
ще е още по-добре). Хубаво е да имате 
и някакъв бюджет, който да е описан 
кратко и ясно – път, нощувки, такса 
участие = Х лв.

Изпратете това писмо до всички, кои-
то мислите, че могат да Ви дадат сред-
ствата. Дори и да сте 100% убедени, 
че никой няма да ви помогне, Вие пак 
го изпратете. Дори и да сте прав, ще 
знаете, че сте направили тази стъпка 

и ще можете да продължите към след-
ващия вариант.

За БАН – изпратете на директора, на 
PR-а, на научните секретари, на пред-
седателя на БАН и въобще – на когото 
се сетите. В писмото сложете и въпрос 
към всеки от тях – ако те не могат да 
ви помогнат, поне да Ви насочат към 
някого, който има власт да ви даде 
нужните средства.

За университети: Всички с позиция 
над вас + декани, ректори, отдел Чо-
вешки ресурси и др.

[БОНУС]

Пишете и към Министерството (МОН), 
имат отдел “Наука” и спокойно може 
да им изпратите това писмо за съдей-
ствие. Дори може да ги питате, ако те 
не могат да съдействат – към кого и 
как да се обърнете за подобна подкре-
па.

Без да ангажирате други хора няма 
как да Ви помогнат и помнете – част 
от работата на всеки един, който ще 
получи имейла Ви, е да помага за раз-
витието на науката в България, а вие 
това правите, нали?

[ВАРИАНТ 2] Фондации и чужди ор-
ганизации

Нищо не губите, ако пишете на орга-

http://nauka.bg
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низаторите на научната конференция 
дали те могат да Ви поемат разходите 
или да Ви насочат към фондове или 
чужди фондации, които могат да Ви 
финансират. Няма нищо срамно да ис-
кате да се развивате и да сте упорити 
в действията си, затова колкото пове-
че хора ангажирате, толкова по-голям 
е шансът ви за успех.

Също така има и не малко европейски 
и световни организации, които биха 
финансирали подобни дейности. В 
България има няколко подобни меж-
дународни фондации, които биха мог-
ли да ви финансират. Америка за Бъл-
гария е една от тях и  нищо не губите, 
ако и на тях изпратите писмото си, все 
пак вече сте го адресирали до толкова 
много хора.

Ето някои линкове, които може да са 
Ви полезни:
http://www.rsc.org/scienceandtechnolo-
gy/funding/division-travel-grants/index.
asp

http://www.concert-h2020.eu/en/Calls/
Call_travel_grants

http://www.embo.org/funding-awards/
travel-grants

h t t p s : / / w w w. b i f o n d s . d e / f e l l o w -
ships-grants/travel-grants/who-can-ap-
ply.html

https://www.ceu.edu/funding-fees/fi-
naid-enrolled/research-travel-grants

https://science.nd.edu/research/under-
graduate-research/opportunities/travel-
grants-and-other-funding/

Може и сами да потърсите други мес-
та, където да кандидатствате, просто 
напишете travel grants for PhD students 
или 
grants for postgraduate students for 
attending conferences.

http://nauka.bg
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[ВАРИАНТ 3] Сами намерите сред-
ствата за финансиране

Да предположим, че искате да отиде-
те на конференция, като ще трябва да 
заплатите за участие и нощувки 800 
лв., пътят до там и обратно е 1200 лв., 
т.е. общо Ви трябват поне 2000 лв. за 
участие. Вие нямате толкова пари, ни-
кой не може да ви помогне от инсти-
туциите и не намирате финансиране 
от чужбина.

Може да направите успешна кампа-
ния за събиране на средствата и да 
постигнете целта си от 2000 лв.

Стъпка 1:  Запознайте се с това как-
во е Краудфъндинг

Няколко полезни материала по тема-
та:
h t t p s : / / w w w . w e b c a f e . b g /
id_1609561214_arena

https://enterprise.bg/blog-news/croud-
funding/

https://medium.com/the-mission/top-
10-crowdfunding-sites-for-fundraising-
946b11b63480

Този български сайт може да Ви е по-
лезен: https://crowd.bg/about/

Стъпка 2: Регистрирайте се в един 
от сайтовете за Краудфъндинг

https://www.indiegogo.com/

https://www.crowdfunder.com/

(има и други, но според мен тези са 
най-подходящи)

 Стъпка 3: Създаване на кампанията
Може да публикувате текста от ВАРИ-
АНТ 1, да направите видео като разка-

http://nauka.bg
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жете защо това е важно за науката и за 
вашето развитие като учен.

Също така, какъв ще бъде резултатът 
след конференцията – какви контакти 
може да направите и как това ще е ва-
жно за популяризирането на Бълга-
рия.

Споделете намерението си да качвате 
снимки през цялото време на пътува-
нето си и всеки, който се интересува 
и е дал пари за него да следи какво се 
случва. И го изпълнете при успех. J

Стъпка 4: Популяризирайте своя 
Краудфъндинг

Може да пишете на различни сайтове, 
медии и Фейсбук страници да го попу-
ляризират. Колкото по-настоятелни 
сте, но възпитани сте, толкова повече 
хора ще го видят и ще Ви помогнат да 
съберете парите, нужни за пътуване-
то.

ПИШЕТЕ НИ и ние ще го популяризи-
раме през сайта и Фейсбук страницата 
ни. Най-добре пишете на petar@nauka.
bg и ние ще помогнем да го видят кол-
кото се може повече хора и да събере-
те нужните средства.

Използвайте всички канали, които се 
сетите, за да получите финансиране за 
конференцията, която искате да посе-
тите. Пътувайте и развивайте себе си!

Вижте видеото: Как обиколихме над 
15 държави безплатно и получихме 
сертификат за това
 

http://nauka.bg
https://www.youtube.com/watch?v=-oAmsqS9qb0
https://www.youtube.com/watch?v=-oAmsqS9qb0
https://www.youtube.com/watch?v=-oAmsqS9qb0


НАУКА

12Българска наукаМАРТ 2018

С подкрепата на:

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

Това е част от курса ни за 
учители, който е авто-
матичен безплатен курс 
предназначен да бъде 

полезен на всички в образова-
телната система. Ние винаги сме 
се стремили да бъдем полезни на 
образованието в България.

Интернет присъства в учебния 
процес може би от самото си 
създаване. Ето едно видео, което 
показва настроенията на студенти в 
съвременното общество: https://www.
youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o

Хубаво е да се използват социалните 
мрежи, защото така ангажираността 
на учениците ще е най-голяма. Според 
Фейсбук, около 3 милиона профила са 
създадени от българи. Това означава, 
че почти всеки, който има някакъв 
достъп до интернет в България има и 
профил във Фейсбук.
Самият Фейсбук цели да бъде 
достатъчно забавен и ангажиращ, за 
да накара потребителите да се връщат 
ежедневно или изобщо да не излизат 
от социалната мрежа.

Как можете вие да ги ангажирате 
докато са във Фейсбук да вършат 
и полезна работа, свързана с 
образователния процес?
Най-лесно е да създадете свое учебно 
пространство във Фейсбук. Това може 
да стане чрез група във Фейсбук. 
Вижте как да я създадете на снимката:
След създаване на групата можете да 
започнете да каните учениците в нея. 

Това може да стане по няколко начина. 
Ако сте приятел с всички тях, можете 
да ги каните чрез самата група или да 

[ЗА УЧИТЕЛИ]
КАК ДА ПОЛЗВАТЕ ФЕЙСБУК В 
УЧИЛИЩЕ

http://nauka.bg
https://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o
https://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o
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им изпратите линк към групата, като 
те сами се включат.

Например, ние имаме група на БГ 
Наука за автори и доброволци: 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/818777084917904/, в която 
можете да се включите.
След създаване на вашата група може 
да започнете да пускате различни 
ресурси, да задавате въпроси на 
учениците и въобще да създадете 
ангажираност, която да накара всички 
в групата да се чувстват като общност. 
Важно е да им е приятно, забавно и 
интересно и да очакват с нетърпение 
какво ново ще се пусне. Ако създадете 
напрежение или негативна и стресова 
среда в групата (или друг я създаде), то 
никой няма да иска да влиза и участва 
в инициативите, които организирате. 
Всички ние търсим приятелство и 
подкрепа в социалните мрежи и затова 
тонът там трябва да бъде съответен 
на тази потребност. 
 
Откъде да взимате ресурси:
Най-лесно е да следите ежедневно 
Фейсбук страницата на БГ Наука: 
https://www.facebook.com/bgnauka/
Там всеки ден ще откривате нови, 
актуални и интересни материали, 
които биха били подходящи за 
подобна група. Можете да ангажирате 
учениците по няколко начина.
 
Да сложите линк към конкретна статия 

и да зададете интригуващ въпрос, на 
който те да отговорят в коментарите. 
Може да поставите линк към галерия, 
видео или направо да качите снимка, 
които да бъдат свързани с предмета 
на групата и да искате от участниците 
някакъв вид ангажираност: реакция, 
коментар или споделяне.
 
Също така, може да дадете линк към 
някоя публикация, снимка, видео 
и др. и да им дадете за домашно да 
се запознаят със съдържанието на 
материала, като в час информацията, 
която са получили от ресурса, ще се 
коментира.
По този начин им давате нещо, с 
което да се занимават докато са 
на компютър, телефон или таблет. 
Вместо да играят игри или да си губят 
времето с неща, които не са полезни, 
вие може да ги стимулирате да четат и 
да се интересуват от неща, свързани с 
техните смислени интереси и учебния 
материал.
Друг ресурс е YouTube каналът на БГ 
Наука: https://www.youtube.com/user/
bgnauka/videos
Във Facebook може да се намерят 
много страници и групи, които 
генерират полезно съдържание и 
може да го използвате за вашите 
преподавателски цели. Голяма част 
от съдържанието, свързано с наука 
във Фейсбук е на английски език, но 
днес повечето деца доста свободно го 
използват и такъв тип непреведени 

http://nauka.bg
https://www.facebook.com/groups/818777084917904/
https://www.facebook.com/groups/818777084917904/
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видео клипове или картинки също 
биха могли да бъдат полезни.
За целта използвайте търсачката на 
Facebook (най-горе в средата).
Пример: https://www.facebook.com/
search/top/?q=образование

 Задачи:
Включете се в групата на БГ Наука: 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/818777084917904/
Направете вие група и ангажирайте 
учениците си.

ВИЖТЕ ВСИЧКИ МОДУЛИ И СЕ 
ЗАПИШЕТЕ БЕЗПЛАТНО ЗА КУРСА 
ТУК:
https://nauka.bg/kurs-za-uchiteli/

http://nauka.bg
https://www.facebook.com/search/top/?q=образование
https://www.facebook.com/search/top/?q=образование
https://www.facebook.com/groups/818777084917904/
https://www.facebook.com/groups/818777084917904/
https://nauka.bg/kurs-za-uchiteli/
https://nauka.bg/facebook-za-uchiteli/
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Ленко Григоров е роден в гр. 
Пловдив. Завършва Образ-
цова математическа гим-
назия „Акад. Кирил Попов“, 

след което придобива магистърска 
степен по архитектура от УАСГ, гр. Со-
фия, където по-късно става докторант 
към катедра „История и теория на ар-

хитектурата“. В периода 2011-2016 г. 
работи в Национален институт за не-
движимо културно наследство като 
архитект-проучвател. От юни 2017 г. е 
част от екипа на архитектурно студио 
„Диагонали“. В свободното си време 
участва в инициативите на сдруже-
ние „Мещра – традиционни знания и 

Интервю с арх. Ленко Григоров: 
Всеки ден носи нещо ново
Интервюто взе Яна Ненчева

Снимка 1. Ленко Григоров пред Княжеския дворец в София

http://nauka.bg


НАУКА

16Българска наукаМАРТ 2018

С подкрепата на:

 

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

занаяти“ и преподава на специалност 
„Сценичен и екранен дизайн“ в НАТ-
ФИЗ „Кръстьо Сарафов“ с фокус върху 
история на архитектурата.

Кога осъзнахте, че Архитектурата 
е Вашето занимание? Призвание, 
може би? Интересно, ако не беше 
това, с какво смятате, че щяхте да се 
занимавате?
Истината е, че нямах ни най-малка 
представа в какво се забърквам. Кога-
то бях десети клас бях твърдо убеден, 
че ще кандидатствам телекомуни-
кации в Техническия университет. А 
след няколко месеща започнах да ходя 
на уроци по рисуване. Причината да се 
насоча към архитектурата са старите 
сгради в родния ми град Пловдив. Че-
тях и се интересувах от тях. Нищо че 
ми беше роден, градът ми стана още 
по-близък.

А как решихте да запишете докто-
рантура? Какво Ви мотивира и как-
ва е тематиката ѝ?
Зададох си въпроси, на които все още 
търся отговор. Ако днес проектирам 
православен храм в България, както 
трябва да съдържа той и защо? Как 
може, или трябва да изглежда и защо?
Целта ми е да изведа ясно, от архите-
ктурна гледна точка, кои елементи и 
характеристики е необходимо да съ-
държа един православен храм, кои са 
препоръчителни, кои са пожелателни. 
В съществуващите текстове по въпро-

са не открих достатъчно задълбочен 
отговор, затова изследвам развитие-
то на православната храмова архитек-
тура в България до Втората световна 
война и се опитвам да разслоя храма 
на отделни характеристики и елемен-
ти.

Снимка 2. Преустроена възрожденска 
жилищна сграда в църква. Храм „Св. 
Богоявление“, с. Радовци, Община Дря-
ново, днес преизграден в ЕМО „Етър“, 
Габрово

С какво смятате, че тематиката Ви 
ще спомогне в обществен и социа-
лен план?
Труден въпрос. От една страна с нищо. 
Независимо дали една църква е краси-
ва или не, дали е добре проектирана 
или не, дали е бивша плевня в Истанб-
ул или ставропигиален храм-памет-
ник в София, това което се извършва 
в нея ни най-малко не губи от своето 
съдържание. От друга страна е добре 
църквите, които се проектират днес 
да бъдат и съвременни, и функцио-

http://nauka.bg
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нални. Ако те са копия от миналото 
или крайно модернистични сгради, 
показват, че не успяваме да разслоим 
храма на важни и второстепенни еле-
менти и характеристики. Надявам се, 
че намирането на границата би подпо-
могнало след време за развитието на 
храмовото строителство.

Ако бяхте биолог, щяхте да провеж-
дате експерименти в лаборатории 
например, но как протича докто-
рантура свързана със строителство?
По отношение на обектите, които из-
следвам – някои от църквите посеща-
вам и разглеждам на място. За други 

обекти търся допълнителни графич-
ни материали от интернет. Снимките 
от нечия почивка често хвърлят до-
пълнително светлина върху обекти с 
единични илюстрации в литература-
та.

Какви са бъдещите Ви творчески 
планове след завършване на докто-
рантурата?
Научните изследвания и преподава-
нето досега са били странична дей-
ност за мен, не крайно малка, но все 
пак странична. Не мисля, че ще има 
рязка промяна след завършването на 
докторантурата.

Снимка 3. „В света на Старопланинската архитектура“, ЕМО „Етър“, Габрово, 
2017 г. 

http://nauka.bg
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Снимка 4. Работен ден в ателието

Много от завършилите се насочват 
към чужбина. Обмислял ли сте този 
вариант?
Обмислял съм… За хубаво и за лошо, 
това все още е моят дом.

Какво смятате за науката в Бълга-
рия?
Този въпрос е по-голям от мен. Това, 
което мога да дам е само мнение за 
онази малка част, с която съм имал 
досег. Мисля, че науката в България 
се крепи на хора, които дават повече 
отколкото получават и в този смисъл 
тя трябва да се разглежда повече като 
хоби, отколкото като професия. Поня-
кога критикувам несъвършенства в 

системата от която съм част, но в съ-
щото време недостатъците са малки 
спрямо условията, в които тя функ-
ционира.

А с какво по-точно се занимавате в 
момента извън доктората?
Работя като проектант, а интересите 
в свободното ми време са свързани с 
опазване на културното наследство и 
история на архитектурата.

Какво Ви дава работата? Как Ви 
вдъхновява?
Всеки ден носи нещо ново. Възможни-
те решения далеч не са еднозначни. 
Нито краят на задачата, нито пътят 
към него са ясно дефинирани, един-
ственото, което можеш да направиш е 

http://nauka.bg
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да стъпиш на предишния си опит, да 
продължиш да учиш и да се опиташ 
да постигнеш най-доброто решение 
спрямо условията. Разбира се, като 
част от екипа. Всеки има различна 
компетентност и подкрепата на коле-
гите е жизнено важна. За моя радост 
имам тяхното положително отноше-
ние и към дисертацията и преподава-
нето.

Как си почивате след дългия рабо-
тен ден :) ?
Гледам филми или видео лекции. Бира 
или чай с приятели, според времето и 
съревнованието с грипа. 

Снимка 5. Една вечер след работа
  

http://nauka.bg


Анкетата  
Накъде след 
научната титла 
се проведе  
в рамките на 
две седмици 
в края 
на февруари 
и началото 
на март 2018 г. 
Взеха участие 
217 докторанти 
и учени. 

Резултати от Анкетата Накъде след научната титла 

Младите учени у нас 
са предприемчиви 

Участниците 

Март 2018 А н к е т а  

Накъде след научната титла 

· Имат ли визия 
учените за бъдещото 
си развитие 

· Каква  
възможност 
за реализация 
осигурява 
титлата 

· Има ли връзка  
с бизнеса 

· Планират ли стартъп 
учените 

· Кой има права върху 
изследванията 
и какво става 
с данните 

· Стремят ли се 
учените към патенти 

Помага ли научната 
степен извън научната 
сфера? 

3 

Какво казват 
европейските учени 
за докторантурата 
и кариерата 

3 

Визия 
за бъдещето 

4 

Кариерните възмож-
ности включват 
партньорства 

5 

Нагласата за работа 
извън науката 
се създава по време на 
докторантурата 

6 

Как оценяват учените 
възможностите 

7 

Идеите за бизнес 8 

Чуждият опит остава 9 

Авторските права и 
реализацията 

10 

За кого са научните 
изследвания 

11 

 
Акценти 

27% са проучвали възможности за стартъп, 
точно толкова са обмисляли идеята 

 
9% възнамеряват да стартират 

собствен бизнес, 
 

13% - да продължат кариерата си  
в частния сектор 

49% докторанти 

34%  с докторска степен до 25 години 

26%  с научна титла над 35 години 

https://karollknowledge.bg/


Фондация Карол Знание 
беше регистрирана в края 
на януари 2018 г. и 
основният фокус на работа 
ще бъде подкрепа на 
млади учени с проекти в 
областта на приложната 
наука. 
Първият ни проект е 
годишна докторантска 

стипендия в размер на 
8000 лв. 
Подготвяме програма за 
предприемаческо мислене 
и умения, насочена към 
младите български учени. 
Предвиждаме и създаване 
на грантове за млади 
учени, защитили докторска 
степен. 

Каква част от тях са 
предприемчивите и 
амбициозните, които ще 
успеят да реализират своя 
научен продукт? 
Анкетата Накъде след 
научната степен ни дава 
отправни точки за 
поредица инициативи. 

С ТРАНИ ЦА 2  

Фондация Карол Знание 
търси предприемчивите 
учени 

Титлата 
 

Н АКЪД Е С ЛЕД  Н АУ Ч Н АТА ТИ ТЛ А 

44% от участниците  
в анкетата работят в 
областта на приложната 
наука 
 

35% разработват 
проекти във фундамен-
талната наука с потен-
циал за практическо 
приложение 
 

56%33%

11%

Имате ли амбицията да видите приложението на научната си работа?

Да, ще продължа да работя по темата, за да стигна до 
практическо приложение.

Да, но нямам представа как може да се стигне практическата 
реализация.

По-скоро не, искам да се занимавам само с научна работа.

Около 90% от 
анкетираните 

искат да видят 
реализацията на 
своя научен труд 

0 10 20 30 40 50 60
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НЕУТРАЛНО

ПО-СКОРО НЕСЪГЛАСЕН

НАПЪЛНО НЕСЪГЛАСЕН

Докторската степен в моята област осигурява единствено подготовка за научна 
кариера. Съгласен ли сте?



РЕЗУ ЛТА ТИ  О Т АНКЕТА ТА НАК ЪД Е С ЛЕД  НАУ ЧНАТА ТИ ТЛА  

 

С ТРАНИ ЦА 3  

Помага ли научната степен 
извън научната сфера? 

Какво казват европейските учени 
за докторантурата и кариерата 

0 10 20 30 40 50 60

НАПЪЛНО СЪГЛАСЕН

ПО-СКОРО СЪГЛАСЕН

НЕУТРАЛНО

ПО-СКОРО НЕСЪГЛАСЕН

НАПЪЛНО НЕСЪГЛАСЕН

Докторската степен в моята област осигурява възможности за неакадемична 
кариера. Съгласен ли сте?

По-различни ли са условията 
за докторантите в Европа? 
30% от участниците в нашата 
анкета смятат, че вероятно 
средата у нас пречи на млади-
те учени да се изявят като ам-
бициозни и предприемчиви. 
 

Част от резултатите могат да 
бъдат съпоставени с изследва-
не от 2017 г. на Working Group 
on Education and Skills under 
Open Science*. Участниците в 
европейското проучване са 
1277 от цяла Европа, като по-
ловината от респондентите са 
докторанти. 
 

Близо 60% от анкетираните са 
съгласни, че докторската сте-
пен дава възможност за кари-
ерно развитие само в научна-
та сфера. 16% са напълно не-
съгласни с това твърдение.  
 

Съгласни ли сте, че докторска 
степен във Вашата сфера дава 
подготовка и за неакадемична 
кариера? Категорично съглас-
ни са едва 7%. Други 27% са 
съгласни, но около 42% не 
приемат подобно твърдение. 
 

Какво казват нашите учени?  

Твърде висок е процентът на 

хората с неутрално мнение — 
58%, докато в европейското 
проучване той е 25%.  
 

44% от участниците в нашата 
анкета са склонни да се съгла-
сят, че докторантурата дава 
подготовка за кариера извън 
научната сфера. Това е с око-
ло 10% повече от резултата в 
европейското проучване. 29% 
от нашите участници в анкета-
та са напълно несъгласни с 
твърдение, че докторантурата 
ги подготвя и за кариера из-
вън науката. Този процент е 41 
в цитираното европейско изс-
ледване. 

                 
* Providing researchers with the skills and competencies they need to practise Open Science  
 Report of the Working Group on Education and Skills under Open Science, July 2017 



В срещите с кандидати по 
програмата ни за 
докторантска стипендия 
коментираме какви са 
следващите стъпки след 
защита на докторската 
теза. Много често 
докторантите казват, че 
биха искали да видят 
приложението на своята 
работа, но… Списъкът 
включва различни пречки 
— от липсата на 

информация, през 
отговорностите на научния 
ръководител до лична 
неувереност. 
Затова част от нашите 
въпроси изследват тази 
нагласа. Наистина ли става 
дума само за външен 
локус на контрол? Едва 6% 
от смятат, че има 
достатъчно възможности 
за реализация на учените у 

нас. 39% отговарят, че 
самият учен е отговорен за 
кариерното си развитие. 
Според 23% държавата 
трябва да осигури 
възможност за реализация 
на българската наука, а 
други 25% са на мнение, 
че самият университет или 
БАН трябва да има тази 
отговорност. (Вижте 
графиките на стр.7) 

 

С ТРАНИ ЦА 4  

Каква е следващата стъпка? 
Кой трябва да знае? 

Визия 
за бъдещето 

 

„Бавно и 
полека, за да 
не прегори. 
Науката не е 

спорт.“  

Н АКЪД Е С ЛЕД  Н АУ Ч Н АТА ТИ ТЛ А 
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ДА, ИМАМ ЯСНА ВИЗИЯ.

КАТЕГОРИЧНО НЕ.

ИСКАМ ДА ПРОДЪЛЖА С НАУЧНА РАБОТА, ЩЕ ТЪРСЯ ПОСТ ДОК В ЧУЖБИНА.

ИСКАМ ДА ПРОДЪЛЖА ДА РАБОТЯ КАТО УЧЕН, НО ЩЕ ТЪРСЯ РАБОТА В КОРПОРАТИВНИЯ СЕКТОР.

НАДЯВАМ СЕ ДА ПОЛУЧА ПРЕПОДАВАТЕЛСКО МЯСТО.

ОБМИСЛЯМ ДА НАПРАВЯ СОБСТВЕНА ФИРМА.

ЩЕ ТЪРСЯ ФИНАНСИРАНЕ, ЗА ДА ПРОДЪЛЖА ДА РАБОТЯ ПО ДРУГИ ПРОЕКТИ.

ДРУГО…

Имате ли визия за научната си работа след приключване на конкретния проект, 
по който работите?

Eдва 17% от 
участниците в нашата 
анкета отговарят 
категорично, че имат 
ясна визия за бъдещето 
си след приключване на 
конкретния проект. 
Цитираното европейско 
изследване показва, че 
на Стария континент 
учените имат повече 
яснота за своето 
развитие. Близо 42% са 
напълно съгласни или 
съгласни с твърдението, 
че са наясно със 
следващите стъпки на 

кариерното си 
развитие. 11% от 
нашите учени са 
отговорили, че 
категорично нямат 
представа за работата 
си след настоящия 
проект. В Европа този 
процент е 14. 
За предприемчивото 
мислене на българските 
учени говорят всички 
цитирани възможности. 
9% от българските 
учени са заявили, че 
обмислят да направят 
собствена фирма, а 

още 13% възнамеряват 
да продължат да се 
занимават с наука, но 
ще търсят реализация в 
корпоративния сектор. 
Тези отговори напълно 
кореспондират и с 
желанието да бъде 
приложен научния труд. 
Около 90% от 
анкетираните искат да 
стигнат до реализация 
на проекта си. Сам по 
себе си този резултат 
говори за 
предприемчивостта на 
участниците в анкетата. 
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Само един от всички е отговорил, че връзката на бизнеса с науката е много добра, а 29% смятат, 
че няма такава. Отделни фирми работят с отделни научни центрове, но като цяло не може да се 
говори за връзка — това е отговорът на 60% от участниците в анкетата. 
 

С ТРАНИ ЦА 5  

Кариерните възможности 
включват партньорства 

 

18%

17%

8%
3%

30%

4%

17%
3%

С кои сектори сте сътрудничили по време на настоящата позиция

Индустрията и частния сектор;

Неправителствения сектор.

Държавния сектор.

Здравеопазване.

Друга академична или публична научноизследователска 
институция.

Училища извън висшето образование.

Нямам сътрудничество.

Друго

Партньорствата по време на докторантурата и следващите научни 
проекти често са в основата на следващите кариерни стъпки. В 
Европа връзката с корпоративния сектор започва още от студентските 
години. 
45% от докторантите имат различни форми на сътрудничество с 
бизнеса и не е изненадващо, че 58% от тях имат желание да 
продължат реализацията си 
в частния сектор. 
Нашата анкета установи, че партньорствата с българския бизнес са 
едва около 18%.  

0 20 40 60 80 100 120 140

МНОГО ДОБРА.

НЯМА ТАКАВА.

ОТДЕЛНИ ФИРМИ РАБОТЯТ С ОТДЕЛНИ НАУЧНИ ЦЕНТРОВЕ, НО КАТО ЦЯЛО НЕ МОЖЕ ДА СЕ 
ГОВОРИ ЗА ВРЪЗКА.

НЕ МОГА ДА ПРЕЦЕНЯ.

Как оценявате връзката на българския бизнес с българската наука?

Партньорства 
с бизнеса 



 

С ТРАНИ ЦА 6  

Предприемчиви ли са 
българските учени 

 

 

„Докато са по-
млади - да. Но 

когато се 
сблъскаме 

с реалността 
амбициите 

и 
предприемчивостта 

се изпаряват.“  

Н АКЪД Е С ЛЕД  Н АУ Ч Н АТА ТИ ТЛ А 

По време на настоящата ми позиция

След завършване на настоящия проект.
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ИМАМ СЕРИОЗЕН 
ИНТЕРЕС ИМАМ ИНТЕРЕС

НЕУТРАЛНО

ДОНЯКЪДЕ ИМАМ 
ИНТЕРЕС.

НЯМАМ ИНТЕРЕС.

Имате ли желание да работите извън научната институция?

По време на настоящата ми позиция След завършване на настоящия проект.

Само 6% дават 
категорично 

утвърдителен 
отговор 

Нагласата за работа извън 
науката се създава 
по време на докторантурата 

6%

28%

34%

30%

2%

Амбициозни и предприемчиви ли са според Вас българските млади учени?

Да, определено.

По-скоро да. Сега има много възможности и по-амбициозните се 
възползват от тях.

Не. По-скоро са пасивни.

Може би средата не им позволява да се изявят като такива.

Друго
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„Всички гореспоменати в колаборация — докторантите имат в изобилие енергия, идеи, амбиция и инова-
тивно мислене; Научните ръководители имат съответния опит и адекватни реакции в конкретни ситуа-
ции; Научните организации са заинтересовани да имат реализирани научни проекти; Държавата има 
полза от реализация на нововъведения и повече внедрени продукти — все пак те са насочени към об-
ществената полза и подобряване качеството на живот.“  

С ТРАНИ ЦА 7  

Как оценяват учените 
възможностите 

Кой трябва да създава възможности 

6%

26%

42%

26%

Има ли според Вас достатъчно възможности за развитие на младите учени?

Да, определено.

Категорично не.

Има възможности, но те не са много и не са за всички.

Зависи от конкретната сфера и конкретния университет или БАН.
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САМИЯТ ДОКТОРАНТ, УЧЕН.

НАУЧНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ.

СЪОТВЕТНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ, БАН ИЛИ НАУЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ОСИГУРИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА.

ДРУГО

Кой според Вас трябва да носи отговорност за реализацията на научния труд?



 

С ТРАНИ ЦА 8  

Идеите за бизнес 

 

 

39% са се информирали как могат да създадат собствен бизнес.  
6% категорично заявяват, че не само знаят, но и ще го направят. 

Н АКЪД Е С ЛЕД  Н АУ Ч Н АТА ТИ ТЛ А 

54% са 
обмисляли 

възможността 
за стартъп 

Информацията за стартъп 

Запитани дали българските учени са предприемчиви и амбициозни, анкетираните са 
отговорили оценявайки общността като цяло. Адресираните лично въпроси, свързани с 
конкретни намерения за бизнес, дават много по-оптимистична картина.  

31%

27%

27%

15%

Обмисляли ли сте възможност да направите стартъп?

Никога.

Да, но нямам представа как.

Да, дори съм коментирал с колеги и съм търсил информация.

Познавам колеги с научни степени, които направиха свои фирми 
и се развиват добре. Не мисля, че е за всеки.
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НЕ, НЯМАМ ИНФОРМАЦИЯ И НЕ СЪМ ТЪРСИЛ ТАКАВА.

НЕ, НЕ МИСЛЯ.

ДА, СМЯТАМ, ЧЕ СЪМ НАЯСНО.

ДА, ПРОУЧВАЛ СЪМ ВЪПРОСА, НО СЕ ЧУВСТВАМ НЕУВЕРЕН.

ДА, ОПРЕДЕЛЕНО И СМЯТАМ ДА СТАРТИРАМ СОБСТВЕН БИЗНЕС.

Смятате ли, че сте добре информиран за възможностите да създадете собствен 
бизнес?
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С ТРАНИ ЦА 9  

Кой осигурява парите 

Близо половината от участниците в анкетата 
заявяват, че не познават практиките 
университети да създават компании със 
своите студенти, докторанти и преподаватели. 
Около една пета заявяват, че са наясно и това 
са наистина добри практики. Една трета 
познават донякъде този чужд опит. 
67% признават, че не знаят какво е спин-оф 
компания. 
Какво показват резултатите от цитираното 
европейско изследване? 
Запитани дали по време на настоящата си 
позиция са създавали компания, малък 
процент дават утвърдителен отговор. 22-ма 
или под 2% са стартирали спин-оф компания в 
рамките на настоящата си научна институция. 
53-ма са правили стартъпи, това е малко над 
4% от общия брой участници в проучването.  
Шестима са отговорили, че са правили и 
стартъп и спин-оф компания. 
Близо 31% обаче казват че биха искали да 

създадат компания. 37% заявяват, че имат 
интерес да продължат кариерното си развитие 
като самонаети, независимо самостоятелно 
или с друг персонал. 
Подобно на резултатите от нашето проучване, 
най-голям брой сътрудничества се 
осъществяват с други научни и академични 
институции. Близо 46% обаче сътрудничат 
активно с индустрията и частния сектор. 
Съвместната работа освен възможностите за 
практическа реализация на научния продукт и 
кариерните възможности за младите учени, 
изгражда и ценни преносими умения, които е 
невъзможно да се получат в академичните 
институции.  
 
Партньорствата с бизнеса дават и много 
практически отговори, свързани с авторското 
право и патентите — теми, по които у нас 
очевидно съществуват сериозни дефицити.  

46%

17%

22%

15%

Търсите ли финансиране за нучната си работа?

Да, следя всички възможности.

Не, получавам средствата от институцията, за която работя.

Ще търся нови възможности щом приключа настоящия проект.

Разчитам за това на научния си ръководител и 
университета/БАН/научната организация.

Чуждият опит 
остава чужд 

„Държавата, съответният уни-
верситет, БАН или научна орга-

низация трябва да заложат 
практики и механизми 

на реализацията 
в процеса на обучението 

на докторанта!“ 



С ТРАНИ ЦА 10  

Авторските права и реализацията 

 

 

Н АКЪД Е С ЛЕД  Н АУ Ч Н АТА ТИ ТЛ А 

20%

34%

31%

15%

Имате ли достатъчно информация за авторските права върху научния си труд?

Да, напълно наясно съм.

Не, не съм много сигурен.

Имам донякъде представа, но не мога да кажа категорично.

Никой не дава такава информация на учените, ако изрично сами 
не потърсят отговори.
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ДА, СЪС СИГУРНОСТ.

НЕ, ЗА МОЯТА РАБОТА Е НЕПРИЛОЖИМО.

НЕ, ТОВА МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИ НАУЧНИЯТ МИ РЪКОВОДИТЕЛ ИЛИ НАУЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.

ЩЕ СЕ РАДВАМ ДА ИМА ПАТЕНТ, НО МОЖЕ БИ ТОВА ТРЯБВА ДА НАПРАВИ КОМПАНИЯ, КОЯТО СЕ 
ИНТЕРЕСУВА ОТ МОЯ НАУЧЕН ПРОДУКТ.

ДРУГО

Ще се стремите ли да патентовате научния продукт, когато бъде завършен?

Само 20% от участниците в анкетата са категорични, че са наясно с авторските права върху своя научен труд. 
65% отговарят уклончиво, че са наясно донякъде и не са много сигурни. Никой не дава такава информация на учените, 
ако изрично сами не потърсят отговори — това е твърдението на 15% от учените. 
Липсата на увереност за авторството върху резултатите до голяма степен определя неяснотата за бъдещото развитие на 
конкретната научна тема и планиране на работа по проекта извън научната институция. 

За повече от половината участници целта патентоване на научната разработка е неприложима. 
До голяма степен този въпрос е свързан с разбирането за авторските права и съдбата на получените резултати след прик-
лючване на проекта, както се вижда и от графиката на стр. 11 
12% са категорични, че възнамеряват да стигнат до патент. 
Според 15% това е отговорност на научния ръководител или институцията, в която работят и за тях не е конкретна цел. 
За други 18% също не е приоритет, но те смятат, че патентът може да бъде регистриран от компания, която би проявила 
интерес към постигнатите резултати. Както стана ясно, точно толкова са и учените, които по време на настоящата си работа 
имат партньорства с бизнеса. 
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С ТРАНИ ЦА 11  

За кого са научните изследвания 
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ДАННИТЕ ЩЕ ОСТАНАТ В ИНСТИТУЦИЯТА.

ЩЕ ВЗЕМА ДАННИ С МЕН.

ДАННИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ НА ТРЕТА СТРАНА.

ДАННИТЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗТРИТИ.

НЕ ЗНАМ.

ДРУГО

Какво ще стане с резултатите от Вашето научно изследване, когато напуснете 
институцията? 

Най-голям е процентът на учените, които 
казват, че не са наясно или само донякъде са 
информирани с авторските права върху своята 
научна работа — около 65%.  
Високият процент неинформирани показва, че 
не само най-младите учени изпитват 
затруднения по темата. Като продължение на 
този въпрос, изненадващо голям е броят на 
учените, които не знаят какво ще стане с 
данните от тяхната работа, когато напуснат 
институцията. 
45% отговарят, че данните ще останат в 

институцията, за която работят. В европейското 
проучване аналогичен отговор дават 52%. 
Любопитно е, че близо 56% от тях твърдят, че 
ще вземат данните със себе си. В нашето 
изследване те са 14%. Около 28% в Европа не 
знаят какво ще се случи с резултатите от 
научния им труд. Почти толкова са и у нас — 
30% от участниците в анкетата нямат представа 
за съдбата на своите данни. Двама са 
отговорили, че те ще бъдат изтрити. Около 5% 
от колегите им на Стария континент смятат, че 
ще ги сполети подобна съдба. 
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ПРИЗНАВАНЕ ОТ ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ.

ПРИЗНАВАНЕ ОТ НАУЧНАТА ОБЩНОСТ.

ПРИЗНАВАНЕ ПРИ ОЦЕНКИ НА ПРОЕКТИ И / …

ПОВИШАВАНЕ НА ВИДИМОСТТА И …

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЦИТИРАНЕ НА ДАННИТЕ …

НОВИ КОНТАКТИ И / ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТИ …

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА.

ДРУГО

Какво би Ви накарало да споделяте 
открито данните от Вашето 

изследване?



В анкетата Накъде след 
научната титла се включиха 
предприемчиви и амбициозни 
хора, над 90% от които биха 
участвали или обмислили 
възможността за участие в 
обучение за предприемачество, 
разработено специално за 
млади учени. 

Отговори 
извън числата 

ул. Златовръх 1, София 1164  
02 4008 293 

knowledge@karoll.bg 
6% „Има достатъчно възможности за развитие  

на младите учени“ 
 

60% „Отделни фирми работят с отделни научни 
центрове, но като цяло не може да се говори 

за връзка на науката с бизнеса.“ 
 

12% „Ще се стремя със сигурност да патентовам 
научния си продукт“ 

 
30%  „Не зная какво ще стане с резултатите  

от моето изследване, когато  
напусна институцията.“ 

 „Данните от научната ми работа 
ще останат в институцията, без 
да бъдат използвани, поради 
липса на интерес и 
компетентност от страна на 
институцията.“  

„Искрено се надявам, след напускането на научна-
та институция, моята работа да бъде използвана; 
за жалост обаче, поради слабия интерес към спе-
циалността ми, най-вероятно, въпреки своите ка-
чества, тя ще бъде забравена, ако аз сама не проя-
вя инициатива и не продължа да я разработвам, 
което и смятам да направя.“  

„Няма да се промени нищо, 
защото никой в България не се 
интересува от младите си учени 
и с какво могат да са полезни.“ 

„Младият учен би следвало да се развива в две нап-
равления. Първото е индустрията, т.е. частния сек-
тор, за да може научните достижения на учения да 
намерят пряко или косвено приложение в истинския 
свят. Второто направление е свързано с преподава-
не и популяризиране на науката. Един работещ учен 
би следвало да предава своя опит на по-младите от 
него докторанти и студенти. Така теоретичните зна-
ния и практиката ще вървят ръка за ръка. Безсмис-
лено е един учен цял живот само да преподава тео-
рия, която не може и не знае как да приложи. Също 
толкова безсмислено е цял живот да работиш и да 
прилагаш науката, но никой да не знае за работата 
ти и затова в какво се състои тя.“ 

„Ако живеем в нормална 
държава би следвало като 
защити докторска степен, да си 
търси финансиране от научни 
фондове и да продължи 
изследванията си в посоката, 
която е избрал.“  

https://karollknowledge.bg/
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Стивън Хокинг е най-известен 
с постиженията си в кванто-
вата механика, особено в об-
ластта, касаеща разбиранията 

за черните дупки и изграждането на 
голямата картина за Космосва пред 
обществото в серия от бестселъри. 
Теоретичният физик, който почина 
на 14 март (на 76-годишна възраст) 
периодично акцентира, че човечест-
вото трябва да разширява познания-
та си отвъд своята родна планета – в 
противен случай е застрашено от из-
чезване. „Аз вярвам, че дългосрочното 

бъдеще на човечеството е Космосът”, 
казва Хокинг в свое интервю. „Би било 
достатъчно трудно да предотвратим 
бедствията на планетата Земя в след-
ващите 100 години, какво остава за 
следващите хиляда или милион. Чо-
вешката раса не трябва да разчита 
само на един план или на една плане-
та. Да се надяваме, че ще успеем да се 
предпазим преди да е станало твърде 
късно.“
Той повтаря това си твърдение при 
всяка удобна възможност. Например 
на конференцията в Норвегия през 

Стивън Хокинг никога не е летял в 
Космоса, но той пренесе там цялото 
човечество
Автори: Мариета-Дечевска
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юни 2017, Хокинг казва: „Когато се 
чувстваме притиснати в своето прос-
транство, възможните места са други-
те светове. Време е да изучим нашата 
Слънчева система. Възпроизводство-
то ни и разпространението на знани-
ята ни, може би са от нещата, които 
ще ни спасят от самите себе си. Аз съм 
убеден, че хората се нуждаят да над-
граждат мислите си извън знанията 
си за Земята.”
Съвременният  учен в областта на 
космическите изследвания не говори 
само по тази тема. Хокинг влага 100 
милиона долара в Борда на проекта 
Breakthrough Starshot, за начинание, 
което има за цел да стартира група 
от малки сонди с размери от някол-
ко сантиметра и оборудвани с големи 
“светлоотразителни” платна, които да 
изпрати до други звездни системи.
Ако всичко се движи по план, може би 
тези космически апарати до 20 години 
ще могат да достигнат до Алфа Кента-
вър – най-близкия съсед на слънцето, 
който приютява потенциално обита-
ема планета.
Хокинг също помогна за обявяването 
на съществуването на Breakthrough 
Starshot през април 2016 г. Ако всичко 
върви добре, казват представителите 
на проекта, който е спонсориран от 
руския по националност милиардер 
Юри Милнер, първите космически 
апарати могат да бъдат изстреляни в 
близките 30 години.
На космическите апарати няма да има 

хора, разбира се, но идеята може да се 
използва за придвижване на астрона-
вти до Марс – казват изследователи 
на проекта.
Самият Хокинг е копнеел да лети в 
Космоса. През 2007 година той пътува 
на борда на самолет, който позволява 
на пътниците да преживеят усеща-
не за безтегловност. Хокинг казва по 
онова време, че гледа на полета като 
на стъпка към добросъвестното кос-
мическо пътуване.
Сър Ричард Брансън желаеше да сбъ-
дне мечтата на Хокинг. Преди 10 го-
дини Брансън звъни на Хокинг и му 
предлага безплатно пътуване с коми-
чески кораб.
Хокинг приема предложението.
Хокинг е първият  човек, на когото е 
предложено безплатно място на кос-
мически кораб.
Относно смъртта на Хокинг, Брансън 
казва, че той е бил част от неговото 
Галактическо семейство от първия 
ден и че неговата подкрепа за косми-
ческите операции, неговият ентуси-
азъм да лети е вдъхновявал всички. 
Брансън казва още, че съжалява, че 
Хокинг не успява да осъществи полета 
си до Космоса, който полет толкова е 
желаел. Брансън отбелязва, че Хокинг 
има значителна роля за развитието на 
нови граници, за което всички сме му 
благодарни.

Превод: Мариета Дечевска
Източник: Lifescience
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 1. Въведение
 От многото алтернативни из-
точници на енергия ще разгледаме 
двата най-често използвани метода. 
Слънчево-термалните електроцен-
трали събират светлината чрез огле-
дала, подгряват намиращата се под тях 
вода. Това е първият начин за събира-
не на енергията от слънцето. Вторият 
е чрез фотоволтаичните клетки, кои-
то преобразуват слънчевата светлина 
направо в електричество. Енергията 
на слънцето е чиста и лесно възобно-
вима.
  Слънчевите електросистеми из-
ползват фотоволтаичните клетки, за 
да превърнат слънчевите лъчи в елек-
тричество. Получената енергия е еко-
логична и лесно възобновима, в нея е 
бъдещето.
 2. Слънчеви колектори
 Ще разгледаме приложението 
на слънчевите колектори в конкретен 
обект: хотелски комплекс „Еврика“
 Слънчевите колектори съби-
рат и приемат топлинната енергия на 
слънцето, като я използват за отопле-

ние и топла вода, която се съхранява в 
специален водосъдържател – бойлер. 
Колекторите придобиват все по-голя-
ма популярност и намират все по-ши-
роко приложение в много сгради и 
домакинства. С помощта на слънчев 
колектор се разполага постоянно с го-
реща вода и едновременно се спомага 
за опазването на околната среда. Зна-
чително се намаляват разходите за 
загряване на гореща вода в сравнение 
с конвенционалния тип бойлер. Необ-
ходимо е разработване и прилагане 
на екологични и високоефективни ре-
шения за отопление и битова гореща 
вода, които ще допринесат в значител-
на степен за опазването на природата 
и подобряване условията на живот.
 Слънчевите колектори са ефек-
тивен и евтин начин за загряване 
на водата използвана за нуждите на 
бита, селското стопанство дори малки 
промишлени предприятия. Домакин-
ствата имат почти постоянна нужда 
от топла вода за задоволяване на раз-
лични нужди. Слънчевите колектори 
обикновено се използват в съчетание 

Алтернативни източници на енергия 
за топла вода, осветление и битови 
нужди
Автор: Татяна Радева
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с традиционен бойлер, тъй като мете-
орологичните условия се отразяват 
на ефикасността на производство на 
топла вода. При избора на такава сис-
тема, традиционният бойлер допълва 
слънчевия нагревател. Добавянето на 
слънчеви колектори с водна отопли-
телна риза може да намали сметките 
за ток и съответните емисии на въгле-
роден диоксид на половина, а поняко-
га дори и с повече [1].
 Наред с ултрамодерните техно-
логии, има и простички решения, но-
сещи изключителни ползи на обще-
ството и околната среда в световен 
мащаб. Именно такива са слънчевите 
системи за добив на гореща вода. Все-
ки ден тази технология пести мили-
они евро и тонове въглеродни еми-
сии на човечеството. Европейските 
политики за чиста енергия и енер-
гийна сигурност, превърнаха Стария 
континент в лидер в областта на ВЕИ 
технологиите, в частност слънчевата 
термия. В последното десетилетие во-
дещите страни от ЕС създадоха мощни 
инструменти в подкрепа на зелените 
технологии и това мотивира милиони 
домакинства и бизнеси да инвестират 
в тези решения [2]. 
 Всяка една система е изградена 
от допълващи се и работещи в син-
хрон елементи. Така е и при термич-
ните системи за топла вода, които са 
съставени от:
Слънчев/и колектор/и за топла вода;

Управление, контролиращо и упра-
вляващо работата на инсталацията с 
дигитален дисплей за визуализиране 
на функциите и възможност за инди-
видуални настройки;
Слънчева помпена станция, състояща 
се от циркулационна помпа, спирател-
ни кранове, термометър, дебитомер, 
манометър, предпазен клапан и др.
Тръбно трасе, пренасящо топлина 
– колектор топлообменик на бой-
лер-колектор, изградено, най-често, 
от медни или гъвкави неръждаеми 
тръби.
Бойлер с един или два топлообменни-
ка, т.нар. серпентини.
 Принцип на работа на слънчеви-
те термични системи:
 Слънчевите системи за топла 
вода оползотворяват слънчевата лъ-
чиста енергия (т.нар. радиация), пре-
образувайки я в топлинна енергия 
за битови, обществени и бизнес нуж-
ди, най-често за санитарно-хигиенни 
нужди: миене, къпане, нискотемпера-
турно отопление, но понякога и за за-
гряване на вода за обезпечаване про-
мишлени и селскостопански процеси. 
Основен принцип при функционира-
нето на слънчевите термични систе-
ми е цикличността на извършвания 
топлинен пренос. Този процес старти-
ра при отчетена определена разлика 
(индивидуално зададена, най-често 
5-7°С) между температурата на водата 
в бойлера и флуида в колектора. На-
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пример, ако температурата на слън-
чевия колектор е по-висока с 5°C, това 
се отчита от електронното управле-
ние, което подава сигнал към помпе-
ната станция да стартира охлаждане 
на слънчевия колектор и паралелно 
загряване на топлообменника, чрез 
циркулиране на топлоносеща течност 
от колектора към бойлера. Цикълът 
продължава до изравняване на двете 
температури. Температури се отчитат, 
чрез термодатчици, монтирани в спе-
циални „гнезда“ в тези два компонен-
та. Самата слънчева система е защите-
на от прегряване, тъй като стандартно 
електрониката прекъсва топлинния 
пренос при постигане температура 
на бойлера 60-70°С. При тази система, 
налягането в тръбната мрежа се пое-
ма от разширителен съд с точно ораз-
мерен индивидуален обем, който по-
ема разширението на топлоносещата 
течност до идването на нощта, когато 
системата се самоохлажда.
 Оптимално място за монтаж на 
слънчевите колектори е покривът 
на съответната сграда или площадка 
върху носеща метална конструкция. 
Важно условие е колекторът да се по-
стави на открито и незасенчено мяс-
то. Друго добро решение за монтаж на 
слънчевите колектори е интегриране-
то им в конструкции – покрив, стена, 
вкл. като ограждащ елемент, което ги 
превръща в елемент от архитектурата 
на дадената сграда. За тази цел са раз-

работени специални колектори, кои-
то функционират дори при монтаж на 
90 или 180°.
 Препоръчително е колекторът 
да се ориентира на юг. В случай че е 
невъзможно да се спази това усло-
вие, е допустимо колекторът да се 
ориентира на югоизток или югоза-
пад в отклонение от няколко градуса. 
Оптималният наклон на слънчевите 
колектори е в диапазона от 30 до 60°, 
като за оптимален се счита наклонът 
от 45°. Счита се, че при тази ориента-
ция и наклон, сумарната денонощна 
трансформация на енергия има мак-
симум. 
Приложение и възвръщаемост на ин-
вестицията
 Слънчевите системи за топла 
вода са приложими, както в жилища и 
вили, така и в туристически компле-
кси: хотели, къщи за гости, спа цен-
трове, комплекси с басейн; обществе-
ни сгради – болници, училища, детски 
градини, др.; търговски центрове; ин-
дустриални предприятия; селскосто-
пански обекти – ферми, оранжерии, 
сушилни.[2]
 2.1 Обследване на хотелски ком-
плекс 
 При заснемането на сградата е 
установено, че не е положена топло-
изолация върху водопроводните тръ-
би за гореща вода за битови нужди. 
Топлоизолация по тръбите няма и в 
техническите помещения още на изхо-
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да от бойлерите. В котелното помеще-
ние изолацията е стара и изгоряла, на 
места дори липсва. Това е предпостав-
ка за големи загуби на енергия още на 
изхода, както и по цялата тръбна мре-
жа.
 Предложена енергоспестяваща 
мярка 1:
 Мярката включва поставяне на 
топлоизолация от микропореста гума 
с дебелина 13mm на всички тръбни 
разводки за пренос на гореща вода в 
сградата и на топлоизолация от ми-
кропореста гума с дебелина 19mm, 
обшиване с поцинкована ламарина на 
тръбните разводки разположени на 
открито.
 Енергоспестяваща мярка 2: 
 Изграждане на инсталация за 
подгряване на вода за битови нужди 
оползотворяваща слънчева енергия
 Съществуващо положение
 В сградата е изградена систе-
ма за централно снабдяване с гореща 
вода. За всеки корпус е изградено са-
мостоятелно бойлерно помещение, в 
което са разположени водосъдържа-
тели, произведени от Термотехника 
„ЕООД“ през 2001г. с електрически на-
греватели, както следва:
ЗОНА 1 – КОРПУС СРЕДНА ГОРА 1; 
В бойлерното са монтирани два бой-
лера, всеки с вместимост 4m3 и всеки е 
окомплектован с ел. нагревател 60kW.
ЗОНА 2 – КОРПУС СРЕДНА ГОРА 2
В бойлерното са монтирани три бой-

лера, всеки с вместимост 4m3 и всеки е 
окомплектован с ел. нагревател 60kW.
ЗОНА 5 – КОРПУС ГАЛЕОН
В бойлерното са монтирани четири 
бойлера, всеки със вместимост 4m3 и 
всеки е окомплектован с ел. нагрева-
тел 60kW. 
ЗОНА 3 и ЗОНА 4 – ЦЕНТРАЛЕН КОР-
ПУС
За захранване с гореща вода за бито-
ви нужди на Централен корпус, систе-
мата е подвързана директно към ско-
ростен топлообменник „вода-вода“. 
 Основен източник на топлина 
за подгряване на водата за битови 
нужди за всички корпуси е водогре-
ен газов котел Viessmann Vitoplex 200 
с мощност 350-380kW, работещ на 
пропан-бутан, монтиран в котелно 
помещение ситуирано до Централен 
корпус. Топлоносителят, получен от 
газовия котел посредством скоростен 
топлообменник „вода-вода“, подгрява 
водата за битови нужди. Подгрятата 
вода постъпва във водосъдържатели-
те в бойлерните помещения на отдел-
ните корпуси. Електро-нагревателите 
към бойлерите доподгряват водата 
при недостиг на мощност или в ава-
рийни ситуации.
 Така изградената схема за загря-
ване на вода за битови нужди е пред-
поставка за загуби още на изхода от 
топлоизточника, т.к. топлоносителя 
не постъпва директно в обема, който 
трябва да бъде загрят (не са използва-
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ни бойлери със серпентина), а загуби 
са налице още при скоростния топло-
обменник.
 Схемата предполага и по-често 
подгряване на водата посредством 
инсталираните електро-нагреватели 
при повишена консумация.

Фиг. 1 Разположение на колекторите 
и подгряване на водата Средна Гора 1.
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Fig. 2 Разположение на колекторите и 
подгряване на водата Галеон.

Фиг. 3 Схема на котелно.
 2.2. Предложена мярка 
 Използваният модел е в съот-
ветствие с «Ръководство за анализ на 
разходите и ползите от инвестицион-
ни проекти», анализите на финансо-
вите показатели и паричните потоци 
на проекта са направени със специа-
лизирания софтуер «ENSI финансови 
изчисления». Този софтуер е приет 
като легитимен от АУЕР и за изготвя-
не на финансовата част на енергийни-
те одити.
 Обект на анализ в тази част на 
одита са техническите и екологични-
те рискове, които могат да възникват 

вследствие внедряване на енергоспес-
тяващите мерки, предвидени в одита.
• Технически рискове
 В енергоспестяващите мерки е 
избрана изпитана и ефективна техно-
логия за загряване на гореща вода за 
битови нужди на хотелския комплекс. 
Вероятността за неправилен избор на 
оборудване и проблеми при монтажа 
е минимална.
Икономически и търговски рискове 
 Извършените технически про-
учвания, заснемането на обекта и ана-
лизиране на техническата изпълни-
мост на мерките, както и подробните 
количествено-стойностни сметки от 
енергийният одит, са предпоставка за 
минимален риск от превишаване на 
разходите над предвидените. Заложе-
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ните цени са пазарни (определени на 
база взети оферти от доставчици и из-
пълнителски фирми) и няма вероят-
ност за повишаването им за периода 
на изпълнение на проекта.
 Предвидените срокове за дос-
тавка са на база утвърдената практи-
ка. Рискът забавянето на доставките 
да доведе до цялостно забавяне на из-
пълнението на инвестиционния про-
ект е малък.
• Рискове за околната среда
 Предвидените енергоспестява-
щи мерки не противоречат на действа-
щата нормативна уредба за опазване 
на околната среда. Изпълнението им 
води до намаление на емисиите на 
CO2.
 Оборудването е от модерен тип 
и не представлява опасност за околна-
та среда.
• Административни и управлен-
ски рискове.
 Съгласно информацията за пре-
дишни ремонти, преустройства и 
строително-монтажни работи в хоте-
ла може да се заключи, че ръковод-
ството на хотела е в състояние да из-
пълни проекта.
 Изводи
Изградена е инсталация за подгряване 
на вода за битови нужди оползотво-
ряваща слънчева енергия в хотелски 
комплекс „Еврика“.
След внедряването на такава система 
при правилна поддръжка и експлоа-

тация се отчитат спестявания от водо-
греен газов котел пропан-бутан 45% 
и електрическа енергия 8%, което по-
казва намаляването на разходи и по-
ложителната страна от внедряването 
на подобни интегрирани системи.
 
3. ФОТОВОЛТАЧНИ СИСТЕМИ
 Ще разгледаме приложението 
на фотоволтаични панели за конкре-
тен обект ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ ПРОЕКТ ЗА 
СЪЗДАВАНЕТО НА ОВОЩНО СТОПАН-
СТВО.
  Фотоволтаични панели са ос-
новната част на една соларна система, 
чиято роля е да преобразуват слънче-
вата светлина в електрическа енер-
гия, необходима за задоволяването на 
собствените нужди или за отдаване в 
обществената мрежа. Фотоволтаич-
ните панели се различават по някол-
ко критерия: дебелина на материaла, 
от който са направени – дебелослойни 
и тънкослойни, и вида на полупровод-
никовия материал или на кристалната 
структура, изграждащи фотоволтаич-
ния модул, като това ги разделя на мо-
нокристални, поликристални и тън-
кослойни. Разликата във физическите 
параметри на фотоволтаичните моду-
ли води до разлика в ефективността и 
коефициента на полезно действие на 
самите модули, а от своя страна това 
допринася за ефективността на цяла-
та фотоволтаична система.
 Прилагането на енергоспестява-
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щи технологии се постига най-общо 
по два начина:
 - чрез въвеждането на енергос-
пестяващи технологии за подобря-
ване на енергийната ефективност в 
съществуващите дейности, което е 
свързано с разширяването на произ-
водството;
 - чрез създаването на нови или 
стартирането на нови дейности свър-
зани със селскостопанското произ-
водство, при което изначално се въ-
веждат модерни енергоспестяващи 
технологии, гарантиращи още от 
стартирането на дейността нейната 
висока енергийна ефективност.
 Така прилагането на методиката 
гарантира постигането на специфич-
ната цел за намаляване на енергоем-
костта на производството.
 Проектирани системи за отоп-
ляване и охлаждане
 Проектирана е климатична ин-
сталация с подово отопление и ох-
лаждане за помещенията на кота 0.00, 
където постъпват плодовете, и охла-
дителна инсталация за хладилните 
складове с вентилаторни конвектори, 
таванен монтаж.
 Регулирането на температурата 
във всяка зона е с управление по тем-
пература. Хидравличното баланси-
ране на линиите за подовата система 
е осигурено с използване на разпре-
делителен колектор с дебитомери, а 
конвекторите, комплект с кондезна 

вана, ще имат изнесено управление.
 Тръбната мрежа ще е комбини-
рана двутръбна схема с пластмасо-
ви тръби, изолирани с микропореста 
гума. При преминаването на бетонни 
плочи и външни стени тръбите ще 
се поставят в метален кожух. За обез-
въздушаването на инсталацията се 
предвиждат автоматични обезвъзду-
шители, монтирани в най-високите 
точки на разпределителната мрежа. 
В най-ниските точки на разпредели-
телната мрежа се монтират кранче-
та за източване на инсталацията или 
тапи. Системата ще се изпълнява като 
затворена с мембранен разширителен 
съд за поемане на термичните разши-
рения.
 Проектирана е и общообменна 
вентилация по изискванията за мини-
мална кратност на въздухообмена за 
хладилните складове. За всеки от два-
та склада тя ще бъде самостоятелна, 
състояща се от двойка вентилатори, 
ПЖР и управление по седмичен гра-
фик.
 Проектирани вътрешни и външ-
ни ел. инсталации
 Проектирани са следните въ-
трешни и външни мрежи:
- дежурно, работно и евакуацион-
но осветление;
- вътрешна силнотокова /двига-
телна/;
- площадкова кабелна мрежа и 
районно осветление;
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 Проектирана автономна фото-
волтаична система:
 Всички изброени по-горе инста-
лации ще бъдат захранвани с елек-
троенергия от автономна фотоволта-
ична модулна инсталация. Тя ще бъде 
разположена върху покривната кон-
струкция и ще бъде с мощнаст 60 kWp. 
Основните елементи на инсталацията 
са фотопанели за покривен монтаж, 
батерията и инвертора. 
 Батериите ще бъдат разположе-
ни в приемното помещение на кота + 
0,00 в специално обособено помеще-
ние, където да бъде разположен кор-
пусът на металния шкаф, служещ за 
поставка. Основно изискване за пра-
вилната и безаварийна работа на ба-
терията е топлината отделена от нея, 
по време на абсорбацията на енергия, 
да бъде отвеждана посредством ме-
ханична вентилационна инсталация 
или естествена вентилация.
 Очакваното годишно количе-
ство произведена енергия от така обо-
рудваната инсталация е 73 300 kWh.
 Енергопотребление на сграда-
та
 Моделното изследване на енер-
гопотреблението на сградата е реали-
зирано програмно посредством соф-
туерен продукт EAB Software HC 1.0. 
При създаването на модела сградата е 
разгледана като интегрирана система. 
Входните данни кореспондират с кон-

кретните климатични характеристи-
ки, типа на сградата и отоплителна-
та инсталация, режим на използване 
и отопление, строително-физичните 
характеристики на ограждащите кон-
струкции и т.н. 
 Целта на изследването е да се 
получи действително необходимата 
енергия за поддържане на нормални 
(нормативни) параметри на микро-
климата в приемното помещение и 
хладилните камери, както и да се оце-
нят енергийните спестявания.
 Необходимата енергия за обекта 
ще се добива от автономна фотовол-
таична инсталация, част от която ще 
бъде монтирана на покрива на сгра-
дата, а останалата ще бъде положена 
върху терена на имота.
 Надземната част е със симетри-
чен двускатен покрив с широки стре-
хи, наклон от 20 градуса и оттичане в 
посока изток и запад. Обектът пред-
ставлява фотоволтаична централа 
(ФЕЦ) с пикова мощност 59,85 kWp. 
 Генерацията на електроенерги-
ята се извършва със статично монти-
рани фотоволтаични панели. Панели-
те са монокристални, с обща пикова 
мощност 59,85 kWp:
 - 196 броя панели с пикова мощ-
ност 29,4 kWp събрани в два реда че-
тиринадесет стринга се монтират на 
симетричен двускатен покрив с широ-
ки стрехи, наклон от 20 градуса и от-
тичане в посока изток и запад на сел-
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скостопанската сграда. Един стринг е 
от по 14 броя панели.
 - 105 броя панели с пикова мощ-
ност 30,45 kWp, събрани в един ред 15 
стринга се монтират на кота терен от 
южната страна на сграда. Един стринг 
е от 7 броя панели.
Ще бъде използвана модулна хибри-
дна система комплексна доставка с 
контролер, инвертор и акумулаторни 
батерии.
 Всеки стринг се свързва към от-
делен вход на инвертора с кабел Solar 
cable PV1-F 0,6/1kV 1x6мм2 за панели-
те, разположени на покрива и кабел 
Solar cable PV1-F 0,6/1kV 1x10мм2 за 
панелите разположени на кота терен.
 Панелите се свързват по между 
си с кабел Solar cable PV1-F 0,6/1kV 
1x2,5мм2. От инвертора се изтегля ка-
бел СВТ 1 kV 4х35+16 мм2 към Главно 
ел. табло (ГТ).
 Добитата от инсталацията енер-
гия ще бъде в размер на 73 300 kWh/
год. и ще се съхранява в специален 
шкаф с батерии, намиращ се в сграда-
та.
 Изчисленото годишно потреб-
ление на енергия на сградата според 
инсталираните машини и оборудва-
не е 63 815 kWh/год. Изчисленията са 
направени посредством софтуерения 
продукт EAB Software HC 1.0, позво-
ляващ създаването на енергиен мо-
дел на сградата. При създаването на 
модела сградата се разглежда като 

интегрирана система с конкретни 
климатични характеристики, тип на 
сградните ограждащи елементи и 
инсталации и режим на използване. 
Целта на изследването е да се получи 
енергия близка до действително не-
обходимата енергия за поддържане на 
нормативни параметри на микрокли-
мата в сградата, както и да се оценят 
енергийните спестявания. 
 Строителните и топлофизични 
характеристики на сградата, както и 
екраните от моделното изследване са 
дадени в ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 Годишната икономия на енерги-
ята, която ще се реализира след прис-
падане на разходите за поддържане 
на техническите показатели, според 
предназначението на сградата, ще е в 
размер на 9 485 kWh/год. добита из-
цяло от ВЕИ.
73 300 – 63 815 = 9 485 kWh/год.
 След реализирането на проекта 
и пускането на сградата в експлоата-
ция, ще бъдат реализирани енергий-
ни спестявания в размер на 14,9% от 
общото количество енергия, необхо-
дима на сградата.
9 485 / 63 815 = 14,9%
 Финансови ползи от Мярка 1
 В този случай могат да бъдат 
разграничени два типа годишни енер-
гийни спестявания. Едното от тях 
ще бъде реализирано, ако енергията 
произведена от фотоволтаичната ин-
сталация, която не се консумира от 
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сградните инсталации, може да бъде 
продадена на цена от 596,5 лв./MWh. 
Това ще доведе до годишно спестява-
не в размер на 5 658 лв. за енергия до-
бита от ВЕИ. 
 Другото енергийно спестяване 
може да бъде характеризирано като 
икономия на средства следствие на 
това, че сградата не консумира енер-
гия от енергоразпределителните дру-
жества. Тази икономия, при средна 
цена на енергията от 0,24 лв., възлиза 
в размер на 15 315,5 лв./год.
 Следващият финансов показа-
тел са така наречените неенергийни 
спестявания. Те се характеризират с 
това, че на собственика на сградата 
не се налага да закупува оборудване, 
което щеше да му е необходимо ако се 
налагаше да ползва услугите на мест-
ното енергоразпределително друже-
ство.
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Резюме: 

В това изследване се показ-
ва начин за изчисляване на 
пропускателни способности 
на дъги в транспортен граф, 

при липсата на данни за пътникопо-
ток. Транспортният граф е съставен 
от автобусен и железопътен пътни-
чески транспорт. Тези пропускателни 
способности ще се използват в двуйе-
рархична задача за интензифициране 
на железопътния транспорт. Разрабо-
теният метод е за количествено оп-
ределяне на параметрите на йерар-
хична задача за управление в условия 
на ограничени изходни данни за път-
ническите превози. По този начин се 
оценяват условните пропускателните 
способности на пътническите железо-
пътни и автобусни превози. Този ме-
тод е разработен поради ограничение 
на изходни данни за интензивността 
на автобусни и железопътни пътни-
чески превози. Като резултат от този 
метод за подготовка на данни е дефи-

нирана йерархична оптимизационна 
задача за управление на пътнически-
те превози.

Ключови думи: пропускателни спо-
собности, капацитет на дъги в граф

1. Количествена оценка на пропус-
кателните способности за пътниче-
ски превози. 
 
Капацитетните възможности (ус-
ловни пропускателни способности) 
на отделните дъги в графа трябва да 
бъдат оценени и определени. Реалис-
тичен подход е за пропускателни спо-
собности на дъгите в мрежата да се 
използват данни за пътникопотоци, 
определени от броя на продадени би-
лети по направления. За съжаление, 
такива данни не са достъпни поради 
отсъствие на информационна система 
за продавани билети за железопътен 
транспорт в цялата страна. Ограниче-
ние е и липсата на данни за пътнико-

Количествена оценка на 
пропускателни способности в 
транспортен граф в условията на 
ограничени изходни данни
Автори: дтн. Кристина Павлова, дтн. Боряна Вачова, дтн. Елена Паунова
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поток, който изпълняват частните ав-
тобусни превозвачи. 
Поради ограничен вид и обем на из-
ходни данни за режимите на работа на 
интегрираната транспортна система 
в това изследване се приема, че ще се 
оценят пропускателните способности 
на всяка дъга в транспортния граф. 
Тези пропускателни способности де-
финират потенциала, капацитета на 
всяка дъга в графа, което определя 
максималния пътникопоток, който 
може да бъде транспортиран по съот-
ветната дъга.

Стойностите на „пропускателна спо-
собност” за различни видове системи 
се дефинира като:
[обем литри/за единица време] – при 
системи за пренос на флуиди;
[брой съобщения/за единица време] – 
при комуникационни системи;
[брой коли/за единица време] – при 
управление на градски трафик.
Представените примери определят, че 
величината [1/време] дава стойност-
та на условен поток без да се отчита 
физическото съдържание на потока.
[4, 5]
В настоящото изследване се приема, 
че за потребителски критерий за пъ-
туване се използва „минимално време 
на пътуване”, отнасящо се за автобус-
ни и влакови пътувания.
Критерият „минимално време на пъ-
туване” интегрирано отчита разстоя-

нието на пътуване и скоростта на 
движение. 
Количествената мярка за оценка на 
пътуването се въвежда с практиче-
ското правило: по-дълго пътуване е 
еквивалентно на по-малка пропус-
кателна способност на транспорта 
по това направление.
Формално записано, използва се зави-
симостта: 
Мярка за оценка: по-дълго пътуване 
⇒ по-малка пропускателна способ-
ност на транспорта по това направле-
ние.
Количествената, аналитична оценка 
на тази мярка се въвежда с равенство-
то:
Пропускателна способност (услов-
на) = 1/време за пътуване. [5, 6]

2. Оценка на пропускателните спо-
собности на дъгите на транспорт-
ния граф, принадлежащи на желе-
зопътния транспорт.

Оценката на пропускателната способ-
ност на влака е направена с пример 
от дъгата в транспортния граф по на-
правление София-Мездра. Използват 
се данните от разписанието на влака 
София – Варна (ГО).
В настоящото изследване е разрабо-
тен алтернативен начин за оценка на 
капацитета на транспортните връзки 
за пропускане на пътникопоток. Из-
ползват се реални данни за продъл-
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жителността на пътуването по дадена 
транспортна дъга. Мотивите за полз-
ването на данни за времетраене на пъ-
туването по дадена дъга в графа про-
изтича от желанието на пътниците да 
пътуват по-бързо по дадено направ-
ление. Пътниците и потребителите 
на транспортни услуги предпочитат 
по-бързото пътуване или продъл-
жителността на пътуването им да е 
по-малка. По този начин по-малкото 
време за пътуване между два възе-
ла дава повече предпочитания за пъ-
туване в тази посока от пътниците. 
Освен това, продължителното време 
за пътуване е мерникът за нисък ка-
пацитет за транспортиране на съот-
ветната връзка. По този начин транс-
портните пропускателни способности 
на отделните дъги в транспортния 
граф са силно свързани с времето за 
пътуване по тази връзка. За текущия 
случай е избрана проста връзка между 
времето на пътуване  по дадена дъга 
на графа и капацитета/пропускател-
ната способност на тази дъга :  
 
  =  vij = 1 /tij  i, j ∈N .    
     (1)

От разписанията на движение на вла-
ковете и автобусите данните за вре-
мето за пътуване  е известно. Следо-
вателно, чрез зависимост (1) лесно се 
изчислява пропускателната способ-
ност на всяка отсечка в графа. Зависи-

мост (1) може да бъде усложнена, като 
се отчитат и допълнителни фактори 
при пътуването, например разходите 
за пътуването. Анализът на пропус-
кателните способности на дъгите в 
транспортния граф е направен съглас-
но зависимост (1). 
Оценката на пропускателните спо-
собности на дъгите, по които се осъ-
ществяват железопътни пътнически 
превози е направено по разписанията 
на влака София – Варна, взети от сай-
та на компанията БДЖ-ПП, www.bdz.
bg, фиг.1.

фиг.1. Разписания на влака София – Ва-
рна
За илюстриране на направените из-
числения тук е приведен следният 
пример. Продължителността на пъ-
туването по дъгата между първите 
два възела от фиг. 1, София-Мездра е 
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1 час и 33 минути (93 минути, от 6:40 
до 8:13 часа). Съгласно зависимост (1) 
капацитетът на дъгата между тези 
два възела на мрежата е: 1/93 = 0.011 
единици относителна пропускателна 
способност. Като се има предвид от 
дневното разписание на влаковете от 
София за Варна от сайта www.bdz.bg, че 
5 влака преминават по тази дъга/дес-
тинация, фиг.2, капацитетът за транс-
портиране ежедневно на тази дъга в 
транспортния граф е: 5 влака х 0.011 = 
0.055 единици относителна пропуска-
телна способност. Тази оценка отчита, 
че общата пропускателна способност 
на тази дъга в графа е сума от инди-
видуалните пропускателни способ-
ности на всеки преминал влак. Следо-
вателно, при нужда повишаването на 
пропускателна способност на дадена 
линия на графа може да се реализира 
чрез увеличаване на разписанията/
брой преминали влакове по тази дъга 
на транспортния граф. [7, 8, 9]

Фиг.2. Разписание на 5 влака на ден по 
направление София – Варна (ГО)

Обща пропускателна способност на 
всички линии по даден маршрут е 
дефинирана като сума от отделните 
пропускателни способности.
Прилагайки този начин на оценка на 
капацитета на връзките за различ-
ните влакове по ежедневния график 
между София и Варна, бяха определе-
ни стойностите на капацитета на вся-
ко ребро от графа. 

3. Оценка на пропускателните спо-
собности на дъгите на транспорт-
ния граф, принадлежащи на авто-
бусния транспорт.

Оценката на капацитета на линии-
те, където се осъществява автобусен 
транспорт използва изходни данни, 
представени в графиците на автобус-
ните превози и публикувани от Из-
пълнителна Агенция Автомобилна 
Администрация. Тези данни са записа-
ни в EXCEL файлове и на фиг.3 е даде-
на илюстрация на вида на тези данни 
за продължителността на пътуването 
по дадена дъга на транспортния граф. 
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Фиг.3. Пример за график на автобуси-
те

За определяне на пропускателната 
способност на дъгите в транспортния 
граф, където се изпълняват автобус-
ни превози се използват данните за 
пътуване от фиг. 3 по следния начин. 
За примера на фиг. 3 автобусният пре-
воз започва от София и дестинацията 
му е различна от гр. Варна. Но тази 
автобусна линия от София до Попо-
во изпълнява транспорт на пътници, 
което се изпълнява и от железопътен 

транспорт по същото направление от 
София до Попово. Затова автобусните 
превози се отчитат само в частта им, 
до която те пресичат в някой възел 
железопътната линия на София – Ва-
рна. Следователно, пропускателните 
способности на дъгите в транспорт-
ния граф, поддържан от автобусни 
превози, се отчитат само до частите 
на мрежата, където автобусните връз-
ки пресичат влаковите връзки. За слу-
чая от фиг. 3 тази пресечна точка е 
град Попово (ред 3 на фиг. 3). Това оз-
начава, че от София до Попово същест-
вуват два начина на транспорт: с влак 
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и с автобус. Затова в топологията на 
транспортната мрежа се добавя връз-
ка от София към Попово, която се под-
държа от автобусен транспорт. Транс-
портният капацитет на тази връзка е 
5 часа и 18 минути или 318 минути (от 
13:30 до 18:48 часа) или капацитетът 
на връзката за транспорт е 1/318 от-
носителни единици. Чрез интегрира-
нето на всички пропускателни способ-
ности на автобусните линии, които се 
изпълняват по едни и същи дъги на 
транспортния граф, се получава обща-
та пропускателна способност на всяка 
дъга в графа. [8, 9]

4. Оценка на пропускателните спо-
собности на дъгите на пълния 
транспортен граф.

Тази задача е голяма по обем и изис-
ква значителен обем изчисления. По-
следователността, в която е изпълня-
вана тази задача е:
Определят се всички пресечни точки 
на автобусните линии с тези от марш-
рута на железопътната линия София – 
Варна (ГО).
Изчисляват се всички времена за пре-
минаване на автобусни линии през 
върхове на пресичане с железопътна-
та линия.
Определя се общата пропускателна 
способност по дадено направление на 
автобусните превози.

Тези средни стойности са получени 
като се анализирани 55 автобусни 
линии и техните разписания, опреде-

фиг.4. Обща графова структура на железопътния и автобусен превоз за 2017г. с из-
числени пропускателни способности на дъгите.
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лени са възлите, в които се пресичат 
автобусен и железопътен транспорт, 
оценени са времената на пътуване на 
всичките 55 линии по всички дъги на 
транспортния граф. Резултатите от 
изчисленията за определяне на про-
пускателните способности на дъгите 
на транспортния граф са представени 
на фиг. 4. Изчисленията са направени 
по данни за 2017 г. на разписанията 
на влакове и автобуси, влияещи на 
транспортните потоци между София и 
Варна.[10]

Видът на транспортния граф и нане-
сените пропускателни способности 
по дъгите на графа определят транс-
портна структура, която може да 
транспортира пътнически поток от 
София до Варна (ГО). Изследовател-
ският проблем при тази структура е 
да се намери максималната големина 
на транспортния поток, който може да 
премине в транспортния граф между 
зададените начална и крайна точки, 
от София до Варна [1, 2 3]. Необходимо 
е и да се определят решения, при кои-
то транспортирането на този поток 
да се изпълнява с предимство от же-
лезопътни превози. Така проблемът 
за интензифициране на железопът-
ните пътнически превози включва 
определянето както на максималния 
поток, който може да се прокара през 
транспортната система съвместно от 
автобусен и пътнически превоз, така 

и намиране на управление, при което 
железопътните превози с предимство 
прокарват този пътникопоток. [4]
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Първоначалното ни намерение беше 
да ви разкажем направо как двама па-
сиoнари – Тойотоми Хидейоши и Току-
гава Йейасу, променят развитието на 
японското общество, обединяват раз-
покъсаната Япония и я поставят на 
пътя на развитие, който преди 150 
години води до бързата ѝ модерниза-
ция, а по-късно и до появата на съвре-
менна Япония. Но скоро разбрахме, 
че няма да е толкова лесно. Когато се 
запитахме, къде са основите на ултра-
модерната икономика и общество на 
една неголяма островна държава, ка-
квато е Япония, ни стана ясно, че тряб-
ва да се върнем назад към периода 
Мейджи. Но когато се върнем дотам, 
ще установим, че за да разберем про-
цесите, трябва да знаем какво е става-
ло по времето на шогуната Токугава. 
А за да разберем шогуната Токугава, 
трябва да се върнем в периода Сенго-
ку (времето на войните преди шогуна-

та Токугава) и да знаем какви са били 
Токугава, Хидейоши, Нобунага, Уесуги, 
Такеда и други от големите феодални 
владетели и откъде се е взела тяхна-
та бойна мощ, при положение, че през 
всичкото време Япония си е имала им-
ператор. И разбрахме, че преди да ви 
описваме живота, премеждията и ус-
пехите на Хидейоши и Токугава, тряб-
ва да посветим един кратък разказ на 
бурната японска история, довела до 
появата на страховития Ода Нобунага 
и неговите опити да преодолее фео-
далната разпокъсаност на Япония по 
военен път. А за да стигнем да Нобуна-
га, трябва да се върнем назад в исто-
рията дотам, където гори конфликтът 
между клановете Минамото и Тайра. 
Тоест трябва да се върнем към пе-
риода Нара от японската история. Но 
щом ще се връщаме чак дотам, защо 
пък да не започнем от началото на 
японската история. Ами да започваме. 

Разкази за социалната динамика.
Разказ #5: кратка история на 
Япония – от гледна точка на 
математическата социална 
динамика 
Автори: Николай К. Витанов, Калоян Н. Витанов, Институт по механика – БАН
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Ранна история на Япония (до пе-
риода на доминация на клана Фу-
дживара)

Фиг. 1 Първият император Джиму. 
Легендата разказва, че с него от 

небето слезли и главите на някол-
ко рода, като Мононобе, например. 
Всички тези човеци били ками (бо-
жествени).
 
Съгласно легендите, японската дър-

жава (наричана в стари времена Яма-
то), започнала съществуването си в 
първия ден на пролетта на 660 г. пр. 
н. е. (11-ти февруари), когато първият 
император Джиму – фиг.1, се възкачил 
на трона в своя палат в областта Яма-
то. Историците спорят за датата на 
появата на японската държава и нека 
ги оставим да си спорят. От нашата си 
гледна точка (тая на математическата 
социална динамика) е важно, че импе-
раторът си имал императорски двор. 
Този двор се попълвал от роднини 
на императорите, тъй като нe всич-
ки роднини на императора влизали в 
състава на императорското семейство 
– там били само императорът, братята 
и сестрите му, майка му, жените му и 
децата му. И баща му. Че защо слагате 
и бащата на императора? – ще попита-
те. 
Ами защото по някое време имало тит-
ла – нещо като оттеглил се император 
(император – отшелник), който прак-
тически управлявал държавата. Но 
това ще дойде по-късно, след периода 
на доминация на клана Фудживара. 
Да де, ама ако си брат на императора, 
синът ти вече не е от императорско-
то семейство. Той става член на двора 
и императорът му търси занимание. 
Тъй императорският двор си растял и 
това е важно за нашия разказ и особе-
но за появата на военизираните кла-
нове в Япония, най-мощните от които 
били Минамото и Тайра. Но всичко по 
реда си.
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Та, в императорския двор имало кла-
нове, състоящи се от семейства, свър-
зани с предишните императори или 
семейства, свързани с аристокрация-
та покрай първия император Джиму 
или семейства, успяващи да станат 
аристократи по благоволението на 
императора. Та, тези кланове си има-
ли глави, наречени уджи. Императо-
рите в началото на японската история 
можели да контролират двора, който 
не бил много голям и намирали ра-
бота на клановете и семействата на 
аристократите. Така уджите ставали 
висши сановници в двора на импера-
тора и често те имали по-голяма реал-
на власт от императора, тъй импера-
торът им давал (в началото временнo) 
да управляват големи области с обра-
ботваема земя, както и хората, които 
обработвали тази земя. Това управле-
ние не се наследявало – като починел 
уджи-то, управляващ дадена земя, 
императорът можел да даде управле-
нието на уджи от друг клан. Така им-
ператорът контролирал клановете да 
не стават прекалено силни – щото, чо-
вещинка, нали, ако станели прекалено 
силни, клановете можело да опитат и 
да сменят императора. Добре, за им-
ператорския двор и уджите – засега 
толкова. Да видим какво имало още 
в японското общество в онези стари 
времена. Ами, имало и специализи-
рани групи, наричани “бе” и члено-
вете на тези специализирани групи 
се занимавали с определена дейност 

– едни отглеждали ориз, други били 
риболовци, трети се специализирали 
във военна служба (нали се сещате от-
къде ще се появят самураите), четвър-
ти били занаятчии и тъй нататък. Та, 
в обществото имало кланове от бла-
городници и групи бе (имало и други 
групи, но тези са важни за нас) и кога-
то императорът умирал, сановниците 
уджи имали за цел да изберат следва-
щия император измежду членовете на 
императорското семейство (което не 
било лесна работа, понеже някои им-
ператори имали по над 20 отрочета и 
нямало правило, че първородният син 
наследява трона. Значи някой от сино-
вете, а в началото можело и някоя от 
дъщерите да наследи трона и гласът 
на уджите се чувал в процеса на опре-
делянето кой да е той или тя). Импе-
раторското семейство в онези стари 
времена било богато и военно силно. 
Първият император се считал за пряк 
наследник на богинята на слънцето – 
Аматерасу Омиками – фиг. 2.

И се смятало, че Джиму и императори-
те след него имали уникалното свой-
ство да призовават нейните сили. Та, 
императорът бил свещен и божест-
вен, никой не оспорвал върховната 
му власт (макар че както ще видим, на 
моменти тя била доста малка) и така 

Фигура 2. Богинята Омиками – създа-
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телката на Япония. 

и днешният император е пряк наслед-
ник на първия император. Божестве-
ността на императора се описвала с 
термина ками, а съответната рели-
гия била известна като Ками Но Мичи 
(пътят на боговете) или шинтоизъм – 
фиг. 3.
Фигура 3. Ками но Мичи – символите 
на шинтоизма и днес могат да се ви-

дят навсякъде в Япония.

И тъй – императорът е божествен, 
обаче страната трябва да се управля-
ва (от уджи) и да се движи напред (от 
групите бе). Клановете благородници 
имали имена и между тях имало и кон-
фликти (та какво да очаквате като съ-
берете на едно място две или повече 
групи хора – да се скарат, разбира се. 
Че и вътре в клановете имало карани-
ци. Човещинка, бе, човещинка). Един 
такъв конфликт възникнал по повод 
на опитите за налагане на будизма в 
Япония. Почнало всичко през 552 г. и 
траяло 35 години. В онова време ар-
мии на императора честичко ходели в 
Корея да помагат на местни владете-
ли или пък да плячкосат туй-онуй. Та, 
през 552 г. владетелят на едно от мал-
ките царства в Корея поискал помощ 
от императора на Ямато и като дар му 
изпратил картина на Буда, рисувана 
със златни бои и свещени будистки 
текстове с коментар, че това е най-до-
брата религия, която е срещал. Импе-
раторът събрал уджите и ги попитал 
да приеме ли даровете. Уджи-то (гла-
вата) на групата семейства, наречена 
Сога, посъветвал императора да при-
еме даровете. Главите на две други 
групи семейства, наричани Мононобе 
и Накатоми, обаче били на обратно-
то мнение и казали, че ако се почитат 
чуждоземни божества, страната може 
да си навлече гнева на родните бого-
ве. Накатоми – хм, запомнете това име. 
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Оттам ще тръгне прочутият клан Фу-
дживара. Та, императорът дал карти-
ната на Буда на главата на клана Сога, 
за да си я почита в частен порядък. 
Скоро избухнала епидемия и много 
хора измрели. Това като че ли потвър-
дило предположението на клановете 
Мононобе и Накатоми, че родните бо-
гове са ядосани. Императорът заповя-
дал картината на Буда да се изхвърли 
от храма, където я почитали. Кланът 
Сога се засегнали и започнала граж-
данска война, спечелена от Сога през 
587 г. след военна победа над армията 
на Мононобе – фиг. 4. Властта значи 
отишла в клана Сога. Но не задълго.

Фигура 4. Сога побеждават Мононобе. 
Уджите Сога построили храма Хоко-
джи (храмът на победата на истина-

та) – фиг. 5. и будизмът започнал да се 
разпространява в Ямато.
Фигура 5. Многоетажните пагоди 
били на почит по времето на храма 

Хокоджи. А и след това.
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 Та, пак да повторим – много от семей-
ствата в императорския двор били 
клонове на управляващата импера-
торска фамилия. Например няколко 
братя – единият става импeрaтор, а 
другите какво да правят. Ами стават 
уджи и почват да управляват едно или 
друго в държавата. Та, уджите от кла-
на Сога били клон на управляващата 
фамилия и нещо като министри на 
финансите – те събирали ориз за им-
ператорския двор, както и подаръци 
и други предмети, идващи от чужбина 
(затова и императорът дал образа на 
Буда на тях). Уджите Сога били бюро-
крати, а не ками (божествени). Уджите 
Мононобе били признавани за ками 
(божествени), защото легендата гла-
сяла, че те били на небето и слезли на 
земята, за да служат на първия леген-
дарен император Джиму – тоест не са 
роднина на императора, ама били на 
небето с него. Та, кланът Мононобе 
бил много стар и още уджите Мононо-
бе снабдявали царския двор с оръжия 
и имали голяма независимост поради 
божествения си произход и дългата 
вярна служба. Мононобе се страхува-
ли, че божественият им произход ня-
мало да бъде признаван, ако будизмът 
се наложи и затова яростно се съпро-
тивлявали на Сога. След поражението 
им обаче, победителите Сога няма-
ло как да унищожат божествеността 
ками, защото това значело да посегнат 
на самия император. Населението хич 
нямало да бъде доволно от това, зато-

ва Сога трябвало да намерят начин да 
примирят будизма и шинтоизма. Такъв 
път бил намерен и той бил изгоден и 
за императорите, и за министрите им 
Сога, защото укрепвал тяхната власт 
и отслабвал властта на другите гру-
пи уджи. Така будизмът спомогнал за 
централизиране на властта в Япония 
– тази власт била отслабена, защото 
императорският двор си растял и им-
ператорът трудно можел да го контро-
лира директно, Та, разчитал за това на 
уджите и като така властта на уджите 
растяла за сметка на властта на им-
ператора. Появата на будизма довела 
до концентрация на властта обратно 
в ръцете на императора и в ръцете на 
клана Сога. Естествено уджите от дру-
гите кланове хич не били доволни от 
тая работа. Та, уджите Сога се задър-
жали на власт до 645 г., когато другите 
уджи им спретнали преврат и убили 
главата на клана Сога. Властта пре-
минала в ръцете на младия имперски 
принц (наследника на трона) Нака но 
Ое и в ръцете на началника на превра-
таджиите и шеф на уджите Накатоми 
на име Накатоми Каматари (известен 
още като Фудживара Каматари – и ето 
ви ги Фудживара) – фиг. 6.

Те провели комплекс от реформи, но-
сещ името реформите Тайка (тайка 
означава нещо като внезапна промя-
на) и тези реформи окончателно на-
правили прехода между система осно-
вана на голяма власт, концентрирана 
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в групи от уджи към система на цен-
трализирана власт, концентрирана в 
ръцете на божествения (ками) импе-
ратор. А ако ками ви се струва трудна 
дума за запомняне, помнете как е на 
японски божествен вятър – ками-ка-
дзе и няма да имате проблеми със за-
помнянето. Какви били реформите 
ли? Ами най-важната била, че земите 
и хората, намиращи се под контрола 
на уджите, преминавали под контро-
ла на императора и неговата бюро-
крация. Та, реформите Тайка създали 

централизира държава, управлявана 
директно от императора чрез писме-
ни закони и с помощта на бюрокра-
ти, които императорът назначавал и 
можел да освободи, когато си поиска. 
За бюрократи били назначавани раз-
бира се представители на уджите, но 
те вече не контролирали директно 
групите бе. Вместо тях контролът се 
осъществявал от държавата, а бив-
шият уджи от всевластен господар до 
края на живота си, се превърнал в чи-
новник, който можел да бъде сменен 

Фигура 6. Накатоми Каматари (Фудживара Каматари) взима властта от кла-
на Сога. Започват реформите Тайка и властта се централизира в ръцете на 
императора (и на клана Фудживара).

http://nauka.bg


ИСТОРИЯ

С подкрепата на:

60МАРТ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

по всяко време. Данъците се събирали 
от държавата и държавата в лицето 
на императора давала заплати на бю-
рокрацията (не било както в предиш-
ните времена, когато уджите събира-
ли данъците и оставяли доста за себе 
си, а за императора – каквото остане). 
Класовата система не се променила 
– имало император, уджи, които пре-
давали благородническия си статус 
по наследство (и ставали бюрократи) 
и народ, групиран в различни групи 
бе. С реформите Тайка уджите губели 
власт, но получили компенсация чрез 
практическия монопол върху бюро-

кратичните постове. Тъй реформи-
те Тайка довели до централизирана 
държава без употреба на военна сила. 
Била построена и нова столица в град 
Нара в областта Ямато – фиг 7. 

Управлението на държавата се деля-
ло на две: религиозни и нерелигиозни 
дела. Религиозните дела били поверя-
вани на уджи шинтоисти, въпреки че 
будизмът имал широко влияние. Ре-
лигиозните дела се свеждали до под-
дръжка на храмовете и религиозни-
те дейности. Нерелигиозните дела се 
движели от много министри, които се 

Фигура 7. Големият Буда в храма Тодаиджи в Нара. Ама наистина е голям – не 
пропускайте да посетите Нара, ако имате път към Япония. 
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занимавали с нуждите на император-
ския двор и с управлението на стра-
ната. Били създадени 66 провинции 
и за всяка бил назначен губернатор 
от висшите слоеве на уджите (чиито 
предци живеели от поколения в импе-
раторския двор и били по-близки или 
по-далечни роднини на императори-
те). По-нископоставените уджи били 
назначавани на по-долните равни-
ща на провинциалното управление – 
имало 500 области, на които били на-
значени управители, които били под 
контрола на губернаторите на про-
винциите. Та, управителите на про-
винциите и областите контролирали 
човешкия ресурс. А в човешкия ресурс 
се включвали и по-първите хора от 
областите и провинциите, които по-
степенно оформяли провинциалната 
аристокрация. Редовно – на 6 години, 
се извършвали преброявания, за да се 
види какво е населението на области-
те и провинциите. Така управителите 
можели да събират данъци и да зачис-
ляват оризовите полета на селяните, 
като размерът на тези полета зависел 
от големината на семейството на селя-
нина. Имало и задължителна военна 
служба – мъжете между 20 и 59 годи-
ни трябвало да служат 1 година в сто-
лицата и 3 години по границите. Това 
нещо не се възприемало много добре 
от населението, защото семейството 
трябвало да издържа войника и да му 
купи оръжието. Нищо чудно, че има-
ло много младежи, които напускали 

семейните земи, за да не бъдат взети 
за войници. Но общо взето, импера-
торската армия се засилила и успяла 
да постави под контрола на държава-
та целия остров Кюшю на юг. На север 
обаче успехите не били толкова голе-
ми. Не били подчинени айвите – ко-
ренното население на северната част 
на остров Хоншу, които оказвали го-
ляма съпротива дори 120 години след 
реформите Тайка. Засилването на Ки-
тай прекратило опитите на Япония 
да интервенира в Корея – от 662 г. чак 
до Хидейоши (запомнете това име, че 
има много да говорим за този човек) 
Япония следвала дефанзивна страте-
гия – в Кюшю имало армия, която да 
пази държавата от нахлувания откъм 
Китай и Корея. 
Държавата положила грижи да изгра-
ди голяма столица в Нара, въпреки 
че не успяла да направи нещо от ма-
щабите на столицата на Китай. Но все 
пак имало доста монументални сгра-
ди като храма Тодаиджи в Нара с две 
пагоди, издигащи се на 100 метра ви-
сочина, където имало огромна статуя 
на Буда, поставена там в 752 г – фиг. 7. 
Тодаиджи бил център на будизма и от-
там будизмът започнал да се разпрос-
транява чрез мрежа от храмове по ця-
лата територия на страната – фиг. 8. 

В края на 8-ми век столицата и импе-
раторският двор били преместени от 
Нара в Киото, който останал админи-
стративен център на страната до къс-
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ните години на 12-ти век. И в Киото 
се извършили трансформации, които 
довели до пълната с интересни съби-
тия японска история от по-късните 
векове.

Фигура 8. Храмът Тодаиджи в Нара. 
Никак не е малък. И влиянието на мо-
насите било голямо. Толкова голямо, 
че императорът се видял принуден 
да премести столицата по-далеч от 
тях. И тъй Киото станал столица на 
Япония.

Началото на периода Хеян и кланът 
Фудживара
И тъй, периодът Нара в японската ис-
тория завършил с преместването на 
столицата в Киото дошъл периодът 
Хеян. От наша си гледна точка (глед-
ната точка на социалната динамика) 
този период може да се раздели на три 

части. В първата част императорите 
били силни и управлявали така, както 
управлявали в периода Нара – властта 
била централизирана в техните ръце. 
Това продължило докъм 850 година. 
После дошъл вторият период, който 
продължил към 200 години. През него 
властта от ръцете на императора ми-
нала в ръцете на чиновниците от кла-
на Фудживара (уджите не се примири-
ли много с това, че реалната им власт 
била силно ограничена и под формата 
на държавни бюрократи успели да си 
върнат доста от нея). Императорите 
правели това, което ги съветвали ми-
нистрите Фудживара. Това продъл-
жило до 1068 г., когато императорите 
си върнали политическата независи-
мост, узурпирана от бюрократите от 
клана Фудживара. В следващите 100 
години формата на управление била 
доста интересна – фактически власт-
та била в ръцете на членове на им-
ператорската фамилия, наречени от-
теглили се императори (императори 
отшелници). На трона бил обаче друг 
член на императорската фамилия – 
формалният император, който правил 
това, което го съветвал императорът 
отшелник (императорът в оставка, 
който бил баща на действащия импе-
ратор). Докато не се появили родни-
ните на (както го наричат по филми-
те за Шинген Такеда, Канске Ямамото 
и Канецуго Наое, които вероятно сте 
гледали, защото една телевизия ги 
излъчи и у нас) „проклетия“ Ходжо, 

http://nauka.bg


ИСТОРИЯ | БРОЙ 107

С подкрепата на:

63МАРТ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

държащ могъщата крепост Одавара, 
която ще падне чак по времето на Хи-
дейоши (ей, за втори път споменава-
ме това име, добре е хубавичко да го 
запомните). Сега, не е ясно колко кла-
нът Ходжо от 16. век е рода на клана 
Ходжо от 13. век, но се предполага, че 
двата клана били свързани.
В дълбините на обществото в периода 
Хеян настъпвали изменения, най-ва-
жното от които било, че постепенно 
държавните земи се групирали в го-
леми парцели (шоен) и полека, полека 
тези шоени почнали да стават наслед-
ствени. Това било важно, защото в оне-
зи времена земята означавала власт 
– имаш земя – имаш доходи, наемаш 
си войници (самураи) и тъй нататък 
(като станеш много силен, може да се 
поозъбиш и на императора, което не-
рядко се и получавало). Друго важно 
изменение била задаващата се тен-
денция даден клан от благородници 
да доминира политическото мислене 
и действие, т.е. да управлява страна-
та. Ами императорът? Е императорът 
е ками (божествен), ама по същество 
управлява родата, например на „про-
клетия Ходжо“. То неслучайно, като 
идете в Киото, ще видите, че дворецът 
на шогуна е в центъра на града, а дво-
рецът на императора – е, хм-м, малко 
по-настрани, тъй да го кажем. И да не 
забравите да посетите стаята на дами-
те в двореца на шогуна, ей.

Фигура 9. Императорът Каму – могъ-
щият император от периода Hара и 
началото на периода Хеян, който пре-
местил столицата от Нара в Киото.

Но да оставим дамите и да се върнем 
към социалната динамика. Та, пери-
одът Хеян почнал с централизирана 
власт, осъществявана от император-
ското правителство и към края на пе-
риода властта на трона била балан-
сирана, тъй да се каже, от други сили, 
намиращи се в императорския двор и 
в провинциите. Тъй полекичка се съз-
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давали условията за появяването на 
страшилището на име Нобунага Ода. 
Ама защо се преместила столицата от 
Нара в Киото, ще вземете да попитате. 
Ами питайте императора Каму, който 
дошъл на престола през 781 г. – фиг. 9 
и преместил столицата през 794 г. Ве-
роятната причина била да се избегне 
влиянието на амбициозните будистки 
монаси, които имали голямо влияние 
в Нара и един от тях – Докийо даже за 
малко да стане император и да свали 
от престола императрицата. Да, тога-
ва Япония имала императрица и До-
кийо решил да се възползва от това. 
Опитите на Докийо да стане импера-
тор били провалени от шинтоистките 
духовници. Резултатът бил – Докийо 
в манастир, никога вече жена на тро-
на (че и до днес) и се махаме от Нара, 
по-далеч от амбициозните будистки 
монаси от храма Токаиджи. Пък Кио-
то не било лошо място – с плодород-
на земя и добри водни комуникации. 
И днес е такова. А в Нара останали бу-
дистките монаси с подарените им от 
предишните императори земи. Та, – 
мъдър ход на императора Каму. Всъщ-
ност, Каму се разглежда като един от 
най-могъщите императори в японска-
та история. При него и при тримата му 
синове, управлявали до 833 г., силата 
на държавната власт е доста голяма. 
Системата Тайка на централизирана-
та монархия работела добре и пора-
ди това, че императорската фамилия 
имала желание да управлява. Импе-

раторите управлявали с помощта на 
група доверени съветници (чиято 
група заемала офиса, наречен куран-
до-докоро – т.е. нещо като офис на 
държавната съкровищница). Появила 
се и полиция. Императорите отблизо 
наблюдавали какво става по провин-
циите. Каму успял да подчини айвите 
от Хоншу на север (тука не говорим за 
тези от Хокайдо, които били ефектив-
но подчинени чак през 19. век). Да ка-
жем 2 думи още за това подчиняване, 
че във връзка с него Каму учредил една 
интересна титла. Та, айвите в Хоншу 
били разбити от армия, ръководена от 
генералите Отомо Отомару и Саканое 
Тамурамаро. Каму дал на Отомару тит-
лата „велик генерал, измъчващ варва-
рите“ – тоест сей-и-тай-шогун. Оп-п-а-
а-а, появиха се и шогуните значи. Ех, 
сега, при могъщия император Каму, 
шогунът си кротувал. Ама така ли ще 
бъде по времето на родата на „прокле-
тия Ходжо“? Ще видим, де, ще видим. 
По-надолу в разказа ни.

 И тъй, стигаме до 850 г., когато власт-
та се озовава в клана Фудживара. Как-
ви са пък тия, ще попитате. Нали се 
сещате за един от двигателите на ре-
формата Тайка – Накатоми Каматари? 
– фиг. 10. Ами и той, човекът, деца имал 
и тези деца, разбира се, заемали висо-
ка държавни постове в периода Нара и 
в периода Хеян. И женили се тия деца 
и внуци за членове на императорско-
то семейство и били близко да трона. 
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Пример – дъщерята на императора 
Кагу (син на Каму) била омъжена за 
Фудживара Йошифуса – фиг. 11. 

Фигура 10. Фудживара но Каматари 
(иначе казано Накатоме Каматари – 
този, който бил в основата на рефор-
мите Тайка)

От тоя брак се получили две дъщери. 
Едната дъщеря се омъжила за импе-
ратора Монтоку (император от 850 до 
858) и от тоя брак се появил следва-
щият император Сейва (император в 
периода 858 – 876), който пък се оже-
нил за другата дъщеря на Йошифуса 
и от тоя брак се появил императорът 

Йозей (877- 884). Та, тъй – виждаме, 
че Фудживара били доста близо до 
императорите и внимателно създа-
вали и поддържали своето надмощие 
в императорския двор и своето влия-
ние над императорите (доста от кои-
то по майчина линия си били чисти 
Фудживара). „Системата Фудживара“ 
била проста – като не може императо-
рът да е от клана Фудживара, то майка 
му непременно трябва да е от клана 
Фудживара. И тъй, кланът Фуджива-
ра заложил на жените и имал доста 
дълго време представителство в им-
ператорското семейство. Това било 
и в основата на управлението на Фу-
дживара – главата на клана Фуджи-
вара бил вуйчо или дядо по майчина 
линия на императора и както се казва, 
се грижел за делата на императорска-

Фигура 11. Фудживара но Йошифуса. 
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та си рода. Йошифуса интригантствал 
доста и успявал да постави на престо-
ла император, женен за някоя от него-
вите дъщери. Той даже успял да стане 
регент по времето, когато Сейва бил 
малолетен. Фудживара и наследници-
те му зорко следели властта да остава 
у тях. Когато Сейва станал пълноле-
тен, Йошифуса приел титлата кампаку 
(говорител на императора) и по съще-
ство продължил изключително актив-
но да се меси в управлението. Същото 
се стремели да правят и наследници-
те му. Дъщерите и сестрите на водача 
на клана Фудживара били омъжвани 
за съответния император и ако се ро-
дял син, императорът обикновено бил 
принуден да абдикира в полза на този 
син (който по майчина линия бил от 
рода Фудживара). Този трик задържал 
клана Фудживара на върха на властта 
за около 2 столетия. Та, след 850 го-
дина императорската власт отслабна-
ла за сметка на властта на клана Фу-
дживара. Страната продължила да се 
управлява както и преди 850 г. Само 
дето част от властта изтекла към кла-
на Фудживара. 
От наша си гледна точка, интересно е, 
че по време на управлението на клана 
Фудживара почнали да се оформят и 
други благороднически кланове. Ше-
фът на клана Фудживара обикновено 
бил регент (сешо) или говорител (кам-
паку) на императора. Но той носел и 
титлата глава на фамилията (клана) 
– уджи но чоя (ах тези уджи). Глава-

та на клана координирал дейността 
на членовете на клана и разпределял 
приходите от дейностите между чле-
новете на клана. И тъй, уджите на кла-
на Фудживара се добрали до властта 
като черпели власт от роднинството 
си по майчина линия с императори-
те и като така имали доста власт (че 
и повече от императора) без да са им-
ператори. След Йошифуса регент ста-
нал Фудживара Мотосуне, а след него 
Фудживара Токинира и ето ни вече в 
10. век. Фудживара били способни ре-
генти и обръщали голямо внимание 
на управлението на държавата, осо-
бено на полицията и на офиса на дър-
жавното съкровище (съветниците на 
императора). След 930 година обаче 
нещата не вървели толкова добре за 
Фудживара. Четвъртият по ред регент 
Фудживара Тадахира не бил толкова 
способен, колкото тримата си пред-
шественици и вълненията в страната 
не закъснели. Появили се добре орга-
низирани пирати – с флот от 1500 ко-
раба, които тормозели търговците. Да 
се разправи с тях тръгнал Фудживара 
Самитомо, но като пристигнал на мяс-
то, решил, че е по-добре да им стане 
шеф и ето ви го организираното пи-
ратстване, направлявано от опитните 
ръце на един Фудживара. И тъй до 940 
г. В допълнение един от провинциал-
ните управители – Тайра но Масакадо 
вдигнал въстание и разпространил 
мълвата, че богинята на Слънцето го 
е провъзгласила за император. Тъй, 
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ето че се появи и кланът Тайра на сце-
ната. Какви са тия Тайра – ще видим 
по-надолу в текста. Петият и шестият 
регент обаче – Фудживара Канежи и 
Фудживара Мичинага – фиг. 12 били 
оправни хора и преодолели (къде с 
подкупи и къде с повече „бой по кан-
четата“ с помощта на клана Минамо-
то) проблемите на четвъртия регент.

Фигура 12. Фудживара Мичинага – по 
негово време кланът Фудживара бил 
на върха на могъществото си.

 Те върнали контрола на централна-
та власт над страната. Но този кон-
трол вече не бил оня контрол, който 
императорът Каму имал преди 200 

години. Централната власт контро-
лирала клановете в провинциите, но 
независимостта на тези кланове сил-
но нараснала (наближаваме значи до 
действията на родата на „проклетия“ 
Ходжо). Но засега нещата се крепели 
– Фудживара Мичинага бил регент 31 
години (до 1027 г.) и както си му е ре-
дът 4-те броя дъщери били надлежно 
омъжени, едната – за сина на действа-
щия император, а другите 3 – за мно-
го близки роднини на императора. 
Кланът Фудживара имал много земи 
и като така много приходи и контро-
лирал много селяни. Владенията на 
Фудживара били най-големите в Япо-
ния. Както се казва, по време на упра-
влението на Фудживара, в Япония 
централизираната монархия силно 
отслабнала и се развил феодализмът. 
Парите много не се използвали тога-
ва. Това, което императорът можел да 
дава на бюрократите си, била земя. И 
тъй, земята (а с нея и властта) полека 
се оттекла от ръцете на императори-
те към ръцете на благородниците бю-
рократи, които си завъдили големи 
площи обработваема земя (шоен-и). 
Големите собственици на земя били 
кланове от благородници или мана-
стири. Те били наричани хонке и около 
тях се групирали по-малките собстве-
ници на земя, които им заплащали с 
част от реколтата си за това, че вой-
ниците на хонке ги пазели от набези 
и грабежи на бандити. Е, кланът Фу-
дживара били най-големите хонке в 
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Япония по онова време. И тъй до 1068 
година. Тогава на трона бил поставен 
императорът Го-Санджо – фиг. 13, кой-
то не бил роден от майка от клана Фу-
дживара и бил решен да управлява са-
мостоятелно. 

Фигура 13. Императорът Го-Санджо. 
Искал да управлява самостоятелно, 
а кланът Фудживара не бил много съ-
гласен. 

Както се казва – кофти комбинация за 
клана Фудживара. Освен това, учите-
лите на тоя император били доста ан-
ти-Фудживара настроени. Усещайки 
проблеми, регентът Фудживара и брат 
му се изнесли от Киото. Императорът 

обаче не си поплювал, а нанесъл удар 
право в целта – конфискувал източ-
ниците на богатство – шоените. След-
ващият удар бил по провинциалните 
губернатори, много от които били на-
значавани от регентите Фудживара и 
им били близки съюзници. Фуджива-
ра си траели, докато не дошъл редът 
на губернатора на провинция Ямато, 
който тъкмо се занимавал с ремонта 
на един от големите манастири под 
патронажа на Фудживара. Фудживара 
се възпротивил на опитите на Го-Сан-
джо да смени този губернатор. Кланът 
Фудживара държал важни позиции в 
дворцовата бюрокрация. Го-Санджо 
решил да се справи с това, като създа-
де център на властта извън импера-
торския двор. И се появила нова титла 
– оттеглил се император (император 
отшелник). Го-Санджо официално аб-
дикирал през 1072 г. и станал монах, 
обаче уредил на трона да се възкачи 
император, който да продължи лини-
ята му. И тъй Го-Санджо – оттеглили-
ят се император станал нещо като сив 
кардинал. Докато дворяните се боре-
ли за благоволението на действащия 
император, управлявал императорът 
в сянка, необезпокояван от дворяни. 
Тази система на управление изкарала 
стотина години – чак до управление-
то на родата на „проклетия Ходжо“. Ма 
защо им викали така на Ходжо – ще 
попитатe! Е, кланът Ходжо не се от-
насяли много добре с императорите 
– пращали ги на заточение и тъй ната-
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тък. Затова и официалните летописци 
не обичали клана Ходжо. И Ходжо не 
обичали много летописците. 
Та, така почнала епохата на оттегли-
лите се императори отшелници. Цен-
търът на властта се изместил в ма-
настирите и заобикалял Фудживара 
и техните позиции в императорския 
двор в Киото. След Го-Санджо същото 
направили и следващите двама импе-
ратори – синът му Ширакава и внукът 
му Тоба. И така, тези императори от-
шелници управлявали до 1156 г. Так-
тиката на императорите отшелници 
щял по-късно да използва нашият ге-
рой Токугава Йейясу, който, няколко 
години след битката при Секигахара, 
ще се оттегли като шогун и ще остави 
на този пост сина си, но активно ще 
направлява политиката на шогуната, 
като носи титлата оттеглил се шогун. 
Но за това – в следващите ни разкази. 
Сега да се върнем към императорите 
отшелници Ширакава и Тоба – фиг. 14. 

Те били добри администратори и по 
тяхно време императорският двор се 
радвал на охолен живот и множество 
културни развлечения (иначе каза-
но – работило се по системата хляб и 
зрелища, но във формата – пасти и те-
атрални представления, че вкусът на 
придворните бил по-изтънчен). Има-
ло обаче проблем – императорското 
семейство вече не било семейство-
то, контролиращо Япония. То било 
най-силното от семействата, контро-

лиращи Япония. Все още. Поради до-
брите административни способности 
на Ширакава и Тоба. Но времената 
на могъщите императори от периода 
Нара и началото на периода Хеян от-
минали. Докато Тоба бил жив, съпер-
ничествата межда клановете били 
приглушени. Но след смъртта му през 

Фигура 14. Императорът Го-Тоба. Майка 
му е от клана Фудживара, но Фуджива-
ра вече нямали властта от предишните 
времена. Управлявал не вуйчото на импе-
ратора от клана Фудживара, а бащата 
на императора, носещ титлата отте-
глил се император. Така игровата стра-
тегия на клана Фудживара – да бъде 
близо до властта през майката на им-
ператора, била надцакана – властта в 
сянка се държала от бащата на импера-
тора, който имал титлата оттеглил 
се император. 
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1156 г., тези съперничества станали 
явни. И какво, ще попитате – дойде ли 
времето на роднините на „проклетия“ 
Ходжо? Е, чакайте, де, да караме по 
реда на нещата.
И тъй, по реда на нещата идваме до 
времето на управление на военните 
кланове. Бюрократите си въобразя-
ват, че приказки и закони могат да 
спрат меча. Юлий Цезар показал точ-
но обратното на юнаците в Рим, кои-
то му забранили да пресича Рубикон. 
Военните кланове в Япония показали 
същото на разнежените бюрократче-
та от императорския двор. И как ста-
нало това (нали не забравяме, че нас 
много ни интересуват механизмите, 
по които става едно или друго в обще-
ството)? Ами станало през системата 
на васалите, която се наложила в Япо-
ния. Имало кланове от аристократи, 
които се занимавали с военните дела 
(в началните години на Япония това 
не било особено престижно). Воен-
ните кланове имали стройна васална 
система и това им позволило да из-
местят цивилната аристокрация от 
управлението на Япония за период от 
700 години. От де се взели тези васали 
и тази стройна васална система? Нали 
си спомняте за групите бе, занимава-
щи се с военните дела. И още за хора-
та, които трябвало да осигуряват реда 
в градовете и селата в рамките на по-
лицията. И още за тези, които присъе-
динявали земята си към големите шо-
ени, за да могат едрите земевладелци 

да ги пазят от бандити и крадци. По-
степенно такива хора започнали да 
се обединяват около военни лидери, 
които били обикновено едри земе-
владелци и използвали потенциала 
на тези свои обучени във военното 
дело хора да решават едни или други 
проблеми в държавата. Повечето от 
военните лидери били благородни-
ци и имали място и в императорския 
двор. Постепенно въоръжените фор-
мирования около тях се структурира-
ли вертикално и за около 300 години 
възникнала васалната система, при 
която големите земевладелци (дай-
мио) имали цели васални родове, вла-
деещи по-малко земя и имащи по-мал-
ко войници. Когато тръгвал на война, 
даймио свиквал васалите си и те доба-
вяли войниците си към неговите. Така 
можело да се съберат внушителни 
армии – даже по 100 000 души по вре-
мената на Хидейоши и Токугава. Но 
да не избързваме с 400 години, а да се 
върнем в 11. век към клана Минамото 
(наричан още кланът Генджи) и клана 
Тайра. 
 Откъде се взели тези кланове? Нали 
си спомняте, как родата на импера-
торите постепенно формирала благо-
родническите кланове, чиито пред-
ставители заемали административни 
постове в дворцовата бюрокрация? Та, 
императорите пращали част от рода-
та си в кланове, които се занимавали 
с граждански дела и част от родата 
– в кланове, занимаващи се с военни 
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дела. Най- големите от тези кланове, 
занимаващи се с военни дела, били 
клановете Минамото и Тайра. Кланът 
Минамото се разраснал силно поради 
следната причина. Станало това по 
времето на императора Сага, който 
бил син на императора Каму, за кого-
то писахме по-горе в текста – фиг. 15. 

Фигура 15. Императорът Го-Сага, чи-
ито потомци попълвали клана Мина-
мото. 

Та, Сага имал 49 деца и издръжката на 
толкова много принцове и принцеси 
била голямо бреме за императорския 
двор. Затуй Сага лишил много от де-
цата си от привилегията да са члено-
ве на императорското семейство и ги 
направил обикновени благородници, 
като им давал фамилията Минамото 

(което означавало начало). Първият, 
който получил фамилията Минамото 
бил седмият син на императора Сага – 
името на този син станало Минамото 
но Макото – фиг. 16. Следващите им-
ператори Сейва, Мураками, Уда и Диа-
го попълвали клана Минамото с нови 
членове, като кланът се разделил на 
фамилии, които носели името на съ-
ответния император и думата Генджи 
след него – например Сейва Генджи 
или Мураками Генджи. На родовете от 
клана Минамото били дадени земи и 
покрай това появяващата се васална 
система позволила на клана Минамо-
то да има доста добра армия, която 
била използвана често – особено от 
регентите Фудживара, когато тряб-
вало да се умиротвори една или дру-
га провинция. Та, от клана Минамото 
произлезли някои интересни кланове 
като Ашикага и Такеда (ще има да ви 
разправяме доста за шогуната Ашика-
га и за Такеда Шинген и опитите му да 
ограничи влиянието на непобедимия 
Уесуги Кеншин).

Обаче Минамото не били сами. Има-
ло друг, подобен на тях и също могъщ 
клан – кланът Тайра. Членовете му 
също произхождали от императорско-
то семейство – някои от внуците на 
императора Каму, които били правени 
благородници, получавали името Тай-
ра (разделяй и владей – ако всичките 
станат Минамото, то императорското 
семейство можело да се окаже капка 
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в морето от родове Минамото. Затуй 
на някои било давано името Тайра). 
Що ни занимавате с клана Тайра пък 
сега, бе! – ще изпъшка някой. Мина-
мото ни стига. Да-а-а, ама не. От Тайра 
произлезли доста кланове. И един от 
тях бил кланът Ода. Как да го натър-
тим това знание тука – хайде така. 
Нали си спомняте онова – Бонд, Джей-
мс Бонд. Ами ето ви го аналогично за 
Япония – Ода, Нобунага Ода. Ама защо 
пък Нобунага? Ами защото нашите ге-
рои Хидейоши и Токугава били тясно 
(васално) свързани с Нобунага Ода, 
който свалил шогуните Ашикага от 
власт. О-па-а-а, Ашикага ли казахме. 
Да, Ашикага казахме и тука и по-на-
горе пак казахме Ашикага. Значи не 
случайно вкарваме в обръщение тези 

имена. Важни са за социалната дина-
мика на Япония. Нали може да отбеле-
жим, че и кланът Ходжо произхожда 
от клана Тайра? Та, значи, картинката 
се оформя. С течение на времето да-
лечната рода на императорите отпа-
да от императорското семейство. Тази 
рода отначало попълвала клановете 
на цивилната аристокрация, които за-
емали бюрократични длъжности, но с 
течение на времето наличните бюро-
кратични длъжности се изчерпали и 
родата на императора била изпраща-
на на военна служба, като за целта се 
появили специални кланове – главно 
клановете Минамото и Тайра. И дока-
то кланът Фудживара управлявал око-
ло 200 години на принципа – импера-
торът не е от наш’те хора, ама майка 
му е от наш’те хора – тоест Фудживара 
винаги имали представител в импе-
раторското семейство, а също докато 
роднините на по-старите императори 
попълвали имперската бюрокрация, 
родата на по-новите императори по-
пълвала редиците на клановете Мина-
мото и Тайра, които били доста воени-
зирани. Е сега, военната служба не се 
харесвала много на гражданската ари-
стокрация. Каква гол-я-я-я-ма грешка, 
дето има една приказка. Но нека да 
кажем още няколко думи за кланове, 
важни за разказа ни по-натам. Кланът 
Уесуги произлязъл от клана Фуджива-
ра (гледай ти, гледай ти, ще кажете). 
Кланът Токугава произлязъл от кла-
на Матсудайра, които пък бил клон на 

Фигура 16. Минамото но Макото – осно-
вателят на клана Минамото.
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клана Минамото. Значи, както вижда-
ме, нещата се въртят около клановете 
Минамото и Тайра, които набирали 
мощ, попълвайки се с императорски 
роднини, докато кланът Фудживара 
управлява и след това – в столетието 
на императорите отшелници.

Шогунатът Камакура и крепящата 
го система бакуфу
Отначало Минамото бил по-силният 
клан от Тайра. Минамото поддържа-
ли властта на императорската адми-
нистрация срещу други зараждащи 
се кланове, които опитвали да откъс-
нат една или друга провинция. Такъв 
бил кланът Абе, който опитвал да от-
късне провинцията Митсу. Срещу Абе 
бил изпратен Минамото но Уошиори. 

Неговият син Минамото Йошие също 
бил славен войн с много победи. И тъй, 
клановете Минамото и Тайра крепне-
ли и в 1156 г., при възкачването на тро-
на на поредния император, военните 
кланове взели дейно участие в съби-
тията, определящи кой да е импера-
торът (смутът Хоген), след което тези 
кланове вече не били подчинени на 
гражданските аристократични клано-
ве от императорския двор. Е, сега като 
имаме два мощни клана, следва да оч-
акваме те да се сбият. Така и станало 
и в 1159 г. Тайра победили Минамо-
то (събитията станали известни като 
смутът Хейджи) – фиг. 17. 
Минамото не се дали и след 20 години 
успели да победят Тайра (войната Гем-
пей). Но както и де се менял късметът 

Фигура 17. Смутът Хейджи – кланът Минамото срещу клана Тайра
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на Минамото и Тайра, гражданската 
дворцова аристокрация никога вече 
не успяла да възстанови позициите си 
на управляваща (пример за това било 
дългото западане на клана Уесуги, до 
момента когато нещата не били поети 
от Уесуги Кеншин, който всъщност не 
бил от клана Уесуги, нo приел фами-
лията Уесуги и бил страховит войн – 
толкова страховит, че успял да разбие 
армията на самия Нобунага Ода). Им-
ператорът, който стоял зад падането 
на Минамото бил императорът отшел-
ник Го-Ширакава. Отначало управле-
нието му било подпомагато от главата 
на клана Тайра – Тайра но Койомори. 
Много членове на клана Минамото 
били избити. Но когато Тайра започ-
нали да стават много силни, Го-Шира-
кава, който бил опитен политик, за-
почнал да ограничава силата им, като 
постепенно и тайно подкрепял про-
тивниците им в императорския двор 
и най-вече Минамото. През 1180 г. се 
стигнало отново до открит конфликт 
между Минамото и Тайра. Койомори 
починал в 1181 г. и армията на Мина-
мото разбила армията на Тайра. Сега 
пък били избити много членове на 
клана Тайра. И тъй вървяла японска-
та история – клановете се роели и се 
избивали един друг, че благородници-
те нараствали като брой, а пък земята 
не нараствала. Трябвало значи да има 
механизъм за ненарастване на броя 
на благородниците. Тъй. Тъй, де тъй 
и сега идваме до системата на военно 

управление, наречена бакуфу и измис-
лена от Минамото Йоритомо – фиг. 18, 
един от двамата лидери на клана Ми-
намото, които победили Тайра. Баку-
фу означава нещо като полева главна 
квартира или офис в палатката.

Фигура 18. Минамото но Йоритомо – 
създателят на системата бакуфу и 
пръв шогун на шогуната Камакура. 

В системата бакуфу управлението на 
страната се осъществявало от шогуна, 
който контролирал системата от дай-
мио-васали и по-нискорангови васали 
самураи, а императорите били изоли-
рани от външния свят, обкръжени от 
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двор от благородници. Императорите 
обаче можели да издават заповеди, 
които членовете на бакуфу управле-
нието трябвало да изпълняват. Имало 
непрекъснати интриги между бакуфу 
администрацията и императорския 
двор – членовете на бакуфу управле-
нието непрекъснато се опитвали да 
накарат императорския двор да бъде 
кооперативен, а императорът и прид-
ворните му непрекъснато се опитвали 
да подриват системата бакуфу, като 
намаляват лоялността към шогуна на 
главите на важни кланове в бакуфу 
системата на управление. Но сега, об-
ратно към Минамото Йоритомо – съз-
дателят на бакуфу системата. 
Та, Йоритомо бил пощаден от съби-
тията през 1156 – 1166 г. и бил зато-
чен в провинцията Изу под надзора 
на тамошния губернатор, принадле-
жащ към клана Тайра. Я да познава-
те, от кой клан бил този губернатор! 
Името на клана било… Ходжо! И тъй, 
Минамото Йоритомо бил зет в клана 
Ходжо, който бил клон на клана Тай-
ра (затова някои клонове от клана 
Тайра оцелели след като кланът Ми-
намото спечелил войната през 1181 
г.). Та, както разбрахме вече, с течение 
на времето Йоритомо се оженил за 
дъщерята на губернатора, затова Тай-
ра, дори и след разгрома си, гледали 
с по-добро око на него, отколкото на 
брат му Минамото Йошисуне, който 
бил другият лидер на клана Минамо-
то. След победата над Тайра Йошисуне 

отишъл в Киото, а Йоритомо останал 
на изток – в равнината Канто (къде-
то днес е Токио). Йошисуне го играел 
герой и се наслаждавал на победата в 
Токио, съюзил се с част от клана Фу-
дживара, радвал се на благоволение-
то на императора и си живеел така 
безметежно със славата на герой, по-
бедил Тайра. Да, но стратегът на по-
бедата над Тайра бил Йоритомо. Йо-
ритомо бил пълна противоположност 
на брат си – той не обичал ролята на 
епичния герой, постигал целите си по-
степенно, планирал внимателно и бил 
готов да прекъсне роднински връзки, 
за да построи институции и управлен-
ски практики, които работели доста 
добре. С други думи, Йоритомо бил 
добър администратор. Неизбежното 
се случило – начело на клана Минамо-
то не можело да има двама господари. 
В 1189 г. Йоритомо победил и убил 
Йошисуне при Коромогава. Заедно с 
това бил унищожен и доста от клана 
Фудживара. Йоритомо станал факти-
чески господар на Япония (за импе-
ратора се разбрахме, че е ками и че не 
го закачаме. Свещеният император е 
формалният владетел на Япония. Но-
миналният управител – е, след малко 
ще почнем да ви разказваме за трите 
шогуната). Властта окончателно пре-
минала в ръцете на военния клан Ми-
намото. 
И тъй, Минамото Йоритомо имал 
властта и трябвало да управлява Япо-
ния. Затова му трябвала система и той 
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измислил системата бакуфу. Е, не я из-
мислил за една нощ. Почнали нещата 
така. В началото на втория конфликт 
между Минамото и Тайра в 1180 г. 
Йоритомо бил вече известен войн в 
източна Япония и бил поставил под 
контрола си равнината Канто (където 
е днешно Токио и където била прочу-
тата крепост Одавара). Администра-
тивният център на Йоритомо бил в 
южния край на плодородната равнина 
Канто – естествената крепост Камаку-
ра – фиг. 19. 

Отначало Йоритомо се оправял с упра-
влението с помощта на един секретар. 

След като управленските дела се уве-
личили, Йоритомо създал три съвета. 
Най-важният от тях бил военния съ-
вет – самурай-докоро, чрез който Йо-
ритомо контролирал васалите си, а те 
били доста (след смъртта на брат му 
членовете на военния съвет трябвало 
да инспектират главата на Минамото 
Йошисуне, която била занесена в Ка-
макура в бъчва, пълна със саке и да се 
убедят, че това наистина е Йошисуне). 
Вторият съвет – кимон-джо, се зани-
мавал с документацията, свързана с 
императорския двор, а третият съвет 
– мончу-джо, се занимавал със споро-
вете, свързани със земи (нищо чудно 

Фигура 19. Големият Буда в Камакура. Статуята е куха и може да влезете в нея, 
където оставате сами със себе си. Казват, че така правели шогуните, преди да 

тръгват да подкъсяват с една глава непокорните кланове.
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– земите били главният източник на 
доходи и власт в тогавашна Япония). 
И тъй, до 1185 г., когато Йоритомо се 
изправил пред трудна задача – власт-
та му в западна Япония била все още 
нестабилна (това били земи, принад-
лежали на клана Тайра) и на всичкото 
отгоре бюрократите от император-
ския двор подкрепили брат му Йоши-
суне за главен управител на страната. 
Йоритомо се справил с това така: той 
поискал от императора да му разреши 
да поддържа реда, като назначи по-
стоянни управители (шогу) на всички 
провинции, които били под контрола 
му и икономи (жито) на всички шое-
ни, които били под контрола му. Фор-
мално Йоритомо не накърнявал им-
ператорската власт – и преди, особено 
при размирици, редът се поддържал 
от назначени от императорския двор 
провинциални управители и иконо-
ми. След като редът бил установяван 
обаче, пълномощията на тези управи-
тели често били прекратявани. Сега 
Йоритомо щял да поддържа реда по-
стоянно с помощта на управители и 
икономи. Това продължило до 1192 г, 
когато починал Го-Ширакава. Ведна-
га след това, Минамото Йоритомо бил 
удостоен с върховната военна титла 
– сей -и-тай-шогун (оттук нататък ще 
наричаме тази титла просто шогун) 
и тази титла веднага получила друго 
значение. Преди Йоритомо шогуните 
били назначавани във връзка с войни-
те с айвите и след края на съответната 

война съответният генерал не можел 
да носи вече титлата. Йоритомо обаче 
станал върховен военен управител на 
Япония, задържал титлата до смъртта 
си и дал ясно да се разбере, че ще я 
предава по наследство. Ето ви го пър-
вия шогун на първия шогунат – шо-
гуната Камакура. Йоритомо починал 
в 1199 г. и следващият шогун станал 
синът му Минамото Йорие, а третият 
шогун бил другият му син Минамото 
Санетомо.
Успехът на Йоритомо бил в това, че 
той успял да конвертира военната 
система за управление в гражданска 
– генералите станали и едри земевла-
делци – даймио. Системата бакуфу 
просъществувала около 700 години. 
Йоритомо не унищожил съществува-
щия ред. Той намерил значително и 
сигурно място за себе си и своите ва-
сали в този ред. С васалната система 
Йоритомо контролирал провинциал-
ните си васали – нещо, което импера-
торският двор не можел да прави (и 
затова възложил на шогуна Йоритомо 
да поддържа реда в страната). В замя-
на императорът и дворът му си запа-
зили доходите и статуса на обществе-
ни и културни лидери на Япония. Та, 
в Япония се появили два центъра на 
властта –шогунатът и императора с 
бюрократите от императорския двор. 
В следващите 700 години количе-
ството власт у двата центъра се про-
меняло, бюрократите имали силно 
влияние в управлението на западна 
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Япония, а шогуните – в управлението 
на източна Япония. Наличието на тези 
два властови центъра и властовите 
отношения помежду им са основата за 
разбиране на социалната динамика на 
Япония в следващите столетия.

Фигура 20. Минамото но Йоритомо и 
Ходжо Масако.

И тъй, дойдохме да родата на „про-
клетия“ Ходжо. Синовете на Мина-
мото Йоритомо не били от калибъра 
на баща си. Те носели титлата шогун, 
но властта им не била реална. Е, как 
така, ще кажете – императорът – няма 
много реална власт, шогуните – и те. 
Е, че кой имал тогава реалната власт 
в Япония по онова време? А, познай-
те де – кла-а-а-анът…, кла-а-а-нът…, 
Ходжо-о-о-о!!! Ама, как, тъй? Ей сега 
ще ви обясним как шефовете на кла-
на Ходжо стигнали до титлата регент 
(носител на властта – шиккен) на шо-
гуна. Значи реалната власт била у кла-
на Ходжо. Е-е-е-е, стига, де – ще кажете 

– ами нали по-горе писахте, че кланът 
Ходжо бил клон на клана Тайра!!!! Тъй, 
де, ама и Йоритомо бил женен за жена 
от клана Тайра, нали още не сте заб-
равили. И още да кажем – тази жена 
се казвала Ходжо Масако!!!! – фиг. 20. 
А-ха-а-а, майката на втория и третия 
шогун Минамото била значи от клана 
Ходжо. И ей ги клана Ходжо по стъп-
ките на клана Фудживара. Само че не 
по отношение на императора, а по от-
ношение на шогуна. Та, не всички от 
клана Тайра били унищожени. Някои 
кланове на клана Тайра били „осино-
вени“ от клана Минамото. Ходжо били 
от тези кланове. Но да се върнем към 
събитията.
Императорът отшелник в Киото (той 
се казвал Го-Тоба) никак не бил до-
волен от това, че шогуните отхапали 
значително парче от властта му. Плюс 
това, както се казва – търсете и жена-
та в тази история. Та, жена имало и тя 
била танцьорка. И Го-Тоба наредил тая 
танцьорка да бъде оземлена с някои 
земи. Земи, които шогунът Йоритомо 
бил дал вече обаче на Ходжо Йоши-
токи – главата на фамилията Ходжо – 
фиг. 21. 

Йошитоки бил васал (че и близък род-
нина) на Йоритомо, а васалството му 
се заплащало със земи, които той по-
лучил от шогуна. И сега императорът 
Го-Тоба разклащал бакуфу системата 
на васалството, като взимал от земи-
те на васала на шогуна и ги давал… на 

http://nauka.bg


ИСТОРИЯ | БРОЙ 107

С подкрепата на:

79МАРТ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

една танцьорка. Шогунът Минамото 
естествено отказал да изпълни раз-
пореждането на императора и Го-Тоба 
обявил Ходжо извън закона, че и му 
обявил и война (известна като вой-
ната Шокю). Да, ама бакуфу система-
та работела стройно и голяма част от 
васалите в източна Япония останали 
верни на шогуна, а не на императора. 
Армията на императора и на импера-
торската бюрокрация била разбита. 
А обединяваща фигура на клановете 
Минамото и Ходжо била Ходжо Масако, 

съпругата на първия шогун Минамото 
Йоритомо и майка на следващите два 
шогуна Минамото. Та, да го кажем по 
нашенски – шогунът подкрепил вуй-
чо си срещу императора. Кръвта, дето 
има една приказка, вода не става. Та, 
вуйчото Ходжо, сдобил се с титлата 
регент на шогуна, използвал победата 
си и след 1221 г. на трона на империя-
та били поставяни императори, които 
били в добри отношения с шогуната 
в Камакура. Бакуфу системата била 
инсталирана и в Киото, ей, така, за 
да държи императорската бюрокра-
ция под наблюдение. Ходжо конфис-
кувал много земи на поддръжниците 
на императора във войната Шокю и 
ги раздал на васали на шогуната и на 
манастири и храмове. Та, бакуфу сис-
темата по този начин била наложена 
и в западна Япония, макар че там ав-
торитетът на тази система бил по-
слаб от този в източна Япония, където 
било сърцето на шогуната – Камакура. 
И тъй, императорът – в Киото или в 
изгнание, шогунът – в Камакура, а ре-
алната власт – в регентите от клана 
Ходжо. И така доста десетилетия. Та, 
време е да идват монголите и да вее 
свещеният вятър (ками-кадзе), за да 
им потапя флотата.
Та, „проклетите“ Ходжо не били никак 
милостиви към императорското се-
мейство, заради което много ги кри-
тикували, а някои ги критикуват и до 
днес, но и най-големите критици на 
Ходжо признават, че регентите Ходжо 

Фигура 21. Ходжо Йошитоки – регент 
на шогуна в Камакура. Разбил армията 
на привържениците на императора. 
Самият император трябвало да иде в 
изгнание далеч от Киото. Кланът Хо-
джо не се понасяли много с императо-
рите.
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се справили твърде успешно с мон-
голската инвазия в Япония. Докато 
Ходжо налагали властта на шогуната, 
Кубилай хан завладял Китай и Корея 
и в 1268 г. пратил писмо до „краля“ на 
Япония с искане да се признае върхо-
венството на Монголската империя. 
Иначе – война. Императорските бюро-
крати се колебаели какво да отгово-
рят, но регентът Ходжо отсякъл – няма 
да се отговаря нищо. И тъй писмото 
останало без отговор. Война значи. И 
войната почнала на 19 ноември 1274 
г., когато добре въоръжена монголска 
армия дебаркирала на остров Кюшю, 
който обаче бил фортифициран 500 
години (от времената, когато столи-
цата била в Нара) в очакване на инва-
зия на Китай в Япония откъм Корея – 
фиг. 22. 

Монголската армия била по-добре въ-
оръжена, но японската разполагала с 
мощни укрепления и крепости. И още 
– на 20 ноември 1274 г. супертайфун 
помел монголския флот в Кюшю (ле-
гендата разправя, че боговете прати-
ли божествения вятър камикадзе на 
помощ на Япония) и останалата без 
доставки монголска армия била бър-
зо разбита без да превземе нито една 
крепост. Кубилай не си взел поука от 
това и пратил втора делегация, която 
занесла в Киото писмо с искане япон-
ският император да се яви в Пекин и 
да се поклони на Кубилай. Регентът 
Ходжо заповядал да се обезглавят пра-
тениците и засилил защитата на бре-
говете на Япония с много нови камен-
ни укрепления. В 1281 г. монголската 
армия отново се изсипала на остров 
Кюшю – над 100 000 човека. Сражени-

Фигура 22. Монголската инвазия в Япония.
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ята траяли 2 месеца и монголите не 
успели да пробият японските защит-
ни линии. Разбира се и боговете реши-
ли да помогнат. Втори супертайфун 
ударил Кюшю и божественият вятър 
камикадзе отново помел монголския 
флот – фиг. 23. Отрязани от морето, 
десетки хиляди монголски войници 
намерили смъртта си. Монголската 
империя никога повече не нападнала 
Япония – носела се мълвата, че кой-
то нападне Япония, няма да се върне 
жив.

Та, бакуфу системата на Минамото Йо-

ритомо победила могъщата монгол-
ска армия. Тази победа обаче довела 
и до началото на западането на шогу-
ната Камакура. По една проста причи-
на – васалите спечелили победата, но 
нямало плячка за делене, имало само 
десетки хиляди трупове на мъртви 
монголски войници и също значител-
ни загуби в жива сила и други активи 
на васалите на шогуната, които били 
изразходени, за да бъде отблъсната 
инвазията. Ходжо се опитали да подо-
брят ситуацията, като опростили всич-
ки дългове, обаче пък това настроило 
кредиторите срещу шогуната. Васали-

Фигура. 23. Божественият вятър Камикадзе потопява монголския флот. 
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те започнали да недоволстват, защото 
Ходжо предпочитали членове на своя-
та фамилия за висшите длъжности в 
администрацията на шогуната. Ту-
рете сега един не много способен ре-
гент – Ходжо Такатоки и един амбици-
озен император – Го-Дайго, решен да 
си върне властта. Ха познайте как се 
казвала майката на Го-Дайго. Не се ли 
сещате? Я помислете пак! Малка под-
сказка – Фуджи… Ама пак ли майка Фу-
дживара, ще кажете. Ами пак – името 
ѝ било Фудживара но Чуши. Пък ясно 
било, че Фудживара не обичали много 
Ходжо. Го-Дайго се възцарил в 1318 г. 
и веднага консолидирал каквото било 
останало от властта в Киото. Баща му 
опитал да играе ролята на император 
отшелник, но Го-Дайго го „убедил“ да 
абдикира като такъв в 1321 г. и закрил 
институцията на императора отшел-
ник. Такатоки не предприемал много 
срещу Го-Дайго, но кланът Ходжо не 
бил само Такатоки. В 1331 г. кланът 
Ходжо успешно атакувал привърже-
ниците на Го-Дайго и тъй „прокле-
тите“ Ходжо пак пратили император 
на заточение (каквато съдба имал и 
Го-Тоба почти век преди това). Го-Дай-
го обаче не останал много на заточе-
ние. Той се върнал в Киото и събрал 
анти-бакуфу армия. Конфликтът на-
малил влиянието на регента Такатоки 
и важни васални фамилии като Нита и 
Ашикага се обявили против шогуната. 
В 1333 г. армията на Нита Йошисага 
разбила армията на Ходжо Такатоки 

край Камакура и бил поставен край на 
управлението на клана Ходжо. Го-Дай-
го като че ли победил – фиг. 24.

  Фиг. 24. Кунусоки Масашиге – един 
от генералите на армията на импе-
ратора Го-Дайго. Масашиге помогнал 
на Го-Дайго да си върне властта, из-
текла към шогуна в Камакура, но за 
кратко. Друг генерал на Го-Дайго от 
клана Ашикага бил отправил взор към 
властта. 

Ами-и-и-и, победил за 3 години и тол-
кова управлявал по същество – тези 
3 години станали известни като пе-
риода Кенму. В следващите 530 годи-
ни императорите по същество не уп-
равлявали Япония – чак до периода 
Мейджи, когато шогунатът Токугава 
престанал да съществува. Започвал 
дълъг период на социална дезинтегра-
ция, който щял да продължи 300 годи-
ни (докато нашите герои Хидейоши и 
Токугава не обединят отново Япония.) 
Шогунатът Камакура можело и да бил 
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победен, но идвало времето на втория 
шогунат – шогунатът Ашикага. А пък 
кланът Ашикага бил клон на клана... 
Минамото. А шогунатът Ашикага щял 
да свърши при Нобунага Ода от клана 
Ода, който бил клон на клана Тайра. 
Тъй. Сега напред към шогуната Аши-
кага. 
И тъй, кланът Ходжо не се понасял 
много с императорите. Го-Дайго успял 
да отстрани клана Ходжо от властта. 
Но да не забравяме, че Ходжо били 
само клон от могъщия клан Минамо-
то. Го-Дайго не успял да удържи упра-
влението на страната. Генералите от 
неговата армия се настроили един 
срещу друг и през 1336 г. един от тях 
– Ашикага Такауджи – фиг. 25, напра-
вил преврат и завзел властта в Киото. 
Го-Дайго отказал да дели властта с 
Ашикага и избягал на юг в планина-
та Йошино, а тези от императорския 
двор, които отишли с него, образува-
ли южния императорски двор. По-го-
лямата част от императорското се-
мейство останало обаче в Киото и се 
съюзило с Такауджи. Този северен им-
ператорски двор инсталирал друг им-
ператор на трона, а Ашикага Такауджи 
бил провъзгласен за шогун в 1338 г. 
Този шогунат издържал формално чак 
до 1573 г., когато Нобунага Ода станал 
достатъчно силен, за да се разправи с 
него. Но всичко по реда си. Шогунатът 
Ашикага не бил толкова силен като 
шогуната Камакура. Вторият шогунат 
имал подкрепата само на северния 

императорски двор, но не и на южния. 
Синът и внукът на Го-Дайго непрекъс-
нато оспорвали военно властта на се-
верния императорски двор. Започнал 
дълъг период на войни между при-
вържениците на северния и южния 
императорски дворове, който продъл-
жил чак до 1398 г. 

Фигура 25. Ашикага Такауджи – осно-
воположникът на шогуната Ашикага. 

Шогуните Ашикага заложили на из-
питаната управленска система бакуфу 
на шогуната Камакура. В сраженията с 
армиите на южния императорски двор 
шогуните Ашикага трябвало да адап-
тират бакуфу системата, защото те не 
можели да управляват страната цен-
трализирано и трябвало да делегират 
власт на свои заместници. Така глави-
те на важни кланове били назначени 
за управители (шуго) на провинции. 
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Тези управители с течение на време-
то се възползвали от относителната 
слабост на шогуната и „добавили“ към 
първоначалната си функция – военния 
контрол на провинциите още нещо, а 
именно все по-голям дял от данъци-
те, които се събирали в провинцията. 
Та, освен военни водачи, тези глави на 
фамилии станали и граждански упра-
вители. Шуго се превръщали в даймио 
– крупни земевладелци, имащи собст-
вени армии и васали и упражняващи 
и гражданска власт. Някои провинци-
ални аристократи също използвали 
васалната система, за да се превърнат 
в даймио.
Постепенно шогунатът Ашикага ста-
вал зависещ финансово и военно от 
могъщите даймио, управляващи про-
винциите. Забележете обаче следното 
нещо – управителите шуго разчитали 
на централната власт на шогуната, за 
да контролират местната аристокра-
ция по провинциите. Ами ако централ-
ната власт изчезнела? Е-е-е-е, тогава 
имало опасност управителите шуго да 
бъдат изместени от местната аристо-
крация и да се появят даймио-госпо-
дари, необвързани с шогуната в Кио-
то. Защо ви разправяме това ли? Ами, 
защото това щяло да стане по някое 
време. Но всичко по реда си. 
Ашикага преместил администрация-
та на шогуната от Камакура в Киото 
– в квартала Муромачи, откъдето до-
шло и името на администрацията на 
този шогунат – Муромачи бакуфу. По 

време на шогуна Ашикага Йошимицу 
в Муромачи били построени големи 
административни сгради. Йошимицу 
станал шогун на 9 години и добре че 
бил опитният генерал Хосокава Йори-
уки, който се грижел за властта като 
заместник-шогун, докато Йошимицу 
навърши пълнолетие. Йошимицу се 
оказал способен шогун – в 1392 годи-
на той успял да сложи край на конфли-
кта между северния и южния импера-
торски дворове и около 1400 година 
ситуацията в страната била под кон-
трола на шогуната, който успявал да 
балансира засилващите се даймио в 
провинциите. Той даже успял да ги на-
кара да отидат да живеят в Киото (за 
да ги отдели от провинциите) и на-
правил всичко, за да свърже клана си 
с императорското семейство. Йоши-
мицу построил прочутия Златен пави-
лион (Кинкакуджи) в Киото – фиг. 26. 

Фигура 26. Златният павилион в Кио-
то. Ако посетите Които, непременно 
отидете да го видите. Покрай павили-
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она, по едни стъпала ще се изкачите 
на едно хълмче, където може да ядете 
бонбони с малко късче златно фолио в 
тях – Та, да не пропуснете да си хапне-
те злато покрай златния павилион и 
да си спомните за зенита на шогуна-
та Ашикага.

Но в 1409 г. Йошимицу починал и 
пикът на силата на шогуната Аши-
кага преминал. Разприте между дай-
мио-господарите на провинциите 
ставали все по-големи. Шогунатът 
удържал нещата докъм 1470 г. След 
1470 г. централното правителство 
практически загубило властта над 
провинциите и Япония навлязла в 
период на страна във война (сенгоку 
джидай или периодът Сенгоку, както 
е известен на определен брой хора у 
нас). Безредиците почнали в 1441 г., 
когато шогунът Ашикага Йошинори 
бил убит от засада, устроена от един 
от провинциалните владетели. След-
ващите двама шогуни Ашикага били 
децата на Йошинори, но те не разби-
рали много от военно дело, а и няма-
ло разбиращи от военно дело регенти, 
които да ги подкрепят. Вторият син 
на Йошинори – Ашикага Йошимаса, 
се интересувал много повече от кул-
тура, отколкото от война. Той оставил 
военните дела на тези, които се инте-
ресували от тях. Е, появили се два пре-
тендента за управление на шогуната – 
клановете Хосокава и Ямана, които си 
спретнали война, известна като война-

та Онин и продължила 11 години – от 
1467 до 1477 г. – фиг. 27. Императорът 
и шогуните Ашикага били нещо като 
символ на единството на страната и 
нищо повече. Реално властта преми-
нала в ръцете на даймио-господари-
те в провинциите. Започвал период-
ът Сенгоку. В провинциите започнала 
битката за властта между клановете. 
Без подкрепата на централното пра-
вителство, много от провинциалните 
управители – шуго, били пометени 
от местните кланове. На власт в про-
винциите дошли нови даймио, които 
жадно гледали към земите (основата 
на властта) на съседните провинции. 
Гражданската война била на прага. 
Даймио господарите владеели големи 
области и нямали контакт с централ-
ното правителство. Те налагали свои 
закони и правила за разпределение 
на земеделските земи. Императорът и 
шогунът нямали влияние в провинци-
ите. Даймио господарите престанали 
да изплащат рентата от земите, коя-
то поддържала благосъстоянието на 
столицата и императорския двор. Тъй 
дворът отслабвал финансово за смет-
ка на увеличаваща се сила на даймио. 
Императорският двор обеднял. Дори 
императорите трябвало да продават 
калиграфските си произведения, за 
да оцеляват. Даймио господарите кон-
тролирали стриктно васалите си, оба-
че оставяли селяните да се самоорга-
низират и да движат делата в селата 
си, стига да плащат данъци. Както се 
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казва, по онова време имало и селско 
самоуправление на доста места в Япо-
ния. 
И така, нека завършим нашия разказ 
с малко информация за периода Сен-
гоку, като ще стигнем и ще споменем 
нещичко за Нобунага Ода – фиг. 28. 
Та, в началото на периода Сенгоку 
имало нещо като феодална раздробе-
ност на Япония – даймио-господарите 
контролирали провинциите и имали 
армии, а централната власт в Киото 
– императорът и шогуните Ашикага 
не можели да направят нищо, за да си 
върнат управлението на провинции-
те. Е, както си му е редът, не може да 
има повече от един лидер измежду 
даймио-господарите и те скоро щели 

да почнат войни едни срещу други. 
След 100 години – към 1580 г. щял да 
стане ясен кандидатът за победител 
в тези войни – Нобунага Ода. Реал-
ният победител обаче станал Тойо-
томи Хидейоши и той поставил всич-
ки даймио-господари под властта си. 
Хидейоши обаче не успял да разреши 
проблема с наследството, от което се 
възползвал най-търпеливият от всич-
ки даймио-господари – Токугава Йей-
ясу, който поставил началото на шо-
гуната Токугава, продължил над 250 
години – чак да началото на периода 
Мейджи. И оттук нататък, в следва-
щите два разказа, ще ви опишем как 
станало това.
Та значи, бяхме спрели нашия разказ 

Фигура 27. Войната Онин – след нея централната власт в Киото вече нямала 
контрол над провинциите. Киото бил разрушен и ограбен, а императорският 
двор потънал в мизерия. Дошло времето на големите даймио-господари от про-
винциите.
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в края на войната Онин, когато шогу-
ните Ашикага отслабнали толкова, че 
вече не можели да контролират дай-
мио-господарите на провинциите. До-
шло времето на клана Хосокава. Шо-
гунатът Ашикага бил допълнително 
отслабен от голямо въстание, нарече-
но въстанието Кага. В Киото полити-
ката се въртяла около заместник-шо-
гуна Хосокава Масамото, който движел 
нещата от името на шогуна Ашикага 
Йошидзуми. В туй време (1493 г.) кла-
нът Ходжо (пак ли тия бе, ще каже ня-
кой – да, пак – тия. С тях ще се спра-
ви чак Хидейоши след 100 години) 
завзел провинцията Изу (включваща 
и западната част на днешно Токио) 
от клана Уесуги. Кланът Уесуги били 
клон на клана Фудживара и като пре-
димно съставени от гражданска ари-
стокрация, не могли да окажат голяма 
съпротива. Това щяло да се промени, 
когато начело на Уесуги застанал оси-
новеният от Уесуги, непобедим мо-
нах-войн на име Уесуги Кеншин – фиг. 
29. 

Непобедим, защото водил над 70 сра-
жения и не загубил нито едно и само 
смъртта му попречила да се разправи 
с клановете Ходжо и Нобунага – фиг. 
30. Но затова по-късно. Да се върнем 
на клана Хосокава. След смъртта на 
Хосокава Масамото – фиг. 31, в клана 
Хосокава избухнали междуособици и 
борба за глава на клана. В 1507 г. годи-
на започнала войната за наследството 

в клана Хосокава, известна като вой-
ната Рио Хосокава.

Фигура 28. Нобунага Ода. Отбелязва 
големи успехи, следвайки стратегия-
та си да обедини Япония по пътя на си-
лата. Единственият, който може да 
се изправи насреща му е Уесуги Кеншин.

  Фигура 29. Уесуги Кеншин – непобе-
димият даймио-господар от периода 
Сенгоку. Той ще разбие дори армията 
на Нобунага Ода.
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Дълги били битките в клана Хосока-
ва. Най-напред в 1520 г. Хосокава Та-
какуни победил Хосокава Сумимото. 
В 1531 г. пък Хосокава Харумото побе-
дил Хосокава Такакуни. 
И докато армиите на клана Хосока-
ва се избивали едни други, вместо 
да налагат властта на шогуната над 
Япония, другите даймио-господари 

укрепвали. Да споменем битката при 
Идано през 1536 г., където кланът Ма-
цудайра разбил армията на васала на 
Мацудайра Абе Масатойо, който се от-
личил с това, че 7 дни преди това убил 
главата на клана Мацудайра Коийашу. 
Е, какво толкова, ще кажете. Нищо, бе, 
нищо. Само дето кланът Мацудайра 
бил клон на клана Минамото, а пък 

Фигура 30. Една от най-ярките сцени на периода Сенгоку – Уесуги Кеншин атаку-
ва Такеда Шинген в четвъртата битка при Каванакаджима. На знамето на Та-
кеда пише – „Бързи като вятъра, сплотени като гората, безпощадни като огъ-
ня и непоклатими като планината“. В четвъртата битка при Каванакаджима 
армията на Уесуги успява да убие стратега на клана Такеда – Ямамото Кансуке. 
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Мацудайра Коийашу бил дядо на бъ-
дещия шогун Токугава Йейясу, за ко-
гото ще ви разкажем в отделен разказ.

Фигура 31. Хосокава Масамото – при 
него е пикът на силата на клана Хосо-
кава. След смъртта на Масамото за-
почват междуособиците в клана Хосо-
кава и той запада. 

В 1543 г. португалците стигат до прис-
танището Танегашима и с тях идват 
западната култура и… мускетите. В 
1554 г. трима влиятелни даймио-гос-
подари – Такеда, Ходжо и Имагава 
подписват тристранен пакт за нена-
падение и взаимопомощ. Една от це-
лите на този пакт бил да се ограничи 
кланът Уесуги, който вече се намирал 
под ръководството на Кеншин Уесу-
ги и неговия стратег Усами Садамицу 
и тормозел Ходжо и Такеда. Имагава 
пък искал да тормози един друг клан 

на име Ода, чиито земи били на пътя 
му към Киото. А кланът Ода се пред-
вождал от младеж на име Нобунага. 
Нобунага обаче бил закален в битки-
те – от 17-годишнината си той воювал 
с роднини за контрола на родната си 
провинция Овари и след 8-годишна 
война станал господар на провинци-
ята. В това време Имагава нападнал 
и в 1560 г. голямата армия на Имага-
ва била в областта Окецахама, къде-
то претърпяла поражение от много 
по-малката армия на Ода. Имагава 
бил убит и управлението в провин-
цията му Суруга поела майка му. Така 
Нобунага се подсигурил от нападения 
от изток, а допълнително сключил и 
пакт за ненападение с Такеда, с владе-
теля на провинцията Микава Токугава 
Йейасу (да, Токугава бил съюзник на 
Нобунага) и с Ходжо. В 1568 г. Нобу-
нага помогнал на Ашикага Йошиаки 
да стане шогун и получил контрола 
на областта Кинай (включваща сто-
лицата Киото и големия град Осака). 
Йошиаки обаче се разбунтувал срещу 
Нобунага и в 1573 г. Нобунага изгонил 
Йошиаки от Киото и сложил край на 
шогуната Ашикага. За да укрепи власт-
та си около Киото, Нобунага трябвало 
да се разправи с мрежата от будистки 
манастири и многобройните монаси и 
последователи на будизма. Основната 
будистка крепост били манастирите в 
планината Хиейзан, а от тая планина 
се виждала столицата Киото, т.е. мяс-
тото било стратегическо за контроли-
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ране и будистките монаси неведнъж 
били използвали това стратегическо 
предимство в миналото. В 1571 г. ар-
мията на Нобунага обсадила плани-
ната и десетки хиляди монаси били 
избити. Това хич не се понравило на 
могъщия Уесуги Кеншин, който сам 
учил за монах в младежките си дни 
и искал да възстанови реда в Япо-
ния, като върне шогуните Ашикага на 
власт. Нобунага продължавал атаките 
си срещу будистките монаси, защото 
разбирал, че те били пречка пред же-
ланието му да управлява Япония. Още 
в 1570 г. той обсадил крепостта Шин-
джу, в която се намирал прочутият бу-
дистки манастир Ишияма Хоганджи. 
Крепостта била на остров и била не-
превзимаема, стига да имало прови-
зии. Монасите се държали 10 години 
– чак до 1580 г. и се предали чак след 
като с посредничеството на импера-
тора била сключена сделка, която им 
позволила да се оттеглят от крепостта 
без да бъдат избити. В 1575 г. Нобунага 
използвал португалски мускети и раз-
бил армията на Такеда при Нагашино 
(битката от последните сцени на фил-
ма на Куросава – „Кагемуша – сянката 
на война“). В 1577 г. обаче Нобунага 
претърпял поражение от армията на 
Уесуги Кеншин в битката при Тедори-
гава – фиг. 32. Около могъщия Уесуги 
започнали да се събират даймио-гос-
подарите от Изтока. Било въпрос на 
време армиите на съюзниците на Ода 
– Ходжо и Токугава, както и армията 

на Ода, да бъдат разбити. Но... богове-
те били благосклонни към Нобунага 
– Уесуги Кеншин починал през 1578 г. 
в разгара на подготовката на похода, 
който трябва да приключи с Ходжо. 
След смъртта на Кеншин, в клана Уе-
суги настъпили размирици за наслед-
ството (Кеншин имал две осиновени 
деца – и двете момчета). Кланът Уесу-
ги се разделил на 2 групи и Нобунага 
използвал шанса, за да се разправи с 
Такеда през 1581 г. и да започне ата-
ка срещу могъщия клан Мори в запад-
ната част на Япония, който владеел 
много провинции западно от Киото. 
Срещу Мори бил пратен Тойотоми 
Хидейоши. В 1582 г. на помощ на Хи-
дейоши бил пратен Акечи Мицухиде, 
който бил генерал с по-висок ранг от 
Хидейоши. Мицухиде се обидил, а пък 
и интригантите от двора в Киото го 
подкокоросали, та той обърнал арми-
ята си и атакувал манастира, в който 
бил отседнал пазения от малък отряд 
Нобунага. В разразилата се битка Но-
бунага бил убит. Мицухиде се радвал 
на победата си само 11 дни. Толкова 
трябвали на Хидейоши и на неговия 
стратег Курода Камбе да сключат мир 
с Мори, да се върнат и да разбият ар-
мията на Мицухиде. Започвало упра-
влението на Хидейоши Тойотоми, за 
което ще ви разкажем в следващия ни 
разказ.

 Е, вече имате основата, за да разберете 
как и защо така са действали Хидейо-

http://nauka.bg


ИСТОРИЯ | БРОЙ 107

С подкрепата на:

91МАРТ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ши и Токугава. Надяваме се, че кратки-
ят курс по японска история, разказана 
от наша си гледна точка (на математи-
ческата социална динамика) ви е бил 
интересен. И нека да вървим напред 
към следващия ни разказ и към живо-
та и делата на Хидейоши Тойотоми – 
селянчето, което обединило Япония. 
И не забравяйте, че зад обединителя 
Хидейоши стояли страшно способни 
генерали като Курода Камбе, за кой-
то самият Хидейоши казал, че Камбе е 
единствения генерал в Япония, който 
може да командва ефективно армия 
от 1 милион души. Както казвал Но-
бунага, за да си велик, трябва да имаш 
правилните инструменти. А правил-
ните инструменти били способните 

хора. Затова, Хидейоши не убивал спо-
собните хора, а ги събирал около себе 
си. И те станали инструментите на 
властта му. 

Фигура. 32. Уесуги Кеншин разбива 
армията на Нобунага Ода при Тедори-

гава. Уесуги изчаква да завали дъжд, 
който прави мускетите на хората на 

Нобунага негодни за употреба. Арми-
ята на Нобунага е натикана в близка-

та река Тедори (сцената е показана 
на фигурата) и избита.
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В битието на всеки народ има 
събития, които остават зави-
наги в неговата историческа 
памет, защото те определят 

задълго и следващия ход на исто-
рията. Едно от тези събития за нас 
българите е Руско-турската война от 
1877/78 г. Война, която ние, българи-
те с признателност наричаме Освобо-
дителна. След петвековно забвение 
възкръсна модерната българска дър-
жава. Въпреки положителната ѝ роля, 
съществуват драстични различия по 
отношение на цялостното възприема-
не на войната. Първата група изследо-
ватели поставят акцента главно върху 
завоевателните цели на руския цари-
зъм. Другата група учени изтъкват 
безкористната братска помощ на ру-
ския народ. Битува и още едно мнение, 
което гласи, че независимо от завое-
вателните намерения на руския ца-
ризъм, войната има определено обек-
тивно прогресивен освободителен 
характер. На практика и трите пози-
ции са силно политизирани и необос-
новани. Различията произтичат от мо-

тивацията при подхода към темата. В 
областта на литературата надделява 
емоционално-романтичният мотив. 
На преден план изплува героизмът, 
бойното умение, издръжливостта и 
самопожертвователността на ”наши-
те” в сраженията, броят на свидни-
те жертви и др. подобни символи на 
бойната слава. На моменти толкова се 
залита в обратната крайност, че се за-
щитават абсурдни тези, като тази на-
пример за броя на руските жертви във 
войната – 200 хиляди. С други думи 
излиза, че е била унищожена цялата 
армия, с която Русия започва война-
та. Наред с този въпрос, прозират и 
много допълнителни, на които исто-
рическата наука би трябвало да вне-
се повече яснота и логичен порядък. 
Например: Коя е истинската причина 
за войната? Защо руският цар, който 
твърдо се зарича никога повече да не 
воюва срещу Турция, обявява война? 
Защо Русия обявява война през април 
1876 г., а започва военните действия 
чак през юни, осигурявайки условия 
за отбрана на противника? Защо ру-

Истината за Освободителната 
война в контекста на българската 
национална революция
Автор: Красимир Григоров – Зав. отдел „ Възраждане” , РИМ - Враца 
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ското правителство се ангажира с та-
кива тайни споразумения във Виена 
и Лондон, които фактически свеждат 
до минимум резултатите от войната и 
превръщат Сан Стефанския мирен до-
говор във фикция?
За да изясним всички повдигнати въ-
проси, ни е необходима по-всеобхват-
на изходна позиция с оглед общоев-
ропейските измерения на войната. 
Въпреки вътрешното си разложение 
и упадък през XIX век, Османската им-
перия разполага с несравнимо по-го-
ляма мощ и полицейско-репресивен 
апарат, за да накаже всяка една про-
ява на недоволство и неподчинение. 
Известен е също така и фактът, че от 
XVII век насетне, Русия се откроява 
като най-оспорваният противник на 
Османската империя. На тази основа, 
изхождайки от родствената близост с 
руснаците и общия славянски корен, 
в т.ч. източноправославната вяра, за-
силват убеждението у българите, че 
не кой да е, а единствено Русия може 
реално да помогне за Освобождение-
то на страната ни. Срещу проникване-
то на руските интереси на Балканите 
сериозно се противопоставят Англия, 
Франция и Австрия, които също пре-
следват свои интереси в този регион. 
С това се обяснява и тяхната реакция 
в защита на Османската империя и 
статуквото в Европейския югоизток.
Именно така очерталото се съперни-
чество, достигащо до остри конфликти 

очертава т.нар. Източен въпрос, от-
крояващ се като най-невралгичният 
въпрос през целия XIX век. А иначе 
никой не би оспорил, че ожесточена-
та борба на международната арена за 
наследството на „болния човек” край 
Босфора винаги ще рефлектира вър-
ху балканските националноосвобо-
дителни движения. В тази връзка, в 
зависимост от това кои фактори и тен-
денции надделяват в дадения момент, 
се предопределя подемът или застоя 
на тези движения.
Добър пример в това отношение е ру-
ската военна кампания през 1828/29 
г., когато армията на ген. Дибич дейст-
ва на българска територия. Българ-
ското национално-освободително 
движение не съумява да се възползва 
като субект, защото е крехко и едва в 
самото начало на своето утвърждава-
не. Не така обаче стоят нещата по вре-
ме на Априлското въстание. Пагубна 
за Русия се оказва Кримската война, 
след чиято катастрофа Александър 
II се зарича твърдо повече никога да 
не воюва срещу Турция. А княз Горча-
ков, руският първи министър, сменя 
стратегията си за Балканите с тихо 
проникване, т.е. без рисковани дейст-
вия. С други думи руската концепция 
през този период е идентична с тази 
на западните им съперници за „зам-
разяване на Източния въпрос”. Меж-
дувременно се оказва също така, че 
времето на „лесните и безпроблемни 
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„победоносни войни на Русия срещу 
Османската империя приключва, а въ-
оръжените форми на борба именно 
през този период се оказват безперс-
пективни, защото изискват от бълга-
рите не просто рисковани, а самопо-
жертвователни действия.
В резултат обаче на интензивната 
революционна дейност на Г. С. Раков-
ски, Любен Каравелов и най-вече на В. 
Левски, създателят на уникалната Въ-
трешна революционна организация, 
българският народ буквално израства 
като организирана политическа сила, 
която започва да влияе върху Източ-
ния въпрос с оглед на българските ин-
тереси. На следващо място във външ-
но политически план, появата на 
Бисмаркова обединена Германия като 
нова велика сила в Централна Европа 
коренно променя статуквото. Източ-
ният въпрос отново се динамизира, а 
и в мъртвото му вълнение просветля-
ват първите симптоми за скорошни 
експлозии. Получава се така, че както 
Германия, така и българското освобо-
дително движение са в еднаква степен 
заинтересовани и очакват от Русия, 
освободена от оковите на Парижкия 
договор, да възстанови своята настъ-
пателна политика срещу Османската 
империя.
Русия обаче изповядва различна по-
зиция. Княз Горчаков смята, че ако 
Русия се възползва от така стеклите 
се обстоятелства, неизбежно ще се 

ангажира с целите на немската поли-
тика против Франция, а това не било 
по вкуса му, защото той търсел кон-
трабаланс срещу германската мощ в 
Европа. Оказва се, че той е имал пра-
во, защото от арбитражната си роля 
Русия печели добри политически ди-
виденти. Благодарение на пламтящия 
френско-германски конфликт през 
1873/75 г., руската дипломация свеж-
да до минимум противоречията си с 
Англия и Австроунгария по Източня 
въпрос. Целите на Руската външна по-
литика били на всяка цена да се пре-
дотврати военен сблъсък с Османска-
та империя. Руските дипломатически 
инициативи се проваляли една след 
друга, благодарение на находчивите 
инициативи на германската диплома-
ция. Така конфликтът на Балканите от 
ден на ден се затягал.
В тази напрегната обстановка доле-
тяла вестта за готвеното Априлско 
въстание, по адрес на което руско-
то правителство направило отчаяни 
опити, за да го предотврати, но те се 
оказали безуспешни. Именно от този 
момент Източната криза навлязла в 
своята екстремална фаза. Статуквото 
на Балканите рухва, а Великите сили 
са заставени въпреки волята им да се 
заемат с решаването на българския 
политически въпрос, който очевидно 
се превръща в проблем номер едно на 
международните отношения. Повече 
от явно е било, че във военно отноше-
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ние Априлското въстание няма шанс 
да победи в неравностойната битка с 
противника, но пък по своя полити-
чески резонанс, то буквално надска-
ча себе си. Отзвукът съчетава от една 
страна, респект и възхищение от дър-
зостта и саможертвата на българите в 
името на свободата, а от друга – съпри-
частност към понесените страдания 
от репресиите, примесени с гневно 
порицание към палачите. Като реално 
продължение на въстанието е замис-
лена и организирана една дипломати-
ческа акция да се предявят и защитят 
българските искания пред правител-
ствата на Великите сили с оглед на 
това срочно да се разреши български-
ят политически въпрос. С мисията са 
натоварени двамата видни обществе-
ници Драган Цанков и Марко Балаба-
нов. Те връчили нарочен меморандум 
с българските искания последовател-
но в Париж, Лондон, Рим, Берлин и Пе-
тербург. Най-радушно били посрещ-
нати в последните две столици. През 
декември мечтата на съзаклятниците 
от Априлската епопея се сбъднала, за-
щото по настояване на Русия била ор-
ганизирана Цариградската послани-
ческа конференция на Великите сили, 
на която българският политически 
въпрос заел централно място. И тък-
мо, когато се очертало мирното раз-
решаване на проблема чрез създаване 
на две автономни български области, 
обхващащи Мизия, Тракия, Македо-

ния и Добруджа, Лондон и Берлин по 
задкулисни пътища насърчили Ви-
соката порта да отхвърли решенията 
на конференцията. Това представлява 
безпрецедентна патова ситуация, коя-
то на практика блокира мирното ре-
шаване на конфликта. Създава се па-
радоксална ситуация. От една страна 
Великите сили стигат до единодушно 
решение, а от друга не се ангажират с 
неговото решаване. Оказва се, че про-
валът на мирния изход засяга пряко 
само интересите на Русия, другите 
просто не е имало какво да губят, а ня-
кои от тях, дори печелят от този про-
вал.
Така се стига в крайна сметка до Три-
надесетата поред руско-турска вой-
на през 1877/78 г.! Какво я отличава 
от другите войни? Предишните имат 
ясно изразена експанзивна стратегия. 
Крайната цел е овладяването на чер-
номорските проливи и техния хин-
терланд – Балканския полуостров. Те 
виждат в балканските освободителни 
движения свой съюзник, който може 
рационално да се използва за целите 
на руската политика. Разгъва се дори 
тезата за Москва – Трети Рим. За отбе-
лязване е, че през този период всички 
руско-турски войни започвали до мо-
мента, били по инициатива на Русия.
За разлика от всички преди това из-
броени войни, „Нашата” руско-турска 
война няма такава агресивна насо-
ченост. Този път царското правител-
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ство не желае този военен сблъсък с 
Турция. Няма никакво съмнение, че 
в основата на драматичния обрат на 
руската политика стои нашето на-
ционалноосвободително движение. 
Затова и никак не е чудно, че войната 
започнала с толкова колебания и им-
провизации, които в крайна сметка се 
отразяват като колебания и в завърш-
ващата фаза. Във връзка с това, не е 
случаен и фактът, че тъкмо царско-
то правителство първо поставя под 
съмнение международната правна 
валидност на Сан Стефанския мирен 
договор, като го определя за прели-
минарен /предварителен, временен/. 
Безусловен е обаче фактът, че нашето 
националноосвободително движение 
е в основата на мъчителната прину-

дителна преориентация на царското 
правителство в посока към военната 
алтернатива. Истината обаче налага 
да признаем и друг факт – макар и да 
играе ключова роля в този процес, то 
не е в състояние да запали фитила на 
войната. Нейното осъществяване ста-
ва благодарение още и на куп други 
фактори и условности, които са така 
характерни за „голямата политика”.

Участници в Цариградската конфе-
ренция. Прави: граф дьо Муи (секре-
тар), барон Хайнрих фон Каличе, лорд 
Солсбъри, граф Жан-Батист дьо Шо-
дорди. Седнали: граф Луиджи Корти, 
граф Франсоа дьо Бургоан, сър Хенри 
Елиът, граф Николай Игнатиев, барон 
Карл фон Вертер, граф Ференц Зичи
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Второто ми рандеву с исто-
рията се случи спонтанно – 
случайна среща в коридора с 
Ива Кръстанова от Наградата 

на херцога на Единбург, изречението 
„Утре отивам в Свищов, хайде с мен!” 
и един телефонен разговор скоропо-
стижно ме доведоха в дома на Алеко 
Константинов.
Транспортните премеждия не ни се 
разминаха и този път, но нищо не успя 
да помрачи щастливото ни настрое-
ние. Свищов ни изненада с неочаква-
но много топящ се сняг и изтичащите 
от него рекички, езерца и градски во-
допади.
Младият археолог Марин Маринов 
от Историческия музей на града ни 
поведе на кратко пътешествие във 
възрожденското минало на Свищов. 
Заедно разгледахме родната къща на 
Алеко Константинов и се запознахме 
с живота му, говорихме за стила на бо-
гатите търговски къщи от онова вре-
ме и посетихме църквата «Св. Троица» 
на Колю Фичето.
Родният дом на Алеко
Къщата, в която е израснал Щастливе-
ца се намира в северозападната част на 
града, недалеч от църквата „Св. Преоб-

ражение” и с изглед към Дунава. Тя е 
устроена като къща-музей през 1926 г. 
и в нея е подредена експозиция, която 
разкрива бита на семейството и про-
следява житейския път на писателя 
до неговата смърт.

Ето какво разказва г-н Маринов за ар-
хитектурния стил на къщата и за се-
мейството на Алеко:

Чуй всички аудио файла в статията в 
сайта (Поглед към Свищов в епохата 
на Възраждането)

Алеко като дете и неговите родите-
ли. Снимка: Росица Ташкова

Поглед към Свищов в епохата на 
Възраждането
Автор: Росица Ташкова
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Алеко с родителите си и две от трите 
му сестри. Снимка: Росица Ташкова

Като богато семейство те не се занима-
ват с ежедневната домакинска работа, а 
имат прислуга, която отговаря за това. В 
къщата е запазено помещението, в кое-
то са готвели. 

Чуй всички аудио файла в статията в 
сайта (Поглед към Свищов в епохата на 
Възраждането)

Помещението, в което са готвели. Сним-
ка: Росица Ташкова

Освен кухненското помещение, в север-
ната част на къщата е разположена тра-
пезарията. Интериорът заслужава вни-
мание, тъй като всичко е във виенски 
стил – това са мебели и съдове, които не 
са типични за тогавашния бит.

Трапезарията. Снимка: Росица Ташкова
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Нетипично за онова време е и наличи-
ето на баня в къщата. Тя, разбира се, не 
отговаря на съвременните представи за 
лукс. Има и специална стая, отредена за 
майката с бебето, в която се намира и бе-
бешка люлка отново във виенски стил. 

Във всяка стая и в коридора има голям 
брой прозорци и така къщата е отворе-
на към заобикалящия я свят, за разлика 
от типичните ориенталски къщи, които 
остават някак затворени за него.

Ето какво разказа нашият събеседник 
за гостната стая, в която е бил посрещ-
нат руският император Александър II:

Чуй всички аудио файла в статията в 
сайта (Поглед към Свищов в епохата на 
Възраждането)

В другата гостна стая можем да видим 
едно от първите пиана, внесени по на-
шите земи преди Освобождението. Не-
говото доставяне тук се дължи на това, 
че когато Алеко и неговите сестри са още 
малки деца, те не ходели на училище, а 
имали частни учители, един от които е 
учител по музика, който учи Алеко и не-
говите три сестри да свирят на пиано, а 
Алеко – и на цигулка. 

Този учител не е случаен човек. Това е 
създателят на първия български пев-
чески хор – Янко Мустаков, завършил 
консерваторията в Букурещ. В началото 
хорът е църковен, след това се преобра-

зува в църковно-светски и накрая в из-
цяло светски хор.

Частните учители на Алеко. 
Снимка: Росица Ташкова

Другият частен учител е един от пър-
вите учители през епохата на Възраж-
дането. Това е Емануил Васкидович – 
създател на едно от първите светски 
български училища, именно тук – в Сви-
щов. Под израза „светско училище” се 
разбира фактът, че то не се е помещава-
ло в сградата на църковна институция, а 
в отделна специално построена за целта 
сграда. В къщата можем да видим и фо-
тография на едно от първите български 
училища – Свети Николското училище, 
в което се е обучавал и Алеко.
Повече за образованието, което е полу-
чил Алеко и за войната разказва г-н Ма-
ринов:
Чуй всички аудио файла в статията в 
сайта (Поглед към Свищов в епохата на 
Възраждането)
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В експозицията можем да видим и как 
е изглеждал Алеко като адвокат, обле-
чен по типично западно европейската 
мода от онова време.  

Снимка: Росица Ташкова

Малко известен факт е, че той взима 
участие във войната за Съединението 
на България през 1885 г., като добро-
волец санитар. След като войната при-
ключва, с това приключва и животът 
на Алеко в тази къща, тъй като вече 
образован той заминава да живее в 
София, където постепенно се премест-
ва и цялото семейство, с изключение 
на една от сестрите му, която се омъж-
ва в Свищов и остава да живее там. До-
като бащата на Алеко все още има фи-

нансова възможност, той купува къща 
в София, подобна на тази в Свищов. 
Още за кариерата на Щастливеца като 
адвокат и за първите му опити в лите-
ратурата:

Чуй всички аудио файла в статията в 
сайта (Поглед към Свищов в епохата 
на Възраждането)

Някои от фейлетоните, които Алеко 
пише успяват да му създадат и други 
врагове, освен Захари Стоянов. За да 
го отдалечат от тях, приятелите му 
решават да го изпратят да отрази на 
Световното изложение в Чикаго през 
1893 г. – той заминава като кореспон-
дент на литературния клуб Мисъл, 
за да опише своите впечатления и от 
изложението, и от живота на америка-
нците тогава.

Кой е прототипът на Бай Ганьо и как-
ви са реакциите към произведението, 
посветено на него:

Чуй всички аудио файла в статията в 
сайта (Поглед към Свищов в епохата 
на Възраждането)

Последното нещо, с което Алеко оста-
ва завинаги в нашата най-нова кул-
турна история е, че през 1895 г. той 
създава първото туристическо дви-
жение – „Урвич клуб”. Оказва се, че до 
официалното реализиране на този 
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проект повечето хора у нас нямат по-
нятие от туризъм. Писателят забеляз-
ва, че единственото нещо, което пра-
вят младите българи по онова време 
е да ходят на работа, а в свободното си 
време да стоят по кръчми и кафенета. 
Но Алеко е ходил в Швейцария, къде-
то туризмът е бил развит още тогава 
и тъй като смята, че нашата природа 
не отстъпва по нищо на тяхната, ре-
шава да покаже това на сънародни-
ците си и създава дружеството. За да 
бъде по-престижно, той предлага не-
гов почетен председател да бъде Иван 
Вазов, но тъй като туризмът се оказва 
непозната материя и за него, той се 
плаши, че това начинание ще накърни 
авторитета му и отказва. Така самият 
Алеко остава председател и на 27 ав-
густ 1895 г. е официалното откриване 
на дружеството – тогава Щастливеца 
успява да организира 300 жители на 
София да изкачат Черни връх. В екс-
позицията можем да видим снимки от 
тези първи дни от съществуването на 
„Урвич клуб”. На тези снимки личи в 
каква малка степен хората са разбира-
ли какво е туризъм, тъй като дамите 
са облечени в бални рокли, носят мал-
ки чантички и високи обувки. Затова 
и повечето от тези триста души не ус-
пяват да стигнат до върха. Тук можем 
да видим и фотографии от различни 
други места, които дружеството е по-
сещавало, например Свищовският ма-
настир, разположен и до днес на 2 км 

югоизточно от Свищов.

Нелепият край на един достоен жи-
вот:
Чуй всички аудио файла в статията в 
сайта (Поглед към Свищов в епохата 
на Възраждането)

Макетна възстановка на сцената на 
убийството. Снимка: Росица Ташкова

Самоковлиевата къща
Най-новата експозиция на Истори-
ческия музей в Свищов е обозначена 
като „Градски бит и култура” и се раз-
полага в известната Самоковлиева 
къща от края на 19. и началото на 20. 
век, която през социализма е изпъл-
нявала функцията на Дом на новоро-
детното. Забележителни са изрисува-
ните тавани на всяка стая.
Да я разгледаме заедно:
Чуй всички аудио файла в статията в 
сайта (Поглед към Свищов в епохата 
на Възраждането)

Църквата „Света Троица” на Колю Фи-
чето
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На едно от най-високите места в центъра на града е разположена известната 
църква с въртящите се колони, построена от Колю Фичето – „Света Троица”. 
Марин Маринов разказва повече за нея:
Чуй всички аудио файла в статията в сайта (Поглед към Свищов в епохата на 
Възраждането)
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Изобразителни изкуства е 
много широко понятие. На 
английски език се наричат 
visual arts. Точният превод 

на думата visual е зрителен. Тоест това 
са изкуства, които както изобразяват 
или възпроизвеждат околния ни свят, 
така и всички обекти, които вижда-
ме и възприемаме със зрението си. В 
това широко понятие можем да вклю-
чим изящните и пластични изкуства, 
приложните изкуства – традиционни 
занаяти, текстил, дизайн, театър и 
сценични изкуства: танц, пантомима, 
архитектура, фотография, кино, а в 
някои случаи и музика и литература. 
В наше време в това понятие влизат 
и модерните – абстрактно изкуство, 
пърформанси, графити. Всички те из-
образяват и формират нашата зрител-
на култура. Визията е познавателен 
акт. Човек е устроен във всяко нещо 
от заобикалящата го среда да търси 
значение и смисъл. Зрителният об-
раз често е резултат на представата за 
нещо, изграждащо се у нас благодаре-
ние на наблюдение, начин на възпри-

ятие и доза фантазия. Въздействайки 
на едно от сетивата ни – зрението, 
те активират и другите сетива, а от-
там нашите чувства, емоции, умове. 
Изкуството се дели по исторически 
периоди, региони, религии, предназ-
начение, стилове и направления. При 
споменаване на израза изобразител-
ни изкуства първото, което изниква 
в представите на обикновения човек 
е живопис, графика и скулптура. Това 
всъщност са жанровете в една малка 
част от изобразителните (визуалните) 
изкуства – наречени изящно изкуство. 
Тази първа представа у неинформира-
ния човек не е случайна. Живописта е 
най-старото и най-богато откъм исто-
рия, изразни средства и стилове изку-
ство. 
Според археолозите най-ранните до-
казателства за живопис са открити в 
две каменни жилища в северната част 
на Австралия. В най-долния слой са ос-
танали малки парчета от първият из-
ползван цвят – охра, които се оценяват 
на възраст 60 000 години. Открити са 
също така фрагмент от скална живо-

Изобразителните изкуства и 
живописта като едно от тях.
Кратка история на живописта
Автор: Петя Илиева
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пис, съхранена във варовиково скал-
но жилище в областта Кимбърли в 
Западна Австралия, което е на 40 000 
години. Има примери на пещерни ри-
сунки по целия свят: в Индия, Фран-
ция, Испания, Португалия, Китай. Спо-
ред историците най-добре запазените 
цели живописни композиции са на 
около 32 000 години. Това са рисунки 
с охра и черно от пещерата Шове във 
Франция. До нас са достигнали образи 
на коне, носорози, лъвове, биволи, ма-
мути и хора, които ловуват в няколко 
нюанса на червената охра и черно. 
Както всички знаят, първият живопи-
сен материал са природни пигменти – 
растителни и минерални. Интересна е 
историята на „съвременната” най-по-
пулярна в наше време, а в Китай и 
Япония все още наричана „модерна”, 
маслена живопис. Тя добива популяр-
ност около 15-ти век в Европа, когато 
започват да добавят към пигментите 
масло от ленено семе. Предполага се, 
че тази технология е пренесена на за-
пад през Средновековието. Някъде 
между 5-ти и 9-ти век будистки мона-
си (индийци и китайци) започват да 
смесват пигментите с различни масла 
и смоли. За добиване на масло те из-
ползват маково семе, орехи и шафран. 
Готовата вече картина лакират с боро-
ва смола и тамян. От това време запа-
зени образци имаме на територията 
на западен Афганистан. 
Не мога да не обърна внимание на 

това, че китайци са сред художниците 
изобретили маслената живопис и как-
то често се случва в историята, поко-
ленията изгубили информацията във 
времето. Петнадесет века по-късно 
техните наследници наричат масле-
ните картини съвременна, модерна 
живопис. 
В човешката история живопис се сре-
ща върху стени, камък, папирус, ке-
рамика, текстил – коприна и бинто-
ве, дървени плочки, кожа, стъкло, а 
по-късно върху платно и хартия. Ос-
вен най-старо и най-популярно, живо-
писта е и изкуството с най-много сти-
лове, направления, изразни средства, 
техники, точна и подробна периодиза-
ция. 
Имаме ясно и категорично разделе-
ние на 27 периода. Като започнем от 
Архаичното (Праисторическо) изку-
ство, минем през Класика, Романизъм, 
Готика, Ренесанс, Маниеризъм, Барок, 
Рококо, Класицизъм, Романтизъм, 
Еклектицизъм, Реализъм, Импресио-
низъм, Постимпресионизъм, Сецеси-
он, Ар Нуво, Модерн, Ар Деко, Модер-
низъм, Експресионизъм, Кубизъм, 
Примитивизъм (Наивизъм), Абстрак-
ционизъм, Футуризъм, Функциона-
лизъм, Социалистически реализъм и 
стигнем до Постмодернизма. 
Ще се спра съвсем накратко само на 
три конкретни течения (три истори-
чески момента), които лично мен ме 
впечатляват най-силно. 
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Първи са откритите през 19-ти век 
под пясъците на пустинята в Египет 
Фаюмски портрети. Това са антични 
живописни погребални портрети на 
хора, прикрепени към мумиите им. 
Датирани са към периода 1-4 век 
сл.н.е. При първата ми среща с тях 
в Kunsthistorisches Museum Wien, гле-
дайки размера, пластичните реше-
ния – техника и начин на рисуване, 
боите и цветовете, аз имах чувството, 
че гледам портрети, рисувани вчера 
от мои съученици в художествената 
гимназия. Те представят еволюцията 
на вековните традиции на древное-
гипетското изобразително изкуство, 
въздействието на елинистичната жи-
вопис и реалистичния римски портрет 
от епохата на римското владичество 
над Египет. Бележат ясно и влиянията 
на раннохристиянското изкуство и на 
близкоизточната култура. Фаюмските 
портрети са сред малкото съхранени 
образци на световното кавалетно из-
куство от това време и най-значимите 
такива образци. 
И тук за пръв път ще спомена роля-
та на изкуството в междукултурните 
и религиозни връзки. Египетските 
Фаюмски портрети, освен че са особе-
но ценна част от световното културно 
наследство, са и един от важните из-
точници на влияние върху православ-
ната иконопис. 
Вторият период, който искам да спо-
мена, е краят на 19-ти и началото на 

20-ти век. Това е зараждането на мо-
дернизма. Това е първата крачка към 
новото възприятие. Тогава визуални-
те изкуства се отказват от обективно 
отражение на действителността и се 
концентрира върху субективността. 
В края на 19-ти век изкуството за-
почва да се противопоставя на реа-
лизма. Полагат се основите за поява-
та само двайсетина години по-късно 
на абстракционизма и последващи-
те съвременни стилове и течения. 
Абстракционизъм, идва от латин-
ски: abstractio – нещо отвлечено. Вид 
модернистично направление в изку-
ството, което се характеризира с абсо-
лютния отказ да изобразява предме-
тите и събитията. Съвсем ново начало 
и нов смисъл на изобразителните из-
куства и живописта в историята. От-
късва се от фигуративния подход към 
действителността. Целта му е да по-
стигне хармония чрез съчетаване 
на цветове и геометрични форми, спо-
собни да предизвикват различни асо-
циации и емоции. Жан-Филип Брюил 
казва: 
„Началото може да бъде датира-
но около 1910 година, тъй като тога-
ва Василий Кандински рисува акварел, 
нарочно потискайки всякакво позова-
ване към външния свят.”
Третият интересен период са 50-те го-
дини на 20-ти век, когато светът ста-
ва подчертано комерсиален. Живопи-
ста и изкуството въобще вече не са за 
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определен кръг хора или определени 
политически и религиозни цели. Те 
стават част от масовата култура. На-
влизат в рекламите, комиксите, гра-
фити, продуктовия дизайн, използват 
се при ежедневни развлекателни съ-
бития. Това е популярното изкуство 
или попарт. Попартът се явява като 
ответна реакция, опозиция на модер-
ното изкуство и елитарната култура. 
Често използва ирония и граничи с 
кича. Той категорично се противопос-
тавя на всички елитарни изкуства до 
момента. Идва да покаже, че изкуство-
то е достъпно за всеки и навсякъде и 
стигат още по-далече, като се опит-
ват да го превърнат в начин на жи-
вот. Ярък пример е Анди Уорхол, кой-
то превръща изкуството в етикети за 
консерви със супа. 

Попарт е всичко, което изящното 
изкуство не е до този момент.
Всички тези периоди и течения из-
ползват един инструмент – рисуване 
и въздействие с цвят, тоест живопис. 
Виждаме, че живописта има дълбоки 
корени, дълга история, различни на-
чини и средства за представяне и цели 
за достигане до хората. 
Много точно определение на профе-
сор Желев: „Живопис без цвят е му-
зика без ноти”. Живописта въздейст-
ва чрез цвета, чрез формите – реални 
или абстрактни, образувани от сила-
та, нюанса и интензитета на цветове-

те и чрез композицията, която може 
да бъде от обекти или от абстрактни 
петна. 
Първопричината за възникването на 
живописта е запис на заобикалящия 
свят и човешката дейност. В течение 
на времето тя става политически и ре-
лигиозен инструмент. В British Museum  
е изложен килим от 17-ти век, в който 
е вплетен надписът „Дали кралската 
власт подкрепя изкуството или изку-
ството подкрепя кралската власт”. 
В наши дни живописта има често чис-
то естетическа и може би по-рядко 
концептуална функция. Чрез нея ху-
дожниците се стараят да изразяват 
идеи, идеали, философски възгледи. 
Да влияят на подсъзнанието на зри-
телите. Да събуждат въображението 
и чувствата. Живописта е и средство 
за възпитание на вкус, емоционално 
изразяване и психотерапия. Цветове-
те и съчетаването им оказват силно 
въздействие върху емоционалното 
състояние. В последните години във 
все повече клиники навлиза арт тера-
пията. Но както вече казах, много чес-
то в наши дни тя, живописта, е просто 
приятно допълнение към ежедневно-
то ни пространство – част от нашия 
интериор и екстериор.

Живописта като средство за пресъз-
даване на нематериалното култур-
но наследство
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Освен всичко друго, чисто практи-
чески за мен живописта е и добро и 
подходящо средство за представяне на 
нематериалното от нашето материал-
но културно наследство, по-конкрет-
но българските фолклорни мотиви. 
Предадени със средствата на живопи-
ста, те стават лесно достъпни за ши-
роки кръгове от хора.
Със семпли средства – акрил и картон, 
се съживява родовата памет векове 
назад.
Нематериално културно наследство 
означава обичаите, формите на пред-
ставяне и изразяване, знанията и уме-
нията, а така също и свързаните с тях 
инструменти. То е предавано от поко-
ление на поколение, пресъздавано по-
стоянно от групи хора в зависимост от 
тяхната обкръжаваща среда, тяхното 
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взаимодействие с природата и тяхна-
та история и формира чувството им за 
самобитност и приемственост, като по 
този начин способства за насърчаване 
на уважението към културното мно-
гообразие и творчество на човечест-
вото.

Защо точно чрез живопис?
Живописта има огромен изразителен 
потенциал.
Технологията ѝ позволява всичко. 
Цветовете играят ключова роля във 
формирането на широка гама от вза-
имодействия между форми, символи 
и знаци, както и чисто технически е 
материал лесен за употреба, а пресъз-
дава реализма на текстила и в дълбо-
чината. По този начин прави естети-
ческите пространства живи, предава 
ритми и движения, които са в рамките 
на елемента, конструкцията на фор-
мата и цвета.
Картината мълчаливо говори за прос-
транство и движение в перфектна 
хармония с материалната символи-
ка на получените форми. Чрез нея се 
събират културата и научните позна-
ния, както и визията за естетика на 
твореца. Дава възможност за показ-
ване на смисъла и за различни интер-
претации на естетиката. Широка гама 
от визуални петна, помагат за офор-
мянето на значенията и семантиката. 
Така зрителят възприема символи, 
признаци и различни форми, на база-

та на основите на усещанията и емо-
циите си, извън знанията си, чисто 
визуално. Чрез нея може да се засили 
светлината в цветовото пространство, 
да се подчертаят формите, балансът, 
хармонията и цветовете. Това е харак-
терна особеност в работата на худож-
ника и взаимодействието между кар-
тина и публика. Отваря възможност 
за размисъл и откриване на нови дъл-
бочини. Под формата на естетика се 
привлича и концентрира вниманието 
на зрителя.
Чрез тази техника се пресъздават 
творческите виждания на съответни-
те във времето художествени и есте-
тически ценности, знания, иновации. 
Визуализират се форма и съдържание.

Кратка история на текстила
Текстилът винаги е играел важна 
роля в икономическия и социалния 
живот на хората. От ранния неолит, 
7-то хилядолетие пр.н. е. до съвремен-
ното занаятчийство, промишленост и 
обзавеждане. Текстилът е обект, кой-
то може да бъде изучаван от археоло-
гията, антропологията, социалната и 
икономическата история, история на 
изкуството и дизайна.
Ролята и функцията на текстила във 
всяко общество е била основна и спе-
цифична. Текстилът обслужва еже-
дневните нужди на хората от ражда-
нето до смъртта им. Също обслужва 
индивидуалните нужди, които са раз-
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лични в зависимост от класата, пола, 
заниманията и социалния статус на 
различните групи. Текстилът е нато-
варен с информация за емблематич-
ните моменти на притежателите му. 
Видът и качеството на декорацията на 
дрехите и килимите показват социал-
ната принадлежност, дейността, праз-
ниците, климатичните особености. 
Те са ясен белег за идентичността не 
само на човека, а и на рода и обще-
ството, в което живее. Обичайната му 
декорация са обекти от ежедневния 
живот, заобикалящата среда, религи-
озните вярвания и символи.
Информацията за значението на мно-
го от мотивите е забравена, загубена 
във времето и за нас е сложно, ако не 
и невъзможно, когато сме извън тази 
култура да възстановим и тълкуваме 
точното им значение.
В много части на Европа и Азия, как-
то и у нас, момичетата са прекарвали 
месеци, дори години в създаване на 
текстил за облекло и битово обзавеж-
дане за женитбата си. Продуктите са 
били показвани публично преди сват-
бата, за да демонстрират уменията на 
жената и са изпълнявали ритуални 
функции при събиране на партньори-
те.
Имало е дрехи със специфични моти-
ви за раждане, кръщене, сватба, по-
гребение. 
Важно е да се подчертае, че жената е 
играла основната роля за създаване-

то на текстила. Това е изцяло женски 
продукт и показва силата на жената 
в социалния, икономическия и поли-
тически живот. В много късни вре-
мена – с възникване на капитализма, 
девалвира приносът на жената към 
текстила. 
Да погледнем историята на текстила. 
Той възниква преди повече от 8000 
години. Има данни, че по това време 
на територията на днешните северен 
Ирак, Палестина, южна Турция са от-
глеждали кози, овце и кучета за добив 
на вълна. В северна Сирия, Ирак и Еги-
пет са плели текстил от растителни 
фибри добивани от палми, папирус и 
лен. В Египет, по-специално във Фаюм, 
са намерени костни куки за плетене. 
Пластенето на вълната е било познато 
още на неолитните хора.
Най-старите изображения на хоризон-
тални станове за тъкане на текстил 
са намерени върху керамични съдове 
от прединастичния период на Египет 
(датирани 4600-3500 г. пр. н. е.). 
Вертикални станове виждаме в стено-
писи на гробниците от 12-та династия 
(1900 г. пр. н. е.). 
Египет е уникален за текстилната ис-
тория, тъй като в сухите, стерилни 
пясъци са се запазили инструменти, 
парчета текстил, керамика с текстил-
ни отпечатъци. Това прави възможно 
до нас да достигне точна информация. 
Знаем, че те са правили чаршафи и до-
макински текстил от лен, а от 1550 г. 
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пр. н. е. имаме данни, че белия, избе-
лен лен са използвали за опаковане на 
скъпи бижута и подаръци и за двата 
пола.
Също в Египет, благодарение на пу-
стинния климат са запазени най-ста-
рите стигнали до нас килими – от 
гробниците на Тутмос Четвърти и Ту-
танкамон (между 1397 и 1324 г. пр. н. 
е.). 
Находка на добре запазен килим е от-
крита през 1947 г. от руския археолог 
Руденко в гроб на скитски принц, на-
миращ се в долината Пазълък в пла-
нината Алтай, южен Сибир. Този ки-
лим датира от 5 в. пр.н.е. Историците 
единодушно са на мнение, че кили-
марството води началото си от Цен-
трална Азия преди повече от 8 хил. 
години и е свързано най-вече с номад-
ската култура на племената живели 
по тези земи. 
Сирийските мотиви в тези килими 
свидетелстват за обмен на чуждес-
транни „специалисти” в тези времена. 
В по-късни времена заради клима-
тичните сходства обмена на текстил 
се разраснал между Египет, Гърция, 
Арабия, Византия, Рим. Оттам идва и 
обменът на орнаменти и шарки, като 
често има повторение на едни и същи 
мотиви върху килими и дрехи. През 2 
в. пр. н. е. започва транспортирането 
на коприна от Китай към Рим. Импе-
ратор У Ти от династията Хан поставя 
началото на „Пътя на коприната”. За-

падните очи за първи път виждат коп-
рина в значителни количества при не 
много добри обстоятелства през 57 г. 
пр. н. е.
Според Робърт Колинс в неговата кни-
га „На изток до Китай”, това е годината, 
в която римската армия е преследва-
ла персийците към Иран. Персийците 
триумфират не само на бойното поле, 
а и на пазара. Те стават първите посре-
дници между китайските производи-
тели и римските потребители. Купува-
ли/разменяли злато, сребро и стъкло 
срещу коприна. Ролята на „Пътя” е ог-
ромна, защото той дава възможност на 
обществата не само да търгуват, а и да 
обменят идеи, религиозни вярвания и 
политически възгледи. Пренасянето и 
обменът на коприна създава мрежа от 
търговци. Тази мрежа според Дан Во – 
професор по история и международни 
проучвания в университета на щата 
Вашингтон в Сиатъл, е основополож-
ник на банковата система.
Още през първи век азиатските воен-
ни знамена са били изработвани от 
коприна. 
Между 5-ти и 11-ти век коприната е 
използвана като инструмент в поли-
тиката и дипломацията.
Била е използвана за дипломатически 
подаръци, декориране на събития и 
военни шатри. Полагани са успешни 
усилия за ограничаване на китайска-
та и промотиране на византийската 
коприна. През 8-ми и 9-ти век копри-
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ната е използвана за изображения на 
религиозни сцени. Във Византия изо-
браженията са били християнски.
По същото време, обаче, вълнените 
килими, които сега наричаме ориен-
талски, защото ислямът ги поставя на 
сцената, се срещат от Испания и Се-
верна Африка, през нашите земи, до 
Индия и Китай.
Имаме данни според „Книгата на Ези-
кил”, че 2000 г. пр. н. е. на пазара в Да-
маск са доставяли овце и кози за вълна 
от Арабия, бяла вълна от Хеброн и лен 
от Египет. Това е основата, върху коя-
то по-късно се разраства търговията 
на Елини и Римляни в цялото Среди-
земноморие. Шумерите започват да 
развиват овцевъдство за вълнената 
индустрия около 3500 г. пр. н. е. Вави-
лонците започват с износа на вълна 
1800 г. пр. н. е. Памукови плантации 
се засаждат в Индия, Судан и Етиопия 
700 г. пр. н. е.
Облеклата, заедно с вълната и дърво-
то, са най-старата и най-важна обмен-
на стока между Изтока и Запада. Ин-
дия – Месопотамия – Дилмун (днешен 
Бахрейн) и Макан (днешен Оман).
Текстилът е бил боядисван най-вече с 
растителни и по-рядко с животински 
или минерални пигменти. Най-често 
срещан е червеният цвят, защото е бил 
най-лесен за получаване (от черупки 
на миди още 2000 г. пр. н. е.). На изток 
жълтият цвят е най-употребяван по-
ради изобилието от шафран и курку-

ма. В Индия са култивирали индиго и 
са го изнасяли за Близкия изток, а от-
там за Европа за син цвят още в нача-
лото на Новата ера. Синтетичните бои 
се развиват чак след 1900 година.
Принтовете върху текстил в Европа 
започват да се използват през сред-
новековието. За целта са си служили с 
дървени блокове. През 17-ти век в упо-
треба влизат гравирани медни плочи 
и ролки. Ролките са стара и добре раз-
вита технология още през втората по-
ловина на 11-ти век в Персия, Египет 
и Индия. За медните плочи имаме дан-
ни от 2026 г. пр. н. е., че е добивана мед 
в Оман, гравирани плочи и пренасяни 
с кервани от асирийците.
Една от разновидностите на текстила 
е плетивото. То произхожда от неоли-
та. Използвано е за мрежи за риболов 
и вероятно за покриване на главата. 
В Европа идва от Азия през 711-712 
година, но се развива едва след 1500 
година. През 17-ти и 18-ти век става 
подходящо занимание за прекарване 
на времето на дамите.
Съществено място в облеклата заема 
и бродерията. От поколение на поко-
ление символите, знаците и вярва-
нията са съхранявани чрез силата на 
бродерията.
Най-старите оцелели бродерии са 
египетски от гробниците на Тутмос 
Четвърти и Тутанкамон (около 1400 – 
1324 г. пр. н. е.).
Европейски и Ислямски бродерии има 
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запазени от 11-ти и 12-ти век.
Бродирането, освен местно-занаят-
чийска, е и професионална дейност.
Дантелата е трудна за дефиниране. 
Тя има по-често чисто декоративна 
функция и по-рядко свързваща две 
парчета плат. Възниква в края на 15-
ти и началото на 16-ти век. 
Тя добавя триизмерен ефект към мо-
тивите и орнаментите на бродерията 
и въобще на текстила. През 1840 годи-
на започва производството на машин-
на бродерия.
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