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(Не)обикновените животни 
Чавдар Черников

(Не)обикновените животни... Би било вярно да се каже, че животните и взаимоотно-
шенията между тях описани в книгата са необикновени и уникални, но все пак ми-
сля, че скобите са на място, защото всичко, което се случва в живата природа е просто 
част от живота на планетата Земя. Читателят ще се срещне със скорпиони, отровни 
жаби, охлюви и октоподи, дори отровни птици, ще се запознае с малко познатите 
страни на паразитизма, любовното поведение и канибализма в животинското цар-
ство.

Издателство “Българска Наука”

Поръчай

Книгата

Сега!

Търсете книгата в Български книжици!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=10068
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http://www.youtube.com/watch?v=OCsoE2v8OeI
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ЕДНА ПРОДУКЦИЯ НА 
СПИСАНИЕ 

"БЪЛГАРСКА НАУКА" 

Продуценти:
Петър Теодосиев   Росен Теодосиев

Сценаристи:
Антоан Тонев   Радослав Тодоров

Режисьор
Борис Грозданов

21

http://www.youtube.com/watch?v=OCsoE2v8OeI
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НАУКА

Нашите прадядовци се изпра-
виха срещу старата империя 
и направиха всичко по силите 

си, за да се съберат в едно Отечество. 
Не се посрамиха по бойните полета из 
Тракия, превзеха уж непревземаемата 
Одринска крепост и изненадаха света. 
Може би щяха дори да влязат в Цари-
град, ако съдбата беше на тяхна стра-
на. Който от тях не загина при Одрин 
и Чаталджа, скоро след това отиде да 
се сражава при Дойран. Поколението 
от 1912 изкара седем години почти не-
престанна война в името на... нас. Те 
се биха заради нас. Мина век. Светът 
е друг, ние сме други. Но има ли при-
чина да откажем почитта си на оне-
зи железни мъже, захвърлили рало и 
писалка, нива и книга, които изгазиха 
калните пътища на Балканите, биха се 
като лъвове и вярваха колкото в Бога, 
толкова и в своите офицери. Списание 
“Българска наука” , “Красива Европа”, 
Клуб “Военна История” и др. сметнаха 
за подобаващо да посветят един доку-
ментален филм на славната войниш-
ка памет. Това е най-малкото, което 
можем да направим дори не толкова 
за войниците, колкото за собствените 
си съвести. Искаме да припомним и да 
си припомним обикновените хора във 

войната - тези иначе мирни селяни и 
чиновници, които се оказаха прину-
дени да се сражават, не се уплашиха и 
доблестно извършиха своето.

Премиерата на филма 
беше на 5.10.2012 г. - 

датата, когато България 
влиза във войната точно 

преди 100 г.

Предстоящи прожекции ще има на: 

23 ноември: Пловдив, 18.30 ч. в Регионалния 
исторически музей

26 ноември: Велико Търново,17.00 ч. във 
Великотърновския университет

29 ноември: Благоевград, 18.30 ч., зала „22 
септември“

3 декември: Русе, 18.00 ч. в Регионалния 
исторически музей

Повече тук - 
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=14184

Филм по случай 
100 г. от Балканската война

Филмът се финансира от дарения и спонсорства.
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Обявяваме конкурс за есе пос-
ветено на тема, свързана с 
Космоса и връзката му с нас. 

Конкурсът е предназначен за по-мал-
ката аудитория, но няма ограниче-
ния в годините на автора, може да се 
включи всичко от света на науката и 
техниката, при следните условия:

-  Обем до 7 машинописни стр. (до-
пуска се известно надвишаване при необ-
ходимост);
-  Тематика – избрана от автора и 
изцяло съобразена с компетентността, 
специалността и знанията му;
-  Материалът следва да е изготвен 
при съблюдаване на авторските и срод-
ни права; авторът носи отговорност за 
събюдаването на последните;
-  Участниците не са ограничени от 
условия и могат да бъдат ученици, сту-
денти и хора от всяка възраст, професия 
и позиция.
-  Допълнителни условия – Всички 
права запазени „Българска Наука”.
-  Избора на победител се извършва 
от Сдружение „Форум „Наука”.

Всяко есе трябва да има един автор, 
есета с повече автори ще се приемат 
с условие.

Всички есета с нежелано съдържание, 
а именно - призоваващи към наруша-
ване на действащото законодателство, 
с расистки характер, с остър полити-

чески характер (призиви на действа-
щи партии и групировки), с подбуди 
към престъпления, дискриминация, 
лично или обществено опасни дейст-
вия, съдържащи реклама или порно-
графия, няма да се приемат и учас-
тниците, които са ги изпратили, ще 
бъдат дисквалифицирани. 

Конкурсът стартира на 20-ти ноем-
рви и ще продължи до 20-ти Януари.

КОНКУРС
Списание “Българска Наука” и издателство “СИЕЛА”  обявяват 

конкурс за есе на тема “Ние в Космоса”.
Конкурсът стартира на 20-ти ноемрви и ще продължи до 20-ти Януари.
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Участниците в конкурса се съгласяват 
със следните условия:

-  Участникът се съгласява есето 
му да се използва за постоянна публи-
кация в електронното списание „Бъл-
гарска наука“.

-  Участникът се съгласява да бъде 
обявено името му (или избран от него 
псевдоним) при класирането.

-  Участникът се съгласява него-
вият текст да се разпространява сред 
неограничен кръг от хора.

-  Авторското право върху статия-
та принадлежи на „Българска наука“. 
А авторът на статията, участвал в кон-
курса, си запазва всички неотчужди-
ми авторски права.

Изпращайте своите есета на елек-
тронния адрес: admin@nauka.bg

Повече информация за конкурса и 
условията вижте тук във Форумите 
на БГ Наука - 

 http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=14283

Сайт за научни книги:
http://www.review.nauka.bg/

НАУКА
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В периода 20 октомври – 27 ок-
томври Сдружение „Форум На-
ука“ взе участие в проекта „От 

минало към настояще“. 4 момчета и 
3 момичета представиха България в 
рамките на младежкия обмен, който 
се състоя в Диарбекир, Турция. Про-
ектът събра екипи от Полша, Румъ-
ния, Литва, Испания и разбира се, 
организацията-домакин – Турция. 
Основна тема на младежкия обмен 
бе културното наследство на дър-
жавите като предпоставка за по-до-
бро бъдеще. Цел на проектът бе да 
представи исторически паметни-
ци, поговорки, традиции и нацио-
нални ценности, за да се обсъди 
как да бъдат запазени и за в бъдеще.

Страната-дома-
кин имаше въз-
можността да 
запознае учас-
тниците със си-
туацията на Ха-
санкейф като 
пример за това 
как древен исто-
рически памет-
ник би могъл да 
бъде разрушен в 
близко бъдеще. 
Това се превърна 
в основна тема 
за дейностите от 
проекта, тъй като 
участниците да-

доха свои идеи за лозунги, плакати и 
план за действие за неговото съхране-
ние. Един от уъркшопите също бе пос-
ветен на Хасанкейф, тъй като бе заснет 
късометражен филм, посветен на него. 
Краят на проекта бе белязан с орга-
низирана екскурзия до Хасанкейф. 
Други дейности в рамките на проекта 
бяха: състезание за снимки, отразява-
щи културата и живота в Диарбекир, 
ролеви игри, уроци по танци, уърк-
шоп за рисуване, обиколка на града, 
нощно посещение на брега на р. Ти-
гър при моста „Десетте божи очи”, 
който е и най-старият мост в Турция, 
и интернационални културни вечери.

Aвтор: Калина Хицова

Сдружение „Форум Наука” в Турция.

Примерен плакат правен в полза на Хасанкейф
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Снимка от крепостната стена в Диарбекир

Обща снимка на участниците в Хасанкейф.

НАУКА
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Мостът “Десетте божи очи” в Диарбекир

НАУКА
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ОФИЦИАЛЕН YOUTUBE КАНАЛ НА БГ НАУКА

http://www.youtube.com/bgnauka
http://www.youtube.com/bgnauka
http://www.youtube.com/bgnauka
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ВИДЕО НАУКА

Малко от “кухнята” на филма “На Нож!” направен от БГ Наука!
http://youtu.be/7XL0oHn6lu4

Официално представяне на ново-
то златно тракийско съкровище от 
Свещари в Националния археологи-
чески музей в София. Находката е ве-
нецът на 20-годишните проучвания 
на екипа на доц. д-р Диана Гергова - 
един от най-изтъкнатите специали-
сти по тракийска археология.
- http://www.bbc.co.uk/news/world-eu-
rope-20285981

http://youtu.be/TTGUrEk0ph0

Филмът “На Нож” в предаването Неделя х3 - БНТ

http://youtu.be/7XL0oHn6lu4
http://youtu.be/TTGUrEk0ph0
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Предаването „Рибен буквар
www.binar.bg/Предавания/РИБЕН-БУКВАР.html

„Рибен буквар” е седмично предаване 
за наука, което се излъчва на живо 
всеки петък от 18 до 20 часа по интернет 
радио Бинар.
Екипът на предаването - Александрина 
Ал-Джасем и д-р Иван Христов, се 
фокусира върху научни теми, които 
са актуални и предлага на разбираем 
език академична и умерена дискусия 
върху различни проблеми от областта 
на науката. Всеки път специалисти от 
различни области са гости в студиото 
на „Рибен буквар” - за обсъждане и 
отговори на въпроси от аудиторията в 
чата на Binar.bg.

В предаването “Рибен буквар”
 на 28.09.2012

http://goo.gl/Nzyxw

В пилотното предаване на „Рибен 
буквар” ще ви срещнем с Камелия 
Спасова, асистент в СУ “Св. Климент 
Охридски” в катедра “Теория на 
литературата”. С нея с лекота ще 
разговаряме за ентимемите и 

реториката и за още много други неща. 
Ще излъчим кадри от „Европейска 
нощ на прилепите”, която се състоя 
на 25 септември в София. За прилепи 
в студиото ще разговаряме с единия 
от организаторите на събитието - 
Антония Хубанчева от Центъра за 
изследване и защита на прилепите към 
Националния природонаучен музей 
при БАН. А ако искате да научите 
за предстоящи интересни събития в 
областта на науката - останете с нас 
до края на предаването, за да бъдете 
информирани. В петък от 18 часа.

НАУКА

http://www.binar.bg/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%98%D0%91%D0%95%D0%9D-%D0%91%D0%A3%D0%9A%D0%92%D0%90%D0%A0.html
http://www.binar.bg
http://goo.gl/Nzyxw
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В предаването „Рибен буквар“
 на 05.10.2012

http://goo.gl/0fXKv

Този път в „Рибен буквар“ пожелахме 
да ви срещнем с Любомир Бабуров 
и Василена Вълчанова, които стоят 
зад организацията на събитие, про-
мотиращо научното мислене, на име 
„Ratio“. За отминалото първо издание 
на това събитие разговаряме заедно с 
тях в студиото на Бинар. Наш гост е и 
Дарина Младенова, главен редактор 
на списание „Обекти“, която пред-
ставя новия брой, разхождайки ни 
от тема на тема. Във втората част на 
предаването разговаряме с доц. Елка 
Димитрова за това какво е да си учен 
в България, що е модернизъм и има 
ли той почва у нас, за проекта „Кри-
тическото наследство на българския 
модернизъм” и за проектния прин-
цип в българската наука.

В предаването „Рибен буквар“ 
на 12.10.2012

http://goo.gl/4Bzwm

В това издание, с д-р Мария Калинова 
говорим за авторитета и морала през 
Възраждането, за публичното мнение 
и медиите, когато тепърва са начева-
ли в България.
Можете да видите и ексклузивното 
интервю, което д-р Сара Сантош даде 
специално за зрителите на „Рибен 
буквар“ непосредствено преди учас-
тието си в „Ratio“. Във втората част на 
предаването гост в студиото е Никола 
Каравасилев от Института по Астро-
номия на БАН, от когото научаваме 
повече за екзопланетите.

Следете всеки петък от 18:00 ч. по 
радио Бинар предаването “Рибен Буквар”

НАУКА

http://goo.gl/0fXKv
http://goo.gl/4Bzwm
http://www.binar.bg
http://www.binar.bg
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Вижте Сикстинската капела отблизо!
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html

НАУКА

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=10787
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=10787
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Д-р Елка Попова, д-р Веселка Нико-
лова, д-р Ружа Панчева и д-р Георги 

Чалдъков
МБАЛ, Бургас и Медицински универ-

ситит, Варна

                                        
                 
Когато някой казвал на Диоген, че живо-

та е тежък, той отговарял:
Животът не е тежък, тежко е да живееш 

болен.

Преди много години Диоген 
(412-323 пр. Хр.) е казал „Аз 
съм гражданин на света”. От 

80-те години на миналия век Homo 
obesus (затлъстялият човек) повтаря 
тези думи на древния гръцки фило-
соф. Въпреки че сега вниманието на 
лекари и учени е повече насочено 
към болестотворната (патогенетична-
та) роля на натрупването на мастна 
(адипозна) тъкан около вътрешени-
те органи*,   един от показателите 
за затлъстяване е body mass index 
(BMI – индекс на телесната маса) – 
стойността на теглото в килограми, 
разделено на височината в метри на 
квадрат (kg/m2) – когато резултатът е 
над 30, човек е затлъстял.** Затлъстя-
ването (обезитас) е болест, която води 
до развитие на много други болести, 
едни от тях сърдечнометаболитните 
болести - атеросклероза, хипертония, 

диабет тип 2, метаболитен синдром и 
техните усложнения – сърдечен ин-
фаркт и мозъчен инсулт. По данни 
на СЗО около 19 милиона човека в 
света умират годишно от тези боле-
сти. В света има над 1 милиард хора с 
наднормено тегло (BMI 25-30),  около 
400 милиона от които са затлъстели. 
В Европа живеят около 700 милиона 
човека, от тях 130 милиона затлъстели 
и 400 милиона с наднормено тегло. 
Жителите на САЩ са най-големите 
дебеланковци в света – средният BMI 
на американците е около 28. Затова 
сенатори и журналисти в САЩ все 
по-често обсъждат: “These are fat times 
in politics”, “The politics of fat”, “Fat 
tax”, “Is Al Gore too fat?” - в Бълга-
рия не сме чули някой да е запитал 
„Толкова дебел ли е Бойко Борисов?” 
И „How obesity threatens Bulgaria‘s 
future” (Как затлъстяването влияе на 
бъдещето на България). В България 
има адипобиология (наука за маст-
ната тъкан и болестите, свързани с 
нея), но няма адипополитика  – има 
дебели политици, които не обръщат 
внимание на дебелите и с диабет и 
хипертония деца, нито на възрастни-
те, умиращи от инсулти и инфаркти. 
Нито на учените, работещи в адипо-
биологията на сърдечнометаболитни-
те болести. И всичко това „в лицето” 
на повече от тревожната статистика: 
при население 7 милиона и полови-
на, около 75 хиляди българи умират 
годишно от тези болести!

SOS ЗА HOMO OBESUS
ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ ПО АДИ-

ПОБИОЛОГИЯ И АДИПОФАРМАКОЛОГИЯ
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      Третият международен симпози-
ум по адипобиология и адипофарма-
кология, организиран от Българското 
дружество по клетъчна биология, се 
проведе на 25-27 октомври 2012 г. в 
зала „Петя Дубарова“ на Културния 
център „Морско казино“ в Бургас. 
Това беше научно събитие на светов-
но равнище, съчетано с бургаски сан-
тимент и романтика (председателят 
на Дружеството е бургазлия от 1940 
г.).  
      Симпозиумът се организира с ин-
телектуалното и финансово сътруд-
ничество на Община Бургас, Между-
народната федерация по клетъчна 
биология и Българското дружество по 
белодробни болести. И лично с под-
крепата на кмета на община Бургас 
Димитър Николов - той показа забе-
лежителна добронаучност за разлика 
от министрите на образованието, на-
уката и здравето, Комисията по здра-
веопазване на Народното събрание, и 
фармацевтичните фирми, работещи 
в България.
    Учени с много висок BMI (brain 
mass index – индекс на мозъчното 
тегло) от 17 страни: Мексико, САЩ, 
Канада, Румъния, Холандия, Изра-
ел, Италия, Словакия, Австрия, Ук-
райна, Сърбия, Испания, Гърция, 
Дания, Индия, Молдова и България 
-  представиха 33 state-of-the-science 
(SOS) лекции за съвременните кон-
цепции за клетъчните и молекулни 
механизми и за лечението на сърдеч-
нометаболитните и други болести, 
свързани с нарушения на функциите 
на адипозната тъкан - тумори/рак, 
чернодробни, бъбречни, ставни и не-

вродегенеративни болести. Тези SOS 
– лекции на високо ниво на науката 
- бяха стимулиращи любознанието 
уроци и за младите учени и студенти, 
посетили симпозиума. Надяваме се, 
че те ще бъдат SOS (• • • — — — • • 
•) за Homo obesus, който ще се чуе от 
българските политици (и бизнесме-
ни) и те ще сътрудничат ефективно - 
финансово и приоритетно - с учените 
в изследванията им на сърдечномета-
болитните и други болести, от които 
много често, дори най-често в света 
умират хората, които ги избират – 
многострадалните българи.
     Защото качеството на здравето и  
живота – съкровеното човешко право 
- е най-важното, която трябва вършат 
политиците. Затова приемането на 
световно известни учени, писатели и 
артисти в кабинетите на политици 
е по-достойно и по-престижно, от-
колкото приемането на поп певци от 
съседни и далечни страни. В честот-
ния речник на политиците думите 
„здравеопазване”, „училище” и „уни-
верситет” трябва да са много преди 
„магистрали” и „футбол”, което оз-
начава, че ще ги виждаме по-¬често 
в научните лаборатории и симпози-
уми, отколкото по футболни игрища 
и тенис кортове – и държавата ще ин-
вестира приоритетно в здравеопазва-
нето, образованието и науката. Иначе 
държавата ще продължа¬ва да страда 
от кризата на йерархия на ценности 
(йерархиопатия). И българите ще 
продължаваме да сме най-болните и 
най-бедните хора в Европа. Наистина 
„тежко е да живееш болен” и необра-
зован.
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     Четвъртият международен симпо-
зиум по адипобиология и адипофар-
макология ще се проведе през 2015 г. 
в Букурещ, Румъния – организиран 
от Българското дружество по клетъч-
на биология и Румънския национа-
лен институт по диабет „Николае 
Паулеску” (Паулеску е първият от-
кривател на инсулина).

____________________________________

* Д-р Джими Бел е професор по об-
разна и молекулна медицина в Цен-
тър по клинични науки в болницата 
Hammersmith на Медицински факул-
тет на Имперския колеж в Лондон. 
В едно интервю, той каза: „Бъдейки 
слаб, не означава, че не си затлъстял. 
Ние изследвахме 800 човека с MRI 
с цел да видим разпределението на 
мастната тъкан в цялото тяло на чо-
века. Установихме, че около 45 про-

цента от жените и 60 процента от 
мъжете са СОЗО (слаб отвън, затлъс-
тял отвътре) - стойностите на индекса 
на телесна маса са нормални (20-25 
kg/m2), нормална е и обиколката на 
талия (жени под 80 см, мъже – под 
94 см), но СОЗО имат натрупване на 
мастна тъкан около вътрешните орга-
ни.”

Таблица 1. Локализация на мастната 
тъкан на човек: варианти+
____________________________________

СОЗО**          слаб отвън, затлъстял 
отвътре
СОСО*****     слаб отвън, слаб отвътре
ЗОЗО*            затлъстял отвън, затлъс-
тял отвътре

ЗОСО***        затлъстял отвън, слаб 
отвътре
____________________________________
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+ Както за хотелите, броят на звезди-
те означава качество, в случая - ка-
чество на  здравето. Следователно, 
бъдете СОСО! Главното послание от 
тези изследвания е: независимо дали 
сте външно слаби или дебели, помо-
лете семейния си лекар да ви насочи 
към клиника за сканиране на мастна-
та тъкан с ехограф или MRI. Така ще 
разберете кой точно сте вие: СОЗО, 
СОСО, ЗОЗО или ЗОСО?
____________________________________

**
Таблица 2. Тегло на човек и стойно-
сти на BMI
____________________________________

Тегло                                                  BMI 
(kg/m2)
____________________________________

Поднормено                                16 – 18.5
Нормално                                     18.5 – 25
Наднормено                                 25 – 30
Средно затлъстяване                  30 – 35
Тежко затлъстяване                     35 - 40
Много тежко затлъстяване        над 40
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През последната седмица се намирах в 
югоизточна Турция. Район, който в мно-
зина на Балканите предизвиква неприят-
ни асоциации. В интерес на истината, 
подобни емоции извиква и у турското 

общество.

Диарбекир все още има славата на 
мрачно място, в което не са добре 

приети чужденци. В продължение на 
10 дни успях да се убедя, че второто 

твърдение не се оказа вярно. Или, ако 
можем да кажем така, чужденците са 
проблем повече за властите, отколко-
то за местното население. Властите 
са израз на турската държава в този 
размирен район, а местните са почти 
изцяло кюрди.
За сблъсъка между ПКК, Кюрдска-
та работническа партия, и турската 
страна се е говорило много и най-ве-
роятно ще продължи да се говори и 

Война и надежда в Диарбекир
Автор: Руслан Трад 

 http://ruslantrad.com/2012/10/29/voyna-i-nadezhda-v-diarbekir/

Карта на кюрдските райони в Близкия изток. Диарбекир (Амед) е смятан за неофициална столица на 
кюрдската национална идея.
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през следващите десет години. Имах 
възможността да се убедя колко силно 
въздействие има конфликта за своите 
20 години и как се отразява на хора-
та в Диарбекир, Батман, Хасанкейф, 

Шърнар и други места. Лицата на 
хората говорят – там е изписано всич-
ко, което трябва да знае някой отвън. 
Животът в южна Турция е като песен 
на емблематичния за кюрдите Ахмет 

Тази снимка направих, докато седях в стария хан “Хасан Паша” в стария град на Диарбекир. Военните 
хеликоптери обикалят постоянно.

Снимка, направена от прозореца на хотела. Нормалните полицейски коли изглеждат 
по този начин в Диарбекир и района.
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Кая – тъжна, тежка, караща човек да 
мисли, да се завие с емоциите си и да 
не излезе изпод тях с дни.
Минаващите над главите ни военни 
хеликоптери, патрулиращите брони-
рани коли на полицията, играещите 
на табла по улиците кюрди и турци, 
замисленият асирийски свещеник, 
мирисът на подправки, агнешко и 
кафе – това накратко е Диарбекир. 
Амед, Амида, Диар-и Бакир, Диярба-
кър, Диарбекир – различни нюанси 
на едно и също име, използвано от 
всеки за различни цели.

Горните снимки показват само една 
малка част от чувството, което изпит-
ва човек, когато посети югоизточна 
Турция. Всъщност, иска ми се да по-
говорим за двете най-силни емоции, 
които изпитах аз и останалите в гру-
пата от експедицията в района: война 

и надежда.

Война. 

Войната е част от живота в Диарбе-
кир. Тя е еднакво съставна част от 
бита и на турци, и на кюрди. От една-
та страна седят роднините на убитите 
от ПКК турски войници, а от другата 
– онези кюрди, убити или арестувани 
от турските власти. От започването на 
анти-турските действия на ПКК през 
1984 година до днес, живота си са за-
губили над 40 000 души. Точно, кога-
то пристигнах в Диарбекир, в затвора 
на града имаше стартирала гладна 
стачка на политически затворници 
и про-кюрдски активисти. Тяхното 
състояние са влошаваше и това пре-
дизвика протести пред затвора, което 
от своя страна доведе до по-голяма 
стагнация в самия град. Към момента 

Снимка, направена в бедните квартали на Диарбекир. Стените са покрити с надписи, подкрепящи 
кюрдските бунтовници от ПКК.
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над 300 затворници от над 30 затво-
ра из цяла Турция са в гладна стачка 
като символ на солидарност към стач-
куващите в диарбекирския затвор. 
Броят на политическите затворници 
и про-кюрдските активисти в затво-
рите е над 10 000 души. Това е една от 
причините Турция да бъде критику-
вана за нивото на човешките права в 
страната.

В Диарбекир празненствата не се 
провеждат както в други части на 
Турция. По време на експедицията 
беше големият мюсюлмански праз-
ник Ейд ал-адха или Курбан Байрам. 
По принцип това събитие се отбеляз-
ва с множество мероприятия, съби-
рания по площади и улици, веселба. 
Това не се случи в Диарбекир. Заради 
напрежението, събиранията са забра-
нени или поне заплахата е скрепена 

с неписания закон на постоянно пре-
минаващите бронирани “крепости” 
на местната полиция – военна, бро-
нирана техника и коли с прикрепени 
радари. Станеше ли 20:00 – 21:00 ч., 
бронираните коли започваха да оби-
калят стария град, където магазините 
затваряха именно по това време. Ня-
маше събирания, нямаше тържества.

Трябва да се каже, че главната опас-
ност за турската полиция идва имен-
но от стария град на Диарбекир и 
близките бедни квартали, които от 
групата нарекохме описателно “ди-
арбекирски фавели” - подобно на 
бразилските гъсто заселени квартали, 
които представляват най-големия 
проблем за властите, заради ширеща-
та се бедност и престъпност.

Изглед откъм старите стени на Диарбекир към бедните квартали.
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Населението на тези квартали е поч-
ти изцяло съставено от кюрди, които 
открито показват неприязънта си 
към турската полиция. Затова и чес-
то стават проблеми – има нападения 
върху полицаи, както и ответни ар-
ести, а полицията има позволение за 
стрелба. Най-вероятно именно тези 
квартали са опорният стълб на ПКК 
в самия град, освен самата идея за 
Кюрдистан. Според идеологията на 
бунтовническото движение, Диарбе-
кир е столица на неродената кюрдска 
държава. Самото споменаване на тази 
идея води със себе си последствия – 
главно арест или цензура. По време 
на експедицията имахме проект за 
късометражен филм, в който да става 
дума за културата в Диарбекир. На 
едно място се споменаваше за връзка-
та на Диарбекир с Кюрдистан и тази 
част беше отрязана. За щастие я за-
пазихме като файл – не, за да правим 
напук на някого, а защото е важен 

елемент от една идея, която продъл-
жава да се развива и, която има зна-
чително влияние върху двете страни. 
Сега, когато сирийската гражданска 
война е в разгара си, ПКК става по-
активна в Турция, която пък е разтър-
сена от бежански вълни и вътрешни 
политически спорове. Нестабилната 
турско-сирийска граница дава въз-
можност за връзка и с кюрдите в Си-
рия. От друга страна, уредените вече 
в автономия кюрди в северен Ирак, 
Иракски Кюрдистан, дават пари за 
развитието на отделни градове в юго-
източна Турция, като град Батман 
(на кюрдски – Êlih), който за своите 
300 000 души население, има няколко 
търговски центъра, а надписите са 
почти изцяло на кюрдски. На всич-
кото отгоре областта около Батман е 
богата на петрол – още една причина 
за политически сблъсъци и желание 
на всяка от страните да има влияние 
тук.

В бедните квартали, оградени със стени и тел.
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Още от слизането на летището на 
Диарбекир могат да се видят оръдия 
и бодлива тел, а мерките за сигурност 
за изключителни. Една от причините 
за това е защото летището на Диар-
бекир е едно от най-големите военни 
летища в района и център на турски-
те военновъздушни сили. Оттук често 
турските части потеглят за Северен 
Ирак, където се водят операции сре-
щу крепости на кюрдските бунтовни-
ци от ПКК. Затова и самото летище 
често е цел на ПКК, като се залагат 
крайпътни бомби около пистата на 
самолетите.

Надежда. 

Сега, захвърлете всичко написано по-
горе.
Или най-малкото го прекройте в по-
светли нюанси. Защото Диарбекир 
всъщност се развива с всяка измина-
ла година. Местните хора споделяха 
вижданията си за района и за кон-
фликта. При един момент, когато 
беше станало дума за турската дър-
жава и отношението й към кюрдския 
въпрос, един от кюрдите в компания-
та каза:
“Аз не искам да имаме проблеми с тур-
ците. Ние сме били заедно винаги. Но 
искам промяна в третирането на ин-
ституциите към нас.”

И може би именно в това се корени 
самият проблем на битово равнище. 
Докато обикновените хора, онези по 
улиците, продавачите на пазара и 
децата, играещи футбол пред мага-
зините искат един нормален живот, 

то различни политически фракции 
използват основата на конфликта за 
свои цели. Диарбекир граничи с бо-
гат на природни ресурси район, един 
от тях е петролът. Именно в тези час-
ти, намиращи се в близост до ирак-
ската и сирийската граница, днес 
ПКК е най-активна и често биват 
нападани военни пунктове и техника. 
Което, разбира се, води до репресии 
срещу обикновените хора по селата и 
малките градове.

Мъже разговарят на по чаша черен чай в хана 
“Хасан Паша”.
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Но всичко това не е достатъчно, за 
да спре желанието за живот в тези 
размирни части на Турция – нито за 
турците, нито за кюрдите. Важно е 
да се каже, че ПКК имат противници 
дори сред местните кюрди. Всъщност, 
те продължават да живеят заедно, 

този път напук на желанието на по-
литиците да се възползват от бедност-
та и несгодите. Спирането на тока в 
определен час също не помрачаваше 
настроението – вадеха се лампите и 
разговорите продължаваха, а ухание-
то на кафе се носеше навсякъде.

Част от новата част на Диарбекир, където младите искат забавления и забрава за проблемите.

Момчета играят футбол пред супермаркет в Диарбекир.

НАУКА
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Надеждата е човешко чувство, което 
е по-силно от всичко останало. Все 
повече се убеждавам в това, особено 
след като бях в този далечен край. 
Вярата, че ще дойде нещо по-хуба-
во. Наистина, доброто е по-малко от 
лошото, но именно, когато дойде то 
държи човешката надежда напук на 
всичко черно, ставащо наоколо. Аз 
бях удивен как хората се усмихваха, 
как вървяха по улиците, как общува-
ха помежду си. Може би заради това 
изгубихме представа за времето – ние, 
които идвахме от място, където вре-
мето е мерна единица за успех, загу-
бихме представа за него, защото тук, 
в Диарбекир, то беше просто миг, 
престоящ, отминал и настоящ. Всич-
ко се сливаше в бита и ежедневието 
на хората, за които нямаше значение 
нищо друго, освен щастието.
В играта на футбол пред супермар-
кета, намиращ се встрани от хотела 
ни, виждах символизъм. Младежите 

играха на нетипично място, а част от 
групата ни се присъедини към тях. 
Никой не им правеше забележка, въ-
преки, че минаваше голяма улица от 
там. Възрастните дори се наслажда-
ваха, виждайки, че младите намират 
с какво да се забавляват и то насред 
улицата. Наистина имаше нещо сил-
но в тази гледка.
И накрая, символът на противоречи-
ята можехме да видим най-добре във 
въпроса около селището Хасанкейф, 
намиращо се на изток към границите 
с Ирак и Сирия.

Хасанкейф.

За запазването на древното селище 
Хасанкейф (на кюрдски – Heskîf) и 
района му има много кампании в 
миналото и днес. Причината за това 
е, че има реална опасност Хасанкейф 

“Добре дошли” на турски, кюрдски и арабски език.

НАУКА



 http://nauka.bg 29

да бъде пометен от корпоративното 
цунами, заливащо цяла Турция.
Едно от местата, които трябваше да 
се посетят по време на експедицията 
беше именно Хасанкейф, защото той 
представлява изключително култур-
но наследство не само за Диярбакир и 
Батман, а и за човешката история.

В миналото главно арменско – араб-
ски град, днес Хасанкейф има почти 
изцяло кюрдско население. Геноци-
дът срещу арменци и асирийци в на-
чалото на XX век е една от причините 
за промяната в етническия баланс на 
областта, като през последните 20-30 
години кюрдската миграция се засил-
ва. Но истинският проблем за Хасан-
кейф е язовирът Илису.
Язовирът се строи в близост до сели-
щето Илису, на река Тигър,  и е част 
от проект за 22 язовира в югоизточна 
Турция, които да снабдяват с вода 
района. Започнат през 2006 година, 

язовирът се очаква да бъде готов през 
2015 година. Но строежът е придру-
жен с международна полемика – за 
да се завърши, част от Хасанкейф ще 
бъде потопен под водата и население-
то трябва да бъде преместено. Заради 
това проектът губи международното 
си финансиране през 2008 година. 
Местните хора смятат, че ако бъде 
завършен язовирът Илису, това ще е 
краят на над 10 000 годишната исто-
рия на Хасанкейф – около 185 населе-
ни места ще бъдат наводнени, а над 
50 000 души ще трябва да бъдат пре-
селени. Някои критици заявяват, че 
чрез язовира се цели и ограничаване 
дейността на ПКК.
От своя страна правителството в Ан-
кара защитава проекта, като заявява, 
че така ще бъдат открити над 10 000 
нови работни места в иначе бедния 
югоизток. Според властите, местни-
те хора ще бъдат компенсирани, но 
реално има засегнати вече 19 села, а 
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само на няколко души са били даде-
ни компенсации.

Защо има петиция за включване на 
Хасанкейф в културното наследство 
на ЮНЕСКО?

Хасанкейф е древен град и данните 
за него датират още от времето на 
плочките на Мари (около 1800 г. пр. 
Хр.). Римляните построяват крепост, 
а по време на византийското управле-
ние крепостта става епископия под 
името Кифас. Тя е завладяна от ара-
бите около 640 година, които дават 
на града името Хисн Кайф. През 12 
век градът е завладян от Ортокидите 
и превърнат в тяхна столица. През 
този период в Хасанкейф Ортокиди и 
Аюбиди построяват мост над р. Ти-
гър и два двореца. Подобрената ин-
фраструктура позволява на селището 
да се превърне в спирка по Пътя на 
коприната, а през 1232 г. Аюбидите, 
наследници на Салах ад-Дин, го пре-
връщат във важен ислямски център.
През 1260 година градът е разграбен 
от монголите. Той възкръсва за живот, 
макар и вече не като главен град, при 
управление на Ак Куюнлу. През 1515 
година е превзет от османците, когато 
отново има възход.
Днес селището Хасанкейф има на-
селение от около 3 000 души, които 
се издържат главно от земеделие и 
туристи, идващи да разгледат различ-
ните археологически обекти и инте-
ресните скални жилища. Те са горди 
с наследството върху което живеят 
и затова желанието им е то да бъде 
запазено. Дори с цената на липсата 

на работа и развитие. Според мест-
ните жители язовирът в Илису може 
да бъде спрян и това да не попречи 
да се изгради системата от язовири 
в Източна Анадола. В решенията на 
правителството жителите на Хасан-
кейф виждат най-вече политически 
цели и страховете им са, че до 2015 
година Хасанкейф ще потъне под 
водата, те ще загубят жилищата си, а 
този процес ще изглежда кулминация 
на усилията на управляващите да се 
разправят с бунтовниците на юг.
В опитите за запазване на Хасанкейф 
има нещо, което може да опише цяла-
та ситуация в южна Турция – борба. 
За всеки – турци, кюрди, арменци, 
асирийци, араби. Този район е тол-
кова смесен, че е трудно да кажеш 
кой какъв е. Играта на колониалните 
сили от началото на XX век, след това 
на турския и арабския национали-
зъм, а днес на кюрдската национална 
идеология, е преплела съдбите на 
милиони хора в тази древна земя. 
Проблемите следват един след друг, 
но сякаш липса политическа воля те 
да бъдат разрешени. Не става дума 
за Кюрдистан, ПКК, управлението в 
Анкара или интересите на външните 
Русия и САЩ – тук голямото бреме, 
тежестта на годините и грешките на 
редица управления, пада върху пле-
щите на обикновения човек. Онзи, 
който става всяка сутрин, за да отвори 
магазинчето си за подправки, върху 
децата, които си играят с автомати, 
върху стареца, отиващ бавно към 
джамията. Именно тези лица са есен-
цията на древния Диарбекир.
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Галерия от Диарбекир
Фотограф:  Bogdan Budoiu,

 http://www.bogdanbudoiu.ro/
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=14280
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Снимките са заснети от Bogdan Budoiu
Всички снимки: http://goo.gl/RTAV8
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Любовни афери, мании, страсти, 
фантазии, митове, легенди и 

сънища, страхове, жалост и насилие – 

тази великолепна колекция от истории 
осветява всички кътчета на човешките 
изживявания. Настоящият сборник 
от разкази ни разкрива Греъм Грийн 
в широка гама от контрастиращи 
настроения, понякога цинични 
и остроумни, понякога търсещи 
и философски. Всеки един от тях 
потвърждава думите на В. С. Причет, че 
Грийн е “истински майстор-разказвач”.

Греъм Грийн (1904 –1991) е английски 
писател, драматург и критик. Той е сред 
щастливите автори, които приживе 
са се радвали както на възторзите 
на критиката, така и на обичта на 
читателите. Макар самият той силно да 
се противопоставя на определението, че 
е „католически писател“ и предпочита 
да бъде наричан „писател, който е и 
католик“, много от най-великите му 
романи са пропити от католическите 
религиозни теми, в това число Кеят на 
злото, Същността на проблема, Краят на 
една любовна история, Безнадежден случай, 
Силата и славата, Нашият човек в Хавана, 
Тихият американец и Пътешествия с леля 
ми.

Намек за обяснение, Разкази
Греъм Грийн http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=38767
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Новите невероятни 
приключения на 
Джордж и Ани 
включват и някои от 
НАЙ-НОВИТЕ научни 
теории за пътуването 
във времето и Големия 
взрив, както и 
специални есета от 
водещите учени в 
света!

Джордж и Големият взрив
Луси и Стивън Хокинг 

http://www.ciela.bg/?p=book_view&aid=1148

ИСТИНСКИ МЕЖДУГАЛАКТИЧЕСКИ НАУЧЕН 
ШЕДЬОВЪР!
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http://www.ciela.bg/?p=book_view&aid=1148

Как да се храним правилно и кои са 
храните които (не) трябва да ядем 

днес ни разкрива известният американски 
журналист Майкъл Полан в една от 
най- просветляващите, предизвикателни, 
дори шокиращи книги на тема хранене 
– „Дилемата на всеядния” (ИК „Изток-
Запад”).

„Дилемата на всеядния“ разказва за 
трите основни хранителни вериги днес: 
индустриална, органична и ловно-
събираческа. Независимо от различията 
помежду им, и трите са системи, в 
които малко или повече се случва едно 
и също – посредством храната те ни 
свързват с плодородието на Земята 
и лъчите на Слънцето. Днес, твърди 
Полан, когато истинската храна е все 
по-трудно достъпна, а ние подменяме 
слънчевата енергия с петролна и 
отглеждаме милиони животни в тесни 
клетки, хранейки ги с неща, които в 
естествени условия те никога не биха 
яли, сами подлагаме на безпрецедентен 
риск не само собственото си здраве, но и 
целостта на природния свят.

Дилемата на всеядния
Майкъл Полан http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=38788
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Когато говорим за настолни книги 
с историческа и общочовешка 

значимост, се имат предвид 
именно епохални и фундаментално 

проникновени изследвания като 
паметния труд „Петата дисциплина” 
(ИК „Изток-Запад”) на Питър Сенги 
– задължително и просвещаващо 
заглавие, което най-сетне се появява и в 
България.

Уилям Деминг, един от абсолютните 
пионери в управлението на качеството, 
по съвършен начин описва ситуацията 
и поводите за появата на „Петата 
дисциплина”: „Преобладаващата у нас 
система на мениджмънт е унищожила 
хората ни. Те се раждат с присъща 
мотивация, самоуважение, достойнство, 
желание да учат, радост от научаването. 
Силите на това унищожение започват още 
в ранна детска възраст – награда за най-
добър костюм за Хелоуин, оценки в училище, 
златни звезди и така нататък – през 
следването в университета. На работното 
място се правят класации на служители, 
екипи и отдели, дават се награди на 
най-добрите, наказват се най-слабите. 
Управлението чрез набелязани цели, 
коефициенти, стимулиращо заплащане и 
бизнес планове, съставени на парче, отдел 
по отдел, нанасят още загуби, незнайни и 
неведоми.”

Петата дисциплина
Питър Сенги http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=38829
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Внушителното издание „Полета на 
духа” (ИК „Изток-Запад”) на Пиер 

Бурдийо е премиерно не само за България, 
но за целия свят, а съдържанието на 
книгата, макар и комплексно като 

тематика и стил, е с извънредна 
общокултурна и чисто човешка 
значимост.

Интелектуалното светило Пиер 
Бурдийо (1930–2002) е може би 
най-известният френски социолог 
на ХХ век. Научното му дело и 
обществената му ангажираност 
заслужено му определят мястото на 
един от най-значимите участници 
във френския интелектуален живот, 
оказал изключително влияние 
върху хуманитарните и социалните 
науки и особено върху френската и 
световната социология. Творчеството 
на Бурдийо наложи в модерната 
социология няколко магистрални 
понятия: поле като фундаментално 
пространство на социално 
съперничество, хабитус като 
принцип на действие на социалните 
дейци и символно насилие като 
изначален механизъм за налагане на 
отношенията на доминиране.

Полета на духа
Пиер Бурдийо http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=38765
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Сензационният писател и журналист 
Даниъл Пинк хвърля светлина по 

един твърде некоректно експлоатиран 
въпрос – въпросът за „Мотивацията”, 
която провокира хората да се „движат 

напред”: както в професионален и 
творчески, така и в чисто личен план.

Твърде дълго е имало разминаване 
между онова, което знае емпириката, и 
онова, което прави бизнесът – между нас 
самите, когато сме на работа и когато се 
забавляваме. Целта на „Мотивацията“ е 
да преодолее този разрив. В рамките на 
три ясно обособени части Пинк съумява 
да избистри всички неизвестни и да 
развенчае всички митове, като поставя 
темата в една иновативна плоскост. 
Първата част разглежда недостатъците 
на системата ни от награди и наказания 
и предлага нов начин за осмисляне на 
мотивационния фактор; тя изследва 
как преобладаващият възглед става 
все по-несъвместим с много аспекти на 
съвременния бизнес и живот. Втората 
част разкрива седемте причини, поради 
които външните мотиватори (като 
моркова и тоягата) често пораждат 
обратното на онова, което имат за 
цел да постигнат. Финалната третина 
въвежда начин на мислене и подход към 
бизнеса, основаващ се на действителния 
научен режим за човешката мотивация 
и движен от вродената ни потребност да 
ръководим собствения си живот, да учим 
и да създаваме нови неща, както и да 
усъвършенстваме себе си и своя свят.

Мотивацията
Даниъл Пинк http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=38744
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„Тъй рече Ницше...” съдържа 
елементи от цялата интелектуална и 
биографична палитра на мислителя – в 
събраните мисли от непубликуваното 
наследство на този изключителен 

гений е проследен периода от 1869 г. 
(времето на неговата младост) до края 
на 1888 г., когато на 3 януари 1889 г. той 
претърпява сериозен срив. Изтъкнатият 
преводач Донка Илинова – в неин превод 
от немски език са публикувани редица 
класически и съвременни автори и 
творци на художественото слово – е 
съставител на изданието и в предговора 
към него конкретно и ясно изяснява защо 
„Тъй рече Ницше...” е толкова ценна 
придобивка за всеки любител на книгите: 
„Подборът на включените в изданието 
мисли, бележки, записки, скици от 
посмъртния архив на Ницше, избягвайки 
систематичната подредба, остава 
верен на хронологията на живота му, 
чрез която се разкрива по-пълноценно 
преди всичко образа на човека, а после 
този на философа. Много често 
размислите звучат като лични изповеди, 
предизвикани от настроението на 
мига, в тях е спотаена голяма човешка 
мъка, едно дълбоко душевно терзание, 
станало, уви, спътник на почти целия му 
съзнателен живот. Именно тази страна 
от личността на твореца, неговото 
съкровено, раздвоено и изстрадано „Аз“ 
е все още чуждо на неговите читатели и 
почитатели.”

Тъй рече Ницше...
Фридрих Ницше http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=38662
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В Античността има два 
фундаментални за дефинирането 

на човека и неговите социални и 
културни характеристики периода, 

твърди изтъкнатият изследовател на 
латинската литература Джанбиаджо 
Конте. Първият обхваща периода 
V-IV век пр. Хр. в Гърция и е свързан с 
езичеството, а вторият – IV-V век сл. Хр. 
– с християнската мисъл. Характерно 
за втория период е прецизното 
поддържане и старателно съхраняване 
на кореспонденцията на светите отци 
на Църквата. Силната потребност от 
споделяне и усещането за общност и 
съпричастност, които християнството 
създава в своето първоначално 
разпространение, намират материално 
превъплъщение в постоянната размяна 
на епистоларна комуникация между 
божите служители.

Един от най-известните сред тях по 
това време е епископ Августин, днес 
познат като св. Аврелий Августин. 
Събраните негови епистоларни текстове 
в „Избрани писма до жени” осветляват 
и допълват основните християнски 
възгледи, изложени в неговите по-
големи произведения. Те са ценни 
най-вече заради  ярко изразената в 
тях грижа за жената, нейната духовна 
сила и отговорността  както към нея 
самата, така и към семейството и цялата 
християнска общност.

Избрани писма до жени
св. Аврелий Августин 

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=38828
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Известният арабист Симеон 
Евстатиев отново блесна с 

широкообхватно изследване на тема 
връзката между религия и политика 
в арабските общества на Близкия 
изток. Монографията „Религия и 
политика в арабския свят: ислямът 
в обществото”(ИК „Изток-Запад”) 
съдържа подробни анализи и редица 
материали, свързани с отношението 
между исляма и политиката в арабския 
свят.

От години Близкият изток, 
конфликтите и размириците, 
войните – и на бойното поле, и из 
идеологическите арени – са сред 
основните теми на почти всяка 
новинарска емисия не само в 
САЩ и Европа, а и в целия свят. 
Защо всичко това се случва и 
каква връзка имат политическите 
събитията на Арабския полуостров 
с религията ни разкрива известният 
български арабист Симеон 
Евстатиев в изданието „Религия и 
политика в арабския свят: ислямът 
в обществото”.

Религия и политика в арабския свят: 
ислямът в обществото
Симеон Евстатиев

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=38166



 http://nauka.bg 44

Мрачна епоха, маркирана от 
тъмни вярвания, смъртоносни 

конспирации и заплетена фабула, 
която разбулва още по-заплетена 
историко-религиозна афера – това 
е сензационният френски трилър „И 
опрости нам греховете” (ИК „Изток-
Запад”), в който обещаващото младо 
име Ромен Сарду ни среща с цяла плеяда 
от герои, злодеи, жертви и сложни 
сюжетни връзки, развити и описани с 
внушителен талант и блестящ стил.

Какво е ужасното проклятие, 
тегнещо над малкото селце Йортлу? 
Шокиращият отговор се крие под 
булото на средновековен заговор, където 
доверчивостта на хората е в основата 
на всевъзможни чудеса, магьосничества 
и суеверия... Жестокото убийство на 
епископа на Драгуан предизвиква 
разследване, изпълнено с обрати, което 
се води, от една страна, от свещеника 
Ено Ги, и от друга, от монаха Шюке. 
То причинява тежки сътресения сред 
тайните кръгове, сред обвитите в 
мистерия, непристъпни за странични 
хора манастири, за да достигне чак до 
Ватикана и френския кралски двор. 
Така на повърхността изплува зловещата 
тайна на заличаването от света на цяло 
село...

И опрости нам греховете
Ромен Сарду http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=38787
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Изтъкнатият джазов критик, 
журналист и преподавател по 

история на джа¬за и на поп и рокмузиката 
Владимир Гаджев написа „Теодосий Спасов. 
Преследващият звуци” (ИК „Изток-Запад”) 

– един своеобразен биографичен труд за 
световно признатия майстор на кавал.

„Музиката е в кръвта, музикан-
тът би трябвало да умее да раз-
крие това. Музиката не би тряб-
вало да напомня за контрола, 
който сякаш упражняваме вър-
ху живота си. Тя би трябвало да 
ни напомня за необходимостта 
от отстъпки, за възможност-
та човек да разбере причината 
за тази отстъпка, условията, 
необходими за нея... Същество-
то, което й е необходимо.”

Кийт Джарет

Теодосий Спасов. Преследващият звуци
Владимир Гаджев http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=38827
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Младата Неделина Георгиева изгрява на 
литературния хоризонт с интригу-

ващ роман за Китай – „Хора” (ИК „Изток-
Запад”) разказва за емоциите и преживява-
нията на едно момче след завръщането му 
от далечния Изток и носи положителни 
послания, които пленяват с мъдростта и 
непосредствеността си.

С вълнуващия роман за Китай „Хора” 
28-годишната българка Неделина 
Георгиева изпраща позитивно послание 
чрез интересните персонажи, описани 
в книгата. Николай, студент заминал 
за Китай за кратко, както и останалите 
герои са носители на ценности и 
морал персонажи, които се стараят да 
постъпват правилно и да бъдат настина 
добри хора.

Романът разказва за начина, по който 
се чувства Николай, след като се връща 
от първото си ходене до Китай – описва 
емоциите и носталгията му по видяното 
и преживяното в Пекин. Самата 
Георгиева е прекарала доста месеци в 
Китай – била е както в Пекин, така и в 
Тиендзин, което допълнително придава 
достоверност на текста и въвежда 
читателя в приказната атмосфера на 
хилядолетната страна.

Хора
Неделина Георгиева

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=38826
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Книгата е първа част от научна трилогия, 
посветена на най-забележителните 

аспекти от древногръцката цивилизация. Тя 
е опит за модерен прочит на някои теми и 
въпроси от античната древност, респективно 
от елинската цивилизация, в един по-
широк балкански контекст и особено 
в динамиката на взаимоотношенията и 
с нейните балкански съседи – траките 
и други палеобалкански племена. С 

наименованието хеленика („За гръцките 
неща/дела“) античните автори често са 
озаглавявали своите съчинения, посветени 
на елинските древности. Самото заглавие 
подсказва, че усилието е насочено към 
излизане от формалния хронологичен подход 
спрямо древноелинската история, към 
проб лематизирането и систематизирането 
на съвременните научни постижения в 
интердисциплинната интерпретация на този 
огромен и необхватен материал. Въведен 
е модерният научно-есеистичен подход, 
който търси преди всичко дискусионния 
дискурс спрямо най-актуалните аспекти 
на политиката и културата на Древна 
Елада. Акцентът е поставен върху прочита 
на античните извори и тяхното модерно 
разбиране/интерпретация. Вписването на 
модерния български читател в съвременния 
европейски духовен контекст преминава 
през припознаването и възприемането на 
постиженията на античното мислене и 
култура-поведение и интегрирането им в 
собствения му културен модел. Книгата, 
надяваме се, ще предизвика интереса 
както на широките академични среди, 
учениците, студентите и преподавателите по 
антична история и култура, културология, 
политология и философия, журналистика, 
изкуства, така и на всички читатели със 
задълбочени интереси в тази област на 
историческото познание и най-новите 
постижения на модерната наука за 
древността.

Хеленика
Ваня Лозанова http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=985
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“Първо венчило” е книга за тради-
ционната българска сватба. Чрез 

семантичен анализ и системен под-
ход са изследвани вещи, действия 
и комплекси, различни аспекти и 
категории на сватбената обредност, 
общата митологическа основа на 
обреда и фолклора. Резултатите от 
конкретните анализи изграждат кон-
цепция за сватбата, чиито характерни 
страни са: засилено внимание към 
следсватбената обредност (обичаи 
от типа “повратки”), вижданията за 
отвъдното пространство и смъртта 
в сватбения обред, както и връзката 
между сватбата и погребението. Кон-
текст на изследването е предмодерна-
та българска култура като цялостна 
система. В нея сватбата е централен 
обред с важна структурираща роля и 
взаимодействия с останалите дялове 
на културата. Изборът на заглавие на 
книгата е направен именно въз осно-
ва на разширяването на задачите по 
отношение на сватбения обред. Из-
следвана е връзката между сватбата 
и погребението, сватбения обред и 
явления от социалната култура, мито-
логията и социалния ред.

Първо венчило
Ваня Жекова http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=986
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В книгата са разгледани нови 
математически зависимо-

сти за апроксимиране на идеал-
ни функции. Използван е метод 
на компресиране на осцилации-
те на функцията косинус с ба-
зисни функции. В резултат на 
това се получават апроксима-
ции, много близки до идеалните. 
Към книгата има CD с компю-
търни програми на MATLAB в 
областта на цифровите селек-
тивни устройства. Достъпно-
то изложение и приведените 
примери правят книгата полез-
на за широк кръг специалисти и 
за студенти от висшите тех-
нически училища.

Математически приближения с 
компресирани косинуси и техни 
приложения + CD
Петър Апостолов 

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=956
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В представената книга авторката 
разглежда влиянието на финансо-

вата криза и главно на спада на БВП 

върху редица параметри на пазара 
на труда, като равнище и структура 
на заетост, безработица в страните 
– членки на ЕС, и в България. Откро-
ените прилики и разлики в отраже-
нието на кризата върху динамиката и 
структурата на заетостта позволяват 
да се направят изводи за начините за 
нейното възстановяване. За тази цел 
са систематизирани провежданите от 
международните и националните ин-
ституции в Европа политики в сфера-
та на заетостта. Посочват се резулта-
тите от предприетите антикризисни 
мерки. Формулирани са препоръки 
за ускоряване на макроикономиче-
ските реформи за преструктуриране 
на заетостта към по-високо произ-
водителни дейности, както и за по-
ефективно функциониране на пазара 
на труда, като се повишат гъвкавостта 
и мобилността на работната сила. 
Книгата е предназначена както за 
научната общност и управляващите, 
така и за широката общественост.

Кризата на европейските трудови 
пазари  
Искра Белева http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=983
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Книгата e посветена на 
250-годишнината от съз-

даването на “История славя-
нобългарска”, но като подход, 
проблематика и интерпрета-
ция тя няма юбилеен характер. 
Вместо традиционно моног-
рафично изследване авторът и 
си поставя за цел да задълбочи 
познанието за един или друг 
от аспектите на Паисиевото 
дело в тясна връзка с неговата 
реформаторска роля. Първите 
дялове реконструират моменти 
от атмосферата, в която Па-
исий Хилендарски пише “Исто-
рия славянобългарска”

Отец Паисий Хилендарски. Контекст и 
отгласи от личността и делото му  
Иван Радев 

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=991
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Книгата “Въведение в космо-
навтиката” е посветена на 

една интересна, но същевремен-
но и сложна интердисциплинар-
на научна и научно-приложна 
област – космическите изследва-
ния и технологии. След кратки 
сведения за космическото прос-
транство, околоземния космос 
и изучаването им, читателят се 
въвежда в отделните елементи 
на космонавтиката. В книгата са 
включени и част от резултати-
те, получени от автора по време 
на над 30 годишната му работа 
в Института за космически и 
слънчево-земни изследвания при 
Българска академия на науките.

Въведение в космонавтиката
Гаро Мардиросян 

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=755
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Развитието на света и площад 
„Трафалгар” в Лондон 

Както на доста хора е известно (а 
на още повече не е известно), покрай 
другото моитe занимания включват и 
математическа социална динамика и 
математическа икономика. Приятелите, а 
напоследък и медиите, започнаха често да 
ме питат накъде върви светът, какво става 
в Гърция, как се развива Германия или 
накъде върви България. Доста по-рядко 
ме питат къде е логиката в това развитие, 
а когато ме попитат, почти винаги остават 
изненадани от това, което им разказвам. 

Например малко незабелязана 
остава новината, че САЩ пренасочват 
военни и други ресурси от района на 
Атлантическия океан към района на 
Тихия океан. Защо обаче го правят? 
Да не би Европа да не им е повече 
интересна? Или има нещо друго, което ги 
принуждава да действат така?  Оказва се, 
че има.

  

ДОКТРИНАТА “МАХАН”: САЩ, 
КИТАЙ, ДРУГИТЕ И… НИЕ 

 Автор: Проф. дмн Николай К. Витанов

If  we wish to become a great commercial democracy, which necessitate a great development of  our 
mercantile marine and important progress in our Colonial empire, we must possess a fleet of  such 
strengththat no other power can dominate to our detriment the European waters onwhich our har-

bours are situated, or the oceans where our merchant ships circulate.
J. L. de Lanessan

НАУКА
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Фиг.1: Горен ред -  адмирал 
Хорейшо Нелсън, плакат, посветен 
на победата при Трафалгар.  Горе– 
първо: Площад „Трафалгар” в Лондон 
с колоната на адмирал Нелсън, долу – 
битката при Трафалгар

 Когато посещавате Лондон, идете 
на площад „Трафалгар”. Там няма как 
да не забележите огромна колона. На 
върха на колоната, далеко, далеко от 
земята и близо до небето е статуята на 
един човек – адмирал Хорейшо Нелсън. 
Но защо адмирал Нелсън има такъв 

впечатляващ паметник, какъвто херцогът 
на Уелингтън, спечелил битката при 
Ватерло или пък самият Уинстън Чърчил 
нямат? Какво толкова е направил адмирал 
Нелсън, като е разбил френско-испанския 
флот при Трафалгар? И какво общо има 
това с плановете на САЩ, споменати по-
горе? На този въпрос ще отговоря тук.  

Фиг. 2 . Първо - адмирал Алфред 
Махан. Второ – пощенска марка 
посветена на влиянието на 

НАУКА
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американския флот за отварянето 
на Япония към запада – 1853 г.  На 
портрета – комодор Матю Пери.

 По същото време когато един 
известен нашенец ревял „Булгар, 
булгааар…”, плувайки във Виенската  
баня, в Съединените щати адмирал 
Алфред Махан изследва историята на 
военноморските битки и разработва 
стратегия, известна днес като доктрината 
„Махан”, основана на идеята, че  който 
владее моретата, владее света [1-3]. 
Махан дебело подчертава, че морската 
мощ не дава безгранични възможности 
на една държава да налага волята си 
на останалите. Но все пак тя дава 
съществени възможности, които са 
особено важни в днешния глобален свят. 

Основи на морската мощ на една 
нация

Britain’s seapower…lay not just in the 
navy or the battlefleet, but in the effective 
integration of her administration, political 
system, army, colonies and maritime 
economy towards the ends of the state.

R. Harding

Морската мощ на една нация зависи от 
действията на държавата и по-конкретно 
- от икономическата и външната 
политика на държавата [4]. От гледна 
точка на външната политика, за да се 
разбере морската мощ, човек трябва да 
се концентрира върху отбранителната 
политика и военната стратегия на 
държавата, а военната стратегия има 3 
елемента – стратегия за въздуха, земята 

и водните площи (океани, морета, езера 
и реки). Трите елемента на стратегията 
определят съвместните операции за 
отбрана на държавата, а част от тези 
операции са военните операции. За да 
разбере морската мощ от друга глeдна 
точка – тази на икономиката, човек  
трябва да се съсредоточи върху цивилната 
морска политика на държавата и по-точно 
- върху цивилната и морска стратегия,  
част от която е морската търговия. В 
пресечната точка на цивилната морската 
стратегия и отбранителната политика 
са 4-те елемента на морската мощ на 
държавата: морският потенциал за 
военни операции, реално провежданите 
отбранителни и други военноморски 
операции,  морският потенциал за 
цивилни нужди (като търговия или 
риболов) и реално провежданите 
морски дейности за цивилни 
нужди. Материалното изражение на 
военноморската мощ са военноморския 
флот, бреговата охрана, фабриките 
за продукция, свързвани с морски 
суровини или с морските дейности на 
държавата. Резултатът от морската мощ 
е, че се получава капацитет за влияние 
върху други държави и други процеси 
чрез това, което държавата извършва в 
моретата и чрез моретата.  И така, както 
се вижда, морската мощ не включва само 
военноморския флот.

Основата на доктрината „Махан”: 
защо моретата са важни?

Military strategy must now be understood 
as nothing less than the overall
plan for utilising the capacity for armed 
coercion—in conjunction with the
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economic, diplomatic and psychological 
instruments of power—to
support foreign policy most effectively by 
overt, covert and tacit
means…
R. Osgood

 По бреговете на моретата и 
океаните, включително и в България, 
е налице значителна икономическа 
активност. Днес е по-евтино да се 
транспортира 1 тон въглища на 5000 
километра с кораб отколкото на 500 
километра със железопътен транспорт.  
70% от световното население живее 
на не повече от 150 км от бреговете на 
моретата. 90% от световната търговия 
се извършва по моретата. Освен 
транспортно средство, моретата са важен 
източник но храна, нефт и земен газ. Тези 
характеристики на моретата са водели 
до икономическо развитие и конфликти 
в миналото, може да доведат и до 
икономическо развитие и до конфликти в 
бъдещето.

Моретата са източник на ресурси, 
среда за транспорт на стоки, която 
способства търговията, а търговията, 
от своя страна, способства обмена на 
информация, така, че моретата са и 
средство за получаване на информация 
и разпространение на идеи. Накрая, 
но не на последно място, моретата са 
среда за осъществяване на доминация. 
Англичаните имат една мисъл, че който 
контролира моретата, контролира 
търговията и държи богатството на света. 

Адмирал Махан пише, че 
главният измежду многото материални 

елементи на мощта и просперитета на 
нациите е контролът на моретата чрез 
морската търговия и военноморската 

сила.
Фиг. 3 . Първо – част от пристанището 
на Хонг Конг. Второ - бойни групи 
на самолетоносачи,  екскортирани 
от стратегически бомбардировач B2 
Spirit.

Като човек с голям опит във 
военното корабоплаване, Алфред Махан 
е бил реалист и добре е разбирал, че 
външната политика по същество е 
борба за това кой какво получава, кога 
го получава и как го получава. Борбата 
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може да е за политическо влияние, 
икономически изгоди и предимства, 
ресурси, територия. Борбата се води 
между лидерите на националните 
държави и военните и военноморските 
сили са измежду главните инструменти 
на тяхната политика.  На практика, 
винаги е налице смес от кооперативни и 
конфликтни отношения между държавите 
и тази смес определя и влияние върху 
военното и военноморското поведение на 
дадена държава. 

Махан тръгва от разбирането, че 
съществуват стратегически интереси, 
които стоят в основата на политиката. 
Той поставя в основата на доктрината 
си стратегията, че политическата и 
военна сила на САЩ се осъществява 
чрез търговска доминация, която пък 
зависи от военноморската мощ на 
САЩ. Военноморският флот създава 
условията, които правят либералната 
морска търговия възможна и 
превръщат САЩ в могъща държава.

Фиг. 4. Част от Тихоокеанския 
флот на САЩ.

Главни идеи на доктрината „Махан” 

The principal conditions affecting the sea 
power of nations may be enumerated as 
follows:
I. Geographical Position.
II.  Physical Conformation, including, 

as connected therewith, natural  
productions and climate.

III.  Extent of Territory. 
IV. Number of Population.
V.  Character of the People.
VI.  Character of the  Government, 

including therein the national 
institutions.

Аlfred Mahan

1. Националното  величие на САЩ 
се осъществява чрез контрол 
над моретата – при подходящи 
условия военноморската мощ 
е ключът към националното 
величие. Следввайки  тези 
идеи на Махан, след Втората 
световна война американският 
военноморски флот гарантира 
сигурността на търговските 
пътища. Един пример – борбата 
със съвременното пиратство. 
Но, ако се появи конкурентна 
държава, която да предизвика 
американската доминация върху 
океаните, либералният режим на 
водните търговски пътища може 
и да се промени и последствията 
за американската икономика 
вследствие загубата на пазари  
може да са големи. 

2. Адмирал Махан прави анализ на 

НАУКА



 http://nauka.bg 58

разходите и ползите на имперската 
експанзия, като интергрира в 
едно търговски, военноморски и 
политически аспекти. Как една 
нация може да увеличи силата си 
с  най–малко разходи? – се пита 
Махан. Чрез търговия, заключава 
той, а войната е скъпо и последно 
средство за увеличаване 
на националната мощ. За 
мирната и тиха експанзия на 
националната мощ е необходимо 
осигуряването на търговските 
пътища чрез създаване на бази на 
стратегически места, развитие на 
търговския флот и поддържане 
на военноморски флот, който 
да е в състояние да защитава 
търговските пътища. 

3. Слабостта на военноморския 
флот може да се превърне във 
важна причина за загуба на 
война, както това става с Германия 
през Първата световна война. 
Днес Китай трябва да осигурява 
морските си търговски пътища. 
Китай има глобални импорт и 
експорт, затова се нуждае и от 
търговски и военноморски флот с 
глобални възможности. И докато 
китайският търговски флот 
става все по-мощен, китайският 
военноморски флот все още е 
слаб, в сравнение с американския, 
например. И усилията на Китай 
да навакса разликата са от такъв 
мащаб, че на САЩ вероятно 
ще им се наложи скоро да 
прехвърлят бойни групи кораби от 
Атлантическия в Тихия океан. 

4. Според Махан военноморската 

сила често е по-тиха, отколкото 
сухопътните сражения, но 
колкото е по – тиха, толкова е 
по-влиятелна. Но това влияние 
на военноморската сила върху 
търговията често се пренебрегва 
във времена на финансови 
трудности, което е грешка. 
Само икономически глупаци 
могат да неглижират тихата 
цел на военноморската сила да 
създава условия за стабилни 
търговски взаимоотношения по 
морските пътища, като се счита, 
че  действието на рационалните 
икономически закони е автоматично 
осигурено. „Всемогъщият” пазар 
не може да направи нищо, когато 
вражески бойни групи кораби 
започнат да нападат търговските   
кораби под чужд флаг. Тук трябва 
държавна намеса под формата на 
силен военноморски флот.

5.  Според Махан създаденото в 
САЩ богатство се умножава чрез 
морска търговия и морската сила 
води до налагане на политически 
ред, благоприятен за рационална 
търговия. Увеличеното по този 
начин богатство придвижва 
международната система към 
състояния, в което САЩ могат да 
получат доминация и да запазят 
тази доминация. 

6. В допълнение, увеличеното 
богатство води и до поддържане 
на най – модерно военно 
оборудване. Така морската мощ 
увеличава националната сила 
чрез меко политическо влияние, 
насочено към развитие на 
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търговията.                                                                      

7. Според Махан морската мощ има 
особено значение в мирно време 
– военноморските сили могат да 
бъдат разположени почти във 
всяка точка на моретата и почти 
във всеки момент, а желаният 
ефект е индиректен и се усеща 
с течение на времето. Така 
конкурентите се заангажират 
военно и често са принудени да 
се развиват по начин, изгоден 
за стратегическите интереси на 
САЩ и тази цел най-ефективно 
и най-евтино се постига чрез 
военноморската мощ. Опитът 
за постигане на този ефект 
чрез сухопътни сили води до 
обвинения в империализъм и до 
силна съпротива от страна на 
конкурентите, която може да доведе 
до големи разходи за САЩ и за 
конкурентите му. Така в мирно 
време военноморският флот в 
мирно време е превантивна сила, 
която подпомага съюзниците, 
помага да се намерят нови 
приятели и спъва усилията на 
държави без военноморски флот да 
създават собствени военноморски 
флотове. Изчиствайки търговските 
пътища от неприятелски флотове 
и защитавайки приятелските 
държави, военноморският флот 
способства за търговско развитие 
на съюзниците и за засилване на 
търговията с тях, от която печелят и 
САЩ, и съюзниците им.

8.  Махан отбелязва,, че морската 
доминация може да се 
постигне с решителни морски 
битки, но това не винаги е 
необходимо – наличието на 
по-мощен военноморски флот 
сдържа противниците от 
открито противопоставяне. 
Военноморският флот трябва да 
е мощен, но не е задължително 
да е голям, стига мощта му да 
е достатъчна да държи далеч 
противниците от влизане в открит 
конфликт.

9. Махан смята, че простото 
залагане на грубата военна сила 
е недостатъчно за постигане на 
устойчива доминация. Войната е 
бизнес, казва Махан, при който 
големите битки са инцидентни 
и основната цел като при всеки 
бизнес е постигане на победа на 
най – ниска цена.

10.  Махан пише, че в мирно 
време вместо да позволява на 
противниците си да развиват 
големи търговски флотове,  
великата нация ги възпрепятства 
и ги принуждава да развиват 
военноморски флотове.  Според 
Махан, силният търговски 
флот е в основата на силния 
военноморски флот, а не обратно. 
Така, според доктрината Махан, 
САЩ са допуснали грешка, 
като са позволили на Китай да 
развие силен търговски флот 
и да притежава някои от най-
големите компании за търговско 
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корабоплаване в света и са си 
затваряли очите за това, докато 
Китай ги е подкрепял в борбата им 
със Съветския съюз.

11. Махан счита, че наличието на 
силен военноморски флот без 
силен търговски флот е колос 
на глинени крака и понякога е 
добре да се изтощават ресурсите 
на неприятелска страна, като 
тя се подтиква да развива 
военноморския си флот за сметка 
на търговския.

12. Махан пише, че в мирно време, 
военноморската стратегия може 
да води до големи победи чрез 
покупка или договаряне на 
ползването на отлични позиции, 
които трудно биха могли да 
се получат чрез война. Така, 
без много похарчени пари за 
стациониране на гарнизони 
или поддръжка на военни бази, 
военноморската сила може да 
се използва гъвкаво както за 
заплаха на противници, така 
и за поддръжка на съюзници. 
Военноморското превъзходство 
на САЩ например влияе върху 
военното развитие на Русия, 
която засега няма конкурентен 
военноморски флот и за 
компенсация трябва да поддържа и 

инвестира в сухопътни сили, което 
естествено насочва стратегическия 
интерес на Русия към създаване 
на енергиен монопол вв централна 
Азия вместо към оспорване на 
американското превъзходство в 
моретата.

Разпространението на доктрината 
„Махан”
Russia can never be satisfied with the 
imperfect and politically dependent access 
to the sea afforded her by the Baltic and 
Black Seа.

Alfred Mahan

Доктрината Махан има много 
последователи. Още по времето на 
създаването й японските адмирали са 
толкова възхитени от нея, че Махан 
получава предложение да преподава в 
японската академия на военноморските 
сили.  Разбира се, тай отказва и става 
президент на американската такава. Но, 
следвайки идеите на Махан, японците 
изграждат мощен флот, който по време 
на руско-японската война разбива 
руския императорски флот при Цушима 
през 1905 г. и на няколко пъти разбива 
и китайския флот, за да достигне до 
няколкогодишна доминация дори и над 
американския флот в Тихия океан по 
времето на адмирал Исороку Ямамото.
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Фиг. 5. Горе – ляво: адмирал Честър 
Нимиц – победителят в решителната 
за Втората световна война в Тихия 
океан военноморска битка между 
американския и японския флот при 
остров Мидуей. Под него: адмирал  
Исороку Ямамото – стратегът на 
японската военноморска доминация 
в Тихия океан в началото на Втората 
световна война и плановик на 
нападението над американската 
военноморска база в Пърл Харбър. 
Долу – самолетоносачът „Хирю” на 
японския императорски флот.

След Втората световна война 
доктрината „Махан” намира влиятелни 
последователи и в Съветския съюз, 
Китай, а в по-малка степен - и в Индия. 
Индийският елит отдавна си е направил 
извода, че липсата на силен индийски 
флот е улеснила английската колонизация 
на Индия. Учейки се от това, днес 
индийският военноморски флот е третият 
по сила флот на азиатска държава след 
флотовете на Китай и Япония. Освен 
всичко друго, този флот притежава и два 
самолетоносача.
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Фиг. 6. Индийки самолетоносачи. 
Горе – „Вираат”, под него – 
„Викрамандитя”.

Китайските адмирали се учат от отпита 
на адмирал Ямамото и на съветския 
адмирал Горшков, който превърна 
военноморския флот на Съветския съюз 
в глобална сила, не само защитаваща 
морските граници и сухоземната 
територия от кораби и ракети, но и 
представляваща заплаха за САЩ и НАТО 
чрез въоръжените си с ядрено оръжие 
подводници. 
   

Гадмирал Горшков

Самолетоносач клас Киев
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Фиг.7. Горе : адмирал Горшков, 
самолетоносач клас Киев, 
стратегическа атомна подводница клас 
Тайфун,  ракетен крайцер – клас Киров 
(Петър Велики). 

Подобна доктрина следва и завършилият 
военноморско училище в Съветския 
съюз и намиращ се под влиянието на 
Горшков адмирал Лю Хуачинг, под чието 
ръководство китайският военноморски 
флот върви по пътя, който ще го направи 
глобална сила. И следващият етап от 
този път е да се превърне китайският 
военноморски флот в регионална сила, 
способна да извършва и глобални 
операции във всяка точка на света. Това 
е само на крачка от способността на 

флота на САЩ да осигурява постоянно 
глобално присъствие в  моретата и 
океаните на света.

     

Фиг.8. Горе: адмирал Лю Хуачинг, 
дясно - китайски самолетоносач.

Задаващите се проблеми в Тихия океан 
– американска доминация, китайски 
растеж и японски самолетоносачи

В пълно съгласие с доктрината 
Махан, Съединените щати поддържат 
силен военноморски флот в района на 
Тихия океан благодарение на бази и 
съюзнически договори с Япония и Южна 
Корея, а също и чрез споразумения с 
Австралия,  Филипините, Сингапур 
и Тайланд. Този флот е и ще бъде 
доминантна сила в района в следващите 
20 години.
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Фиг. 9. Американски самолетоносачи. 
Първи: Кити Хоук, втори:  Джордж 
Вашингтон. Долу – Нимиц.   Плановете 
са да се строи един нов самолетоносач 
от клас Нимиц или клас Джералд Форд  
на всеки 4 години.
 Колко е важен този флот за САЩ и 
защо при нужда те ще го усилят за сметка 
на присъствието си в Атлантическия 
океан, ще видим сега. Причината е 
проста и се нарича Китай. Най– напред 
нека да отбележим, че Китай поддържа 
стратегическо сътрудничество с Русия 
и Франция в областта на Тихия океан. 
Може да прозвучи изненадващо, но 
Франция има доста добро присъствие в 
Тихия океан благодарение на базите си в 
намиращите се там френски  отвъдморски 
територии.

  

Фиг. 10. Ляво:  самолетоносачът „Шарл 
дьо Гол”, дясно: френски  ядрен опит на 
атола Муророа.
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 Само за 5 години в началото на този 
век Русия е доставила на Китай 12 
подводници, 8 от които са снабдени с 
далекобойни противокорабни ракети,  4 
ракетни разрушителя и няколко сателитни 
комуникационни системи. В допълнение, 
Китай има на дела съвсем различно 
отношение към науката и технологията, 
в сравнение с българския „елит”. 
Китай  разбира добре, че количеството 
бойни кораби не е достатъчно, а 
трябва и качество, което се постига със 
съвременни технологии в корабите. Без 
съвременни електронни технологии и 
механични технологии, бойните кораби 
са не много повече от големи купчини 
желязо. Китайският флот все още няма 
информационните технологии, за да води 
съвременна морска война. А липсата 
на ефективна подкрепа от въздуха 
стесняваше областта на действие на 
китайския флот. Това обаче започна да 
се променя, особено - след приемане на 
въоръжение на първия самолетоносач. 
Логистиката на китайския флот също е 
недостатъчна в настоящия момент, тъй 
като флотът има малко транспортни 
и зареждащи кораби. Ситуацията 
обаче непрекъснато се подобрява и 
повратната точка бе бомбардировката 
на китайското посолство в Белград 
през 1999 г. от военновъздушните 
сили на НАТО. Оттогава китайският 
военноморски флот е получил поне 
8 модерни разрушителя, няколко 
фрегати, поне три атомни подводници, 
едната въоръжена с балистични 
ядрени ракети, 4 конвенционални 
подводници  и 1 самолетоносач (всичко 
собствено производство, т.е. не се броят 
посочените по-горе закупени от Русия 

кораби и подводници). Китай наваксва 
изоставането от Япония по възможности 
на военноморския флот благодарение и 
на интензивната и богато финансирана 
научна и развойна дейност за създаване 
на нови технологии, разположена в 
китайската академия на науките и в 
няколко водещи държавни университета. 
Китай добре знае оценките на японския 
адмиралитет - че оборудването и на 
най–новите му кораби и подводници 
все още отстъпва на оборудването на 
съответните американски и японски 
морски платформи. 

 Фиг. 11. Карта на Тихия океан с 
двете отбранителни линии на Китай.

И като споменахме японския 
адмиралитет, ето още няколко оценки 
на японските военоморски аналитици 
[5]. Те считат, че Китай вече успешно 
е фортифицирал първата островна 
отбранителна линия, включваща 
японския архипелаг и о-в Тайван с 
помощта на бойни кораби, подводници, 
авиация и различни видове ракетни 
комплекси, включително - балистични 
антикорабни ракети . Аналитиците на 
японския флот считат, че Китай е готов 
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да разпростре действията на флота си до 
втората островна отбранителна линия, 
включваща Алеутските острови, остров 
Нова Гвинея, островите Огасавара и 
Окиноторишима, а също - и остров Гуам, 
който е американска територия. 
Китайският флот планира да действа 
в тази насока чрез стратегически 
атомни подвозници, конвенционални 
подводници, зареждане на самолети 
във въздуха и балистични ракети. 
Японските аналитици смятат, че е 
силно увеличен рискът от китайски 
военноморски действия срещу Тайван 
и срещу островите Сенкаку, както и, 
че е нараснал рискът от прекъсване 
на японските снабдителни линии от 
китайския флот. Като добре познаващ 
японския манталитет, дисциплина 
и систематичност, авторът на тези 
редове счита, че горните анализи няма 
да останат без последствия и на път 
е да се възроди не само призракът на 
японския императорски флот, на - и духът 
на адмирал Ямамото. Обосновката е 
следната – тъй като в бъдеще японският 
флот ще трябва да оперира в области, 
където няма да има американска 
въздушна защита, то той се нуждае от 
собствени самолетоносачи за осигуряване 
на въздушната защита на корабите си. 
Разбира се, на тези самолетоносачи 
трябва да се базират и японски 
самолети за действия в морски условия. 
Предвижда се Япония да се сдобие с 
два малки самолетоносача собствено 
производство. Макар и 7 пъти по – 
малки от американските самолетоносачи 
от клас Нимиц, появата на японски 
самолетоносачи ще предизвика студена 
пот в азиатските държани, имащи излаз 

на Тихия и Индийския океан.

Фиг. 12. Горе: японски изтребител 
от 5-то поколение, под него: руски 
изтребител от пето поколение  Су-47 с 
обърната геометрия на крилото. Долу: 
японски самолетоносач клас 22DDH 
(от 2011 г. с ускорени темпове се строят 
2 нови такива самолетоносача).

НАУКА



 http://nauka.bg 67

За да подсигури снабдителните си линии 
от петрол и други суровини, Китай 
предприема усилия за поддържане на 
военно присъствие и в Индийския океан, 
което засега е ограничено. Например 
Китай съфинансира изграждането на 
пристанището в Гвадар, Пакистан, 
срещу което военноморски кораби 
и подводници от Китай ще могат да 
акостират там. С китайска помощ се 
модернизират и военноморските бази 
в Мианмар, откъдето Китай може да 
извършва наблюдение на търговския и 
военноморския трафик в източната част 
на Индийския океан. 
Важност на електронните и 
механичните технологии за развитие 
на военоморските флотове в тихия 
океан.

Два компонента на технологията 
са много важни за търговските и 
военноморските флотове – електронните 
технологии и механичните технологии. 
От електронните технологии са много 
важни компютъризираните системи 
за водене на бой и електронните 
комуникации, които свързват тези 
системи в различните бойни единици на 
флотовете. А развитието на механичните 
технологии е от изключително значение 
за военноморските флотове. Качеството 
на подводниците винаги е било 
мярка за развитието на механичните 
технологии в дадена страна. Интересно 
е, че единствената азиатска страна, 
която може да строи качествени 
подводници без чуждестранна помощ, 
е Япония. При строежа на бойни 
кораби Япония използва помощта и 
механичните технологии на САЩ и на 
Великобритания, а Китай – помощта 

и механичните технологии на Русия 
и Франция.  Германските постижения 
в механиката пък се използват от 
австралийския и новозеландския 
флот. Единствените флотове на 
тихоокеански държави, които са напълно 
самостоятелни като технологична база 
днес са флотовете на САЩ и Русия, като 
до 20 години към тях ще се присъедини 
и Китай, а при определени условия – и 
Япония. 

Фиг. 13. Пример за използване на 
чужда технология за развитие на 
собствения военноморски флот 
– руски хеликоптероносач клас 
„Мистрал”,  строен по френски проект 
(2 хеликоптероносача трябва да са в 
бойна готовност до 2014 г.).

А може ли Китай да измести САЩ в 
Тихия океан?

Всичко е възможно, но за целта по 
някаква причина трябва да се прекъсне 
цикълът на увеличаване на морската 
мощ на САЩ. Морската търговия и 
усвояването на морски и презморски 
ресурси води до увеличаване на 
военноморската сила, а тя може да 
доведе до военноморска доминация. 
Тази доминация води до увеличаване на 
морската търговия и презморски ресурси 
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от съответната държава, което води до 
още по – голяма военноморска сила и 
засилване на доминацията. Този цикъл 
може да бъде прекъснат обаче, когато 
нещо отклони фиксацията на съответната 
държава върху моретата. Такива неща 
може да са военна заплаха (сухопътната 
заплата от Кайзервилхелмовата Германия 
е провалила амбициозните планове 
на Ланесан да направи Франция 
конкурент на Англия, а икономическата 
криза може да отклони фиксацията 
на САЩ от моретата). Тогава при 
продължаващ икономически растеж, 
Китай може да стане водеща сила в 
Тихия океан. Такъв вариант се приема 
доста сериозно например в средите на 
японските икономически и военноморски 
анализатори. От моя гледна точка Китай 
ще има сериозни социални, демографски 
и икономически задачи за решаване и 
ако успее да измести САЩ, то това ще 
бъде след 2050 г. Но Китай систематично 
работи по въпроса. Подходящото 
използване на близостта до морета може 
да увеличи богатството на една страна 
според Махан, особено ако страната 
е блокирана сухопътно от мощни 
съперници. Такова е положението днес 
на Китай, който е блокиран сухопътно от 
Русия на север и от Индия на югозапад. 
Ето защо логично е Китай да избере 
развитие по посока на моретата, като 
постепенно  обезопаси полезни за 
търговия територии и търговски пътища 
и се подготви за търговска конкуренция 
и дори за въоръжен конфликт. Ако 
възможностите на военноморския флот 
на САЩ намалеят, конфликтите в Тихия 
океан са силно вероятни. Без силен 
военноморски флот опциите пред САЩ 

са скъпа сухопътна интервенция или 
постепенно отстъпване на инициативата, 
което ще доведе до значителни 
икономически загуби за САЩ причинени 
от загубата на пазари. Които владее 
моретата, налага своя ред в света. САЩ 
налагат либерална икономика, търговия 
и глобализация, защото печелят от това. 
Ако Китай измести САЩ в моретата 
световният ред може да се промени. 
Американските съюзници в Азия вече 
чувстват натиска на Китай.  С две думи - 
предстоят ни интересни събития в Тихия 
океан.

Фиг. 14. Част от китайския 
военоморски флот.

Нека оценим перспективите за 
увеличаване на военноморската мощ 
на Китай. Важни предпоставки за 
военноморска мощ са населението, 
обществените нагласи и  действията 
на правителството. Китай има 
голямо население, обществото е 
настроено, че Китай е морска държава 
и правителството предприема 
систематични действия за увеличаване 
на търговския и военноморския 
флот, както и на морската търговия.  
Следващата важна предпоставка е 
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развитие на технологията. Може би 
българските следовници на доказано 
пропадната неолиберална идеология 
не знаят, но в Китай действат две 
големи академии на науките и системи 
от научни институти, университети и 
технологични центрове, които копират 
и адаптират западната естественонаучна 
и хуманитарна технология, а и създават 
конкурентноспособни китайски военни 
и други технологии. Следващите 
предпоставки са подходяща география, 
ресурси и наличие на свързана с морето 
икономическа база.  Китай има широк 
морски излаз, който обаче се закрива 
частично от островни групи, които не 
са под китайски контрол. Китай има  
ресурси и значителна икономическа база, 
свързана с морски суровини и морска 
търговия.

Но целта на Китай, поне засега, 
не е тотален контрол на моретата, 
а контрол на морските пътища до 
няколкостотин морски мили от сушата 
и подсигуряване на морските търговски 
пътища за доставка на суровини и 
износ на стоки. За целта Китай не се 
нуждае от големи самолетоносачи от 
клас „Нимиц” или „Форд”. Китайските 
балистични противокорабни ракети могат 
да държат американските самолетоносачи 
далеч от бреговете на Китай и зад 
този щит могат да оперират по-малки 
самолетоносачи, осигуряващи контрола 
на крайбрежните води и непрекъснато 
стресиращи съседите на Китай. Така 
Китай може да защитава относително 
евтино икономическите си интереси в 
крайбрежните морета.

Лъжи, мошеници, проституция и 
усмъртяване на БАН – „блестящият” 
български отговор на идващите 
предизвикателства. 
Реалната политика се състои в 
игнориране на фактите
Хенри Брук Адамс

Без да го знаят, нашенските политици се 
държат така, както  иронично предписва 
Хенри Брук Адамс. Затова е безопасно 
да направя един нелицеприятен анализ 
на някои елементи от текущата ситуация 
у нас от гледна точка на идеите на 
доктрината Махан (който анализ разбира 
се ще бъде игнориран, но нека все 
пак да то има за поколенията). Нека 
например оценим бойните възможности 
на българския флот и армия. Бойната 
сила включва количеството войници, 
въоръжението и подготовката. 
Количество войници и количество 
моряци в България? Няма и за половин 
стадион. Оборудване – погледнете 
фигура 15. Подготовка – има ли някой, 
който сериозно да смята, че армията и 
флотът ни могат да защитят българските 
граници от едно по–масивно нападение?  
А колкото за теорията, че други щели да 
ни защитават, нека да напомним – няма 
вечни приятели, има вечни интереси. 
Довчерашните ни приятели днес са ни 
врагове. А днешните ни приятели утре 
може... – я продължете това изречение 
сами. Да караме  нататък – към 
моралните компоненти на бойната мощ 
– мотивация, мениджмът и лидерство? 
Мотивация – каква е мотивацията на 
българския моряк и войник – записал се в 
армията, за да не умре от глад, постоянно 
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съкращаван, преместен и пак съкращаван, 
недоплатен и пак съкращаван. С две 
думи – дали няма да захвърли всичко при 
първата паднала бомба? Мениджмънт 
– хайде изобщо да не повдигаме тази 
тема. Лидерство? – от страна на кого?! 
От пърхащите по властовите върхове 
„калинки” ли? Виждате докъде ни 
доведе неолибералния път на развитие. 
50% от българите не могат да си 
плащат отоплението през зимата – 
„велико“ постижение на българския 
неолиберализъм през XXI-ви век.   

   

Фиг. 15. Горе: гордостта на българския 
военноморски флот - фрегатата 
Дръзки (водоизместимост 2200 тона, 
произведена през 1978 година, една 

от 4-те белгийски фрегати от клас 
Вилинген. Най-новата фрегата от този 
клас отдавна  е нарязана за скрап в 
Белгия). Под него: самолетоносачът 
Роналд Рейгън (водоизместимост 
101 400 тона). 

А как сме с технологичната 
поддръжка на флота? “Докато генералите 
командват хора, адмиралите командват 
кораби.”, казват на Запад. Български 
военни технологии на българските 
военни кораби? От такива май и помен 
няма. Състоянието на българския 
флот точно отразява неолибералната 
дупка, в която е натикана България. 
Военноморските ни кораби са 
достолепни старци, достойни да бъдат 
музейни експонати. И продължаваме 
да си купуваме все такива, системите, 
оръжията и сензорите им са доста назад 
технологично (никой не си и въобразява, 
че модерните американски технологии 
се намират по българските бойни кораби, 
нали?) Български иновации за българския 
военен флот? За гражданския флот? Че 
то остана ли такъв? Или имаме горди 
корабособственици, експоатиращи 
корабите докато съвсем ръждясат, 
предаващи ги след това за вторични 
суровини и „дим да ги няма”.  Особено 
високотехнологични са съвременните 
подводници (упссс, ние май нямаме 
такова чудо, наречено подводница?). 
Още повече да не говорим за влиянието 
на информационната революция върху 
нашия флот. Американския флот има 
силно компютъризирани командни 
центрове. Обаче я вижте, какво е 
разбирането там – ето ви един цитат от 
военноморския аналитик J. D. Dalton: 
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“Naval forces are an indispensable and 
exceptional instrument of American foreign 
policy. From conducting routine port visits 
to nations and regions that are of special 
interest, to sustaining larger demonstrations 
of support to long-standing regional security 
interests…our naval forces advance US 
diplomatic initiatives overseas.” 

Фиг. 16. В дясно - десетки 
милиарди евро хвърляни от западните 
„глупаци“ за държавни научни 
изслевания. 

Първа:  строящ се 
изследователски реактор за управляем 
термоядрен синтез – Кадараш, 
Франция, втора (в средата) големият 
адронен колайдер в ЦЕРН. Долу:  
мизерия в БАН – 10 и то умишлено 
държани ниски заплати годишно: един 
от печалните резултати на „великата“ 
стратегия за научно развитие, основана 
на доказано пропаднала икономическа 
идеология.

Нека се гмурнем сега още 
малко по-дълбоко в моретата на 
нашенските проблеми. Отбелязваме, че 
военноморските флоти, които са имали 
успех в историята са били тези, които са 
имали по-големи кораби, по ефективно 
въоръжение, по-добра тактика, по-
напреднала технология и по-способни 
командири. Същото е и с държавите – 
успешни са тези, които имат по-големи 
икономики, по-ефективно управление,  
по-добри планове за развитие, по-
напреднали технологии и по-способни 
хора.  Напреднали технологии и способни 
хора? Развитие на механични технологии 
в България? Може ли България да 
построи качествена подводница? Я не 
ставайте смешни – аз съм заместник-
директор на Института по механика 
към БАН. Елате да го видите в какво 
състояние е, вследствие на действията 
на неолибералните икономически и 
финансови „корифеи“!
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Съвети от Хелголанд 
И така, в морските изследвания, 

морските приложения (както и навсякъде 
другаде) развитието на националната 
наука и националните технологии е 
от изключително значение. Пиша тези 
бележки на остров Хелголанд. Вероятно 
германците са ме докарали тук, защото 
съм майстор по биене на чемберчета, 
лъжа на поразия или пък съм майстор в 
оная работа със списъка с VIP-девойките.  
А може би е защото съм учил анализ на 
времеви редове и механика на флуидите 
при най-добрите германски професори, 
та има какво да направя за германските 
морски изследвания. Поради коя от 
двете причини съм на Хелголанд, се 
сетете сами! И така, капчиците дъжд 
криволичат по прозореца, а аз си мисля, 
че в анализите, които се предоставят на 
японските адмирали за състоянието на 
флота, се засягат 3 елемента – човешкият 
фактор (heartware), оборудването 
(hardware) и идеите, концепциите, 
стратегиите и т.н. като се стигне до 
компютърните програми (software). И 
така, драги читатели, за вас е отредена 
ролята на японския адмирал и ето го моя 
анализ на  състоянието на българската 
наука.

Човешкият фактор  
Японската нация разполага с 
високоплатени и добре мотивирани 
изследователи. Заплащането на 
българския учен не покрива дори и  
разходите за осигуряване на минималното 
му съществуване – направеното 
изследване, част от което е показано на 
фиг. 17, води до извода, че от всеки учен 
от БАН са били взети по 50 000 лева само 

от неплатени заплати за последните 8 
години. Къде са пренасочени тези пари 
(50 000 х 6 000 = 300 милиона лева!) 
и какви грандиозни научни успехи са 
постигнати с тях, е простичкият въпрос?           

Фигура 17.  Горе: Приходи и разходи 
за осигуряване на минималното 
съществуване (храна, вода, дрехи, 
сметки, никакви почивки, никаква 
кола, никакво собствено жилище, 
здрави родители) на един доцент 
от БАН за 100 месеца (8 години и 4 
месеца!) считано от април 2004 г.  
Отбележете – разходите за поддържане 
на минималното съществуване са 
по-големи от приходите! Учените от 
БАН методично се морят с глад. В 
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същото време, този, които ги мори, 
им разправя, че са феодални старци 
и само събират заплати! Винаги 
помнете тая гавра и всеки път си я 
припомнайте, когато излезе поредната 
класация на научните изследвания!   

Второ: какво им остава на хулените 
български учени (отбелязвам, 
че в последното международно 
изследване БАН е в топ 100 на научно-
изследователските организации 
и, въпреки това, един министър 
продължава да твърди, че учените в 
БАН са феодални старци, които само 
събират заплати.)

За да осигури високата мотивация 
на българските учени, финансовият 
министър ги нарича „феодални старци”, 
насъсква обществото срещу тях като 
създава нагласи, че те са пиещи кафе 
некадърници, събиращи заплати. Нищо 
ново под слънцето – също като Гьобелс 
от 1933 до 1937 г. Та каквото следва да се 
направи у нас е:

Съвет №1: Да се предприемат мерки, 
та двете криви на горната фигура да си 
разменят местата и тази на разходите да 
остане далеч далеч под тази на приходите 
и 

 Съвет №2: Да се престане с гоненията 
на българските учени и с подбиването на 
авторитета им. 

И тъй като не очаквам това да се случи, 
то можете да сте сигурни, че феодалният 
старец (който е горе долу на годините на 
финансовия министър) ще продължи да 

си ходи по Хелголанд, Лондон или Токио. 
Те „глупаците“, дето финансират науката 
там, имат бол пари и не знаят какво да 
ги правят. А „умните хора“ тук нямат 
нищо против, защото едно не могат да 
ми плащат като хората и второто, много 
не разбират, как „западните глупаци“ 
използват науката, за да живеят народите 
им добре.

Оборудването
Тук се работи по схемата – да разградим 
държавната къща, за да построим 
колибките на образцовия европейски 
научно-технологичен бантустан.  И 
така, оборудването на БАН не се 
обновява. Хвърлят се пари за оборудване 
в университетите, но тази тактика 
няма да проработи, защото България 
не е САЩ. (Казва ви го човек, пишещ 
глави от западни книги, посветени на 
развитието на научните изследвания и 
научната инфраструктура!). Бизнесът 
щял да инвестира в научни изследвания 
и тези инвестиции се увеличавали. Ами, 
ами – някой ще си изнесе модерните 
изследователски центрове в България. 
И защо да ги изнася? И моля, не ми 
разправяйте, че call-център е нещо 
супервисокотехнологично. Защото 
изобщо не е.  

 Съвет №3:  Друг подход е нужен тук. 
Какъв? Е, отговор има, но той вече струва 
пари, защото, за да приложиш западните 
системи за научно-технологично 
развитие, трябва хем да си ги изучавал 
на Запад, хем да си вътре в тях и като 
работиш за тях, да ги наблюдаваш 
внимателно как функционират, хем да 
знаеш какво и къде трябва да се бутне, за 
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да заработят тези системи в българските 
условия. Такива хора много в България 
няма. И нали не очаквате, след като 
доста напористи „юнаци“ са прибрали 
тлъсти хонорарчета и бонусчета, 
за да доведат българската научно-
технологична система до пропадналото 
състояние, в което тя се намира в 
момента, аз безплатно да давам съвети 
как бантустанът отново да се превърне в 
свястна технологична държава!

Ами ето – върнете отнетите по 50 000 
лева на учен от БАН  и заповядайте 
на предварителни разговори за 
установяване на това, искате ли 
България да стане развите научно-
технологична дължава или не искате!

  

   

 

Фиг. 18. Из българския интелектуален 
„софтуер“. Вижда се, че трябва да се 
измине дълъг път до начин на мислене, 
характерен за създателя на доктрината 
Махан. 

Софтуерът

Когато се обсъждаше тъй 
наречената „стратегия за развитие на 
научните изследвания”, аз говорех, че тя 
ще бъде пълен провал. Но чугунените 
глави си правят каквото са чели-недочели 
и чули-недочули. Е, останаха 7 години 
до настъпването на 2020 година. Научно-
технологична система от европейски клас 
няма да се появи. Разбира се, причините 
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за това ще са само обективни и виновни 
пак няма да има. 

Съвет №4:  Концепцията – да разградим 
БАН, а науката да се прехвърли в 
университетите НЯМА ДА СРАБОТИ 
И ТОВА ОТДАВНА Е РАЗБРАНО В 
САЩ. Това, което би могло да сработи в 
България, е нещо съвсем друго. Какво? 
– Виж поясненията към съвет №3. Не 
може едни да си раздават заплатки и да се 
кичат с бонуси, а други безплатно да им 
оправят батаците! Дълбоко препоръчвам 
на българската младеж в науката да 
цитира горното изречение всеки път, 
когато се опитат да и продават номера, 
че то, видите ли, парите не били важни 
в науката. Важни са и още как – това 
ви го казва не само учен с опит, но - и 
администратор в науката с опит.

Понеже говорим за изследвания 
на моретата - и по източното и по 
западното крайбрежие на САЩ има 
доста naval research laboratories, с учени, 
доста по-многобройни от онези в БАН. 
И още нещо - тези лаборатории НЕ СА 
УНИВЕРСИТЕТИ. Защо ли?!

Хайде още веднъж да обясня под 
формата на 
Съвет №5: Най-ефективното 
нещо в научните изследвания са 
концентрираните системи от научни 
институти, оградени от друга система 
инженерни институти, трансфериращи 
научните разработки  в технологии. 
Пример – институтите Макс-Планк и 
институтите Фраунхофер в Германия.  И 
нека още веднъж да обясня, че когато 
залагаш концепция, че не ти трябват 

научни изследвания на съвременно ниво, 
ТИ (а не „феодалните старци“) носиш 
отговорност, че икономиката ти става 
неконкурентноспособна и не ти остава 
нищо друго освен да въздишаш, че 
идва десетилетие на нисък или никакъв 
растеж и да изтъкваш обективни причини 
(от рода, че нямало пари – ами няма, 
защото икономическата и финансовата ти 
политика е такава, че да няма. А в Китай 
защо има? Да не би пък, защото там 
Кейнс, Кругман и Самуелсън са доста по 
на почит?). 

И така, мисля, че доста образно ви 
описах, че ако не  се вземат мерки ни чака 
поредния провал. Та като казах провал, да 
кажа и една доста разпространена тук в 
Германия мисъл: 

Съвет №6: Колкото пъти идеите на 
икономиста Хайек са прилагани на 
практика, толкова пъти се е стигало до 
кризи, катастрофи и провали. С други 
думи - необходима е пълна смяна на 
„софтуера“ в главите на елита (хайде 
веднъж да го напиша без скоби). 

 И така, с две думи – по пътя, по 
който върви българският неолиберален 
„елит“ и като перспективи за развитието 
на българската научно-технологична 
система и като перспективи за развитие 
на държавата и обществото, ни чака само 
едно – виж фиг. 19. 
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Фиг. 19. Бричката катастрофира на 
прав път. Толкова е бил акълът на 
шофьора.
 
Но, за да не бъда разбран едностранчиво 
– нека да кажа: неолибералният „елит“ не 
е целият български елит. 

Има и доста хора, които ще се зарадват 
на анализ на качеството, което може да 
правят запознати с доктрината „Махан“. 
Именно за тях е тази статия. 

Литература:
[1]  A. T. Mahan. The influence of sea power 
upon history, 1660-1783.  Little, Brown and 
Co., Boston (1890).
[2]  A. T. Mahan. Mahan on naval strategy. 
Selections from the writings of the Rear 
Admiral Alfred Thayer Mahan. Naval 
Institute Press, Annapolis, MD (1991).
[3]  A. T. Mahan. The interest of America in 
international conditions. Little, Brown and 
Co., Boston (1915).
[4]  G. Till. Sea power. A guide for the 
twenty-first century. Frank Cass, London 
(2004).
[5]  L. W. Prabhakar, J. H. Ho, S. Bateman 
(Eds.)  The evolving maritime balance 
of power in the Asia-Pacific. Maritime 
doctrines and nuclear weapons at sea. 
World scientific, Singapore (2006).

НАУКА



 http://nauka.bg 77

Преди време доста се изписа и изгово-
ри за мечките и колко брутални съ-

щества били. В тази статия ще се опитам 

да ви представя тези интересни животни, 
с всичките им хубави и лоши черти.

БИОЛОГИЯ

Кафява мечка 
/Ursus arctos/
Повече тук - http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12758
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За много любители планинари вина-
ги стои въпроса: какво правим когато 
ни нападне мечка. Това е сложен въ-
прос с не еднозначен отговор. Изхож-
дайки от това, че говорим за България 
и нашенските мечки не са агресивни, 
бих ви посъветвал много внимателно 
да се отдалечите, без да правите резки 
движения или при малко по - агре-
сивна проява на мечката да се разви-
кате и да сте максимално шумни - тя 
сама ще се отдалечи от вас. Не ви пре-
поръчвам втория вариант, защото не 
знаете каква ще е ответната реакция! 
В никакъв случай не се опитвайте да 
избягате, това животно е учудващо 
пъргаво и доста по - бързо от вас!, 
може да тича с до 45 - 55 км/ч!

А какви са всъщност нашенските 
мечки?

Определено не са гризлитата, които 
ни показват във филмите: агресивно - 
брутални и единственото нещо което 
мъдрят по цял ден е върху какво да 
скочат и как да го разкъсат!
Ето я истината за нашенската си меч-
ка:

Кафява мечка /Ursus arctos/ е най - 
едрия хищник в България и Европа.
Достига на дължина до 2 м. с тегло 
120 - 250 кг.
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Освен в Европа (вкл. България), се 
среща и в Западна и Централна Азия 
и Северна Америка.
Обитава предимно гористи райони, 
до към 2000 мнв. В по - отдалечените, 
от хората, територии слиза и в равни-
ните. 
По принцип Кафявата мечка е всеяд-
но животно. Храни се с корени, жълъ-
ди, млади треви и плодове. Особено 
обича горски ягоди, малини и боро-
винки, диви ябълки, сливи, круши, 
дини и мравки. През лятото прекар-
ва много време в хранене, като имат 
нужда от около 14 кг. храна на ден. 
По-голямата част от зимата прекар-
ват в сън в леговищата си. Живеят от 
натрупаните през лятото тлъстини, 

но ако огладнеят, излизат навън. Ко-
гато храната не стига, мечките убиват 
по-дребни от тях животни. В изклю-
чителни случаи напада и селски дво-
рове, отдалечени кошари и свободно 
отглеждани стада домашни животни. 
Не се отказва и от мърша!

Кафява мечка /Ursus arctos/

БИОЛОГИЯ
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Кафявите мечки са „самотници“. 
Самката и самеца се срещат само през 
размножителния сезон, за оплождане-
то. Мъжките водят доста ожесточени 
борби, понякога с фатален край!
Женската ражда веднъж на две - три 
години по време на зимната си латар-
гия. Малките от 1 до 3 са слепи, голи 
и тежат едва по 350 грама. Те бозаят 
мляко от майка си, докато станат на 
три месеца. През пролетта излизат 
навън да играят и да се учат да се 
бият и ловуват. Малките кафяви ме-
чета растат много бързо - през първа-
та година след раждането си малкото 
увеличава размерите си почти 200 
пъти.
Бавната репродуктивна способност 
на мечките, засиления бракониерски 
лов (основно заради кожи и череп), в 
България, преди няколко години, се 
достига до един минимум от около 
400 животни на цялата територия на 
страната. Поставен под защита вида 
възстановява стабилността на попула-
цията си и дори значително го уве-
личава, като днес данните сочат, че у 
нас има около 800 мечки.
Което донякъде е хубаво, но не съв-
сем. Така се получава пренаселеност 
на територията и хранителната база 
силно намалява. Липсата на естест-

вена храна принуждава мечките да 
пакостят в хорските дворове. При 
рязко зачестяване на тези нападения, 
може пак да се разреши острела и с 
това да зачестят бракониерските по-
хождения!

Аз лично съм имал два пъти среща с 
мечка.
Първия път си го спомням смътно. 
Бил съм на около 8 - 9 години и с 
дядо ми сме яздели в Балкана. Ясно 
си спомням безпокойството на коне-
те, но ми е мъгляво по отношение на 
кафявото туловище, мярнало се на 
около 50 метра от нас. Дядо каза, че 
за да се държи така агресивно, явно е 
имала малко.
Втората ми среща беше „планирана“ 
и се случи на хижа „Рай“, няколко 
години по - късно. Хижаря ми разказа 
за една мечка която доста често ми-
навала през задния двор на хижата. 
След няколкодневно дебнене я видях 
като голямо тъмно петно в здрача. 
Иначе предните дни когато обикалях 
района на хижата и Южния Джендем 
виждах пресни следи - изпражнения 
от предната нощ, нови стъпки, дори 
на места оформена диря, тук - там 
забелена кора ...
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Звуци на животни!
Повече тук - http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=3007

Автор:  Чавдар Черников

Косатка (Orcinus orca) 
Обитава всички океани, след човека това е бозайника с най- го-
лям ареал на разпространение.

Изтегли:   orca1.wav      orca.mp3  
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Mорски лъв ( Zalophus californianus ) 

Морските лъвове (Otariinae) са подсемейство Ушати тюлени, 
големи морски хищници от подразред Перконоги.

Изтегли:    sealion_.wav   
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Пекари ( Tayassu tajacu )

Пекарите (Tayassuidae) са непреживни чифтокопитни, които 
представляват американски еквивалент на свинете, но са по-
дребни от тях. Живеят на стада, наброяващи понякога сто-
тина животни.

Изтегли:     javelina2.mp3
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Койот ( Canis latrans )

Този хищник на размери и ръст си прилича с чакала. Койотът е 
умен, наблюдателен и хитър. Той се научава да избягва по-ед-
рите хищници и капаните. С намалението на вълците койоти-
те завземат техните територии. Общуват си чрез вой, който 
е неприятен за човека. Някои индианци използвали като сигнал 
воят на койота.

Изтегли:     coyote1.wav
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Скункс ( Mephitis mephitis )

„Les enfants du diable” или деца на дявола! С тази фраза като-
лическият мисионер Габриел Сагард-Теодат ги описва в своя-
та „История на Канада“ през 1636 г.  Необичайно уголемените 
за разред Хищници жлези в основата на опашката на скункса, 
от които той изстрелва течност с непоносима миризма сре-
щу потенциалните неприятели, са причина за неговата лоша 
слава.

Изтегли:     stripedskunk1.wav 
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Балканската война е един от 
основните конфликти и поли-
тически и военни в историята 

на България, Не просто на Третото 
българско царство, а на България 
като такава. Това е конфликт, в който 
желанието за достигане на национал-
ните идеали личи най-силно и е вой-
ната, която е обединила българския 
народ – граждани и политици, по 
начин, по който никое друго събитие 
не е могло.
 Но Балканската война има мно-
го страни и много лица и повечето 
от тях не са български. Сърби, гърци, 
турци и черногорци преживяват тази 
война по същия начин, влагайки не 
по-малко страст и национален дух . 

Албанците броят тази война за осво-
бодителна и я ползват като отправ-
на точка в новата си история. Да се 
разглежда тази война като „наша“ 
би било повърхностно, също както 
би било повърхностно да „привати-
зираме“ заслугата за спечелването 
й, макар българите да са основният 
„виновник“ за разгрома на османска-
та армия.
В настоящият брой ще прочетете 
няколко статии, посветени на Бал-
канската война, повечето показващи 
българската гледна точка върху съби-
тията. Въпреки това, сме се постарали 
да погледнем нещата и през очите 
на съседите си за да разберем какво 
са искали те от тази война и защо са 

ИСТОРИЯ

сп.„Военна История“
 брой 4, ноември 2012г.

Автор: Александър Стоянов

 Официален сайт - http://historyofwars.net/ 
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постъпвали по един или друг начин. 
Виждате ли, историята е една мно-
гоцветна картина, в която няма само 
черно и бяло, а сивото е с доста пове-
че от петдесет нюанса. Да се търсят 
„добрите“ и „лошите“ в историята е 
повече от несериозно и нередно. Ви-
наги всичко е въпрос на гледна точ-
ка, Това, което можем да направим, 
е да разкажем нещата максимално 
безпристрастно и да поразсъждава-
ме върху начина, по който хората от 
онова време са възприемали събити-
ята и да се опитаме заедно с тях да 
преживеем надеждите и терзанията 
им, за да можем да разберем епохата, 
в която са живели. Защото, както ме е 
научил един отдаден преподавател, 
историята не се учи, тя се преживя-
ва...
 И именно в посоката на прежи-
вяването, нашият четвърти брой ще 
съдържа една занимателна изненада 
към всички, които имат желание да 
пренапишат историята. Става дума 
за проекта за настолна игра „Война 
и Дипломация“, който цели да даде 
шанс на всеки да се пробва като ли-
дер на някоя от балканските държави 
и да опита да се справи по-добре от 
своите предци. Играта е лека като 
игрова система и и едва ли ще ви 
отнеме прекалено много време за 
„разцъкване“. От друга страна ще ви 
предложи повод да седнете с други 
амбициозни „генерали“ на една маса 
и да опитате уменията си във войната 
и дипломацията, без да използвате 
мишка или клавиатура. Без да имаме 
претенции за прекалена оригинал-
ност или за неповторима игрова сре-

да, се надяваме проекта да ви допа-
дне.
 Накрая искам да благодаря на 
колегите от Българска Наука, които 
бяха така добри да ни предоставят 
място на своите страници, както и за 
предоставените от тях статии и ин-
тервю, които заемат сериозна част от 
предстоящия брой.

Официален сайт - 
http://historyofwars.net/ 

Страница във Facebook - 
www.facebook.com/hystoryofwars

Проектът „Война и Дипломация“ - 
www.diplomacyandwar.blogspot.com/ 
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Наместникът на Мизия Тиберий 
Плавций Силван Eлиан /Tiberius 
Plautius Silvanus Aelianus/ бил 

патриций от знатния род на Плавциите, 
отличили се с бляскава военна история. 
Дядо му, Марк Плавций Силван /Marcus 
Plautius Silvanus/ също бил римски гене-
рал, син на Ургулания, близка приятел-
ка на Ливия, /съпругата на император 
Октавиан Август и майка на Тиберий/. 
Бил женен за Ларция, с която имал две 
деца: Марк Плавций Силван  и Плавция 
Ургуланила, /първата съпруга на импе-
ратор Клавдий /. През 2 пр.н.е. бил кон-
сул. През 4 г. сл.н.е. бил проконсул на 
Азия. През 6/7 г. станал легат на про-
винция Галация и Памфилия в Мала 
Азия. През 7 г. той командвал двата ле-
гиона: legio IIII Scythica и legio V 
Macedonica против бунтуващите се па-
нонци във Великото Илирийско въста-
ние и помогнал на Авъл Цецина Север /
първият управител на новата провинция 
Мизия/ да усмири региона. За успехите 
си получил триумфални отличия - 
Ornamenta triumphalia. Синът му М. 
Плавций Силван бил виден политик и 
оратор. До 24 г. заемал длъжността пре-
тор. Бил омъжен за Фабия Нумантина, 
но след това се развел с нея и сключил 
брак с Апрония. По неясни причини из-
хвърлил последната през прозореца на 
къщата им и се самоубил, без да изчака 
присъдата. Именно от първия му брак с 
Елия имал син /осиновен след неговата 

смърт от сестра му Уругуланила/ и но-
сещ името Тиберий Плавций Силван 
Eлиан – пълководецът, останал в истори-
ята като усмирител на отвъддунавските 
варвари. Плавций Елиан участвал в кам-
панията на Клавдий в Британия и бил 
назначен за консул суфект през 45 г., а 
по времето на Нерон /от 57 до 66 г./ бил 
легат на Мизия, където прилагал т. нар. 
‚политика на изгорената земя‘, за да дър-
жи племената далеч от границите й. 
През 57 г. той достигнал до р. Днестър и 
присъединил към римските владения 
град Тирас. А около 100 хил. варвари от 
Приднестровието, заедно с „вождовете и 
царете“ им, той заселил в Мизия. След 
това през 58 г. започнал война със сарма-
тите и бастарните и взел заложници от 
тях. Всъщност провинция Мизия първо-
начално обхващала териториите на 
днешна Сърбия и северозападна Бълга-
рия до дн. река Янтра. Североизтокът /
дн. Добруджа до делтата на Дунав/ бил 
под контрола на Одриското царство, а 
след анексирането му към Рим като про-
винция през 46 г. временно станал ни-
чия земя. Следователно пред легата сто-
яли амбициозните цели да очертае 
римския лимес в този участък. Задача, 
която той блестящо изпълнил, макар и 
не разполагал с много войски /основно 
части на VIII Августов, V Македонски и 
IIII Скитски легион/. Победите му оста-
вили трайна следа в региона и в описа-
нията на съвременниците, но спокой-

 Тиберий Плавций Силван Eлиан и 
походът му в Крим

Владимир Попов
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=14253

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 89

ствието в провинцията не продължило 
дълго. По време на гражданската война 
/69 -70 г./ легионите взели участие в 
борбите между претендентите и големи 
участъпи по Дунав останали неохраня-
вани. При Веспасиан /69 - 79 г./, във 
връзка със зачестилите набези на сарма-
ти и даки, в Ескус, Нове /дн. Свищов/ и 
Сексагинта Приста /дн. Русе/ в Мизия 
били настанени гарнизоните на V Маке-
донски и I Италийски легион. Оконча-
телно административната и военната 
уредба на провинцията била решена от 
Домициан, който през 86 г. я разделил 
на две – Горна и Долна Мизия. 

Една от заслугите на Плавций Елиан, ос-
вен военните му успехи е, че осигурил 
превоза на пшеница от Мизия, за да под-
помогне населението на Вечния Град 
след пожара от 64-та г.  След приключва-
не на наместничеството му, той бил из-
пратен да управлява Испания. През 69-
та година Веспасиан го назначил за 
градски префект, а през 70 г. в качество-
то си на Понтифекс Максимус, той поло-
жил първия камък при възстановяването 
на опожарения през гражданските вой-
ни храм на Юпитер Капитолийски. 
Както знаем от неговия погребален над-
пис, Плавций Елиан за победите си над 
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дунавските варвари бил награден с три-
умф от Веспасиан /нещо, което Нерон 
не сторил/. Сред заслугите му е упоме-
нато, че е преселил 100 000 отвъддунав-
ски варвари в Мизия, заедно със семей-
ствата им и вождовете им и ги е 
задължил да плащат данък на Империя-
та. 
 
Ето и текста на надписа /от мавзолея на 
Плавциите в Тиволи/: 
На Тиберий Плавций /син на Марк/ Силван 
Елиан, понтифекс, содал на Август, триум-
вир по отливане и сечене на злато, сребро и 
мед, квестор на Тиберий Цезар, легат на V 
легион в Германия, градски претор, легат и 
спътник на Клавдий Цезар в Британия, кон-
сул и проконсул на Азия, пропреторски ле-
гат в Мизия, където той докара като пла-
щащи данък над сто хиляди отвъддунавски 
жители с техните жени, деца, вождове и 
царе. Той напълно потуши въстанието сред 
сарматите, макар да беше отпратил голя-
ма част от войската си на експедиция в Ар-
мения. Той подчини на римските знамена 
неизвестни отпреди това, или пък враждеб-
ни на римския народ царе. На царете на бас-
тарните и роксоланите той  изпрати сино-
вете на техните братя даки, взети в плен, 
от някои той взе заложници, с което укрепи 
и удължи мира в провинцията. Той също 
така накара скитския цар да снеме обсадата 
т Херсонес, намиращ се зад пределите на 
Бористен. Той пръв в тази провинция обл-
егчи снабдяването на римския народ с хляб, 
благодарение на доставянето на голямо ко-
личество пшеница. Изпратен като легат в 
Испания, а след това назначен за градски 
префект бил почетен от Сената с три-
уфални отличия по инициатива на Импе-
ратор Цезар Веспасиан, който казал: „той 
така управляваше Мизия, както и аз бих, а 
неговите почетни триумфални отличия би 
трябвало да са по-величествени /отколкото 
се полагат на градски префект/“. Него Им-

ператор Цезар Веспасиан направи консул за 
втори път по времето когато изпълняваше 
длъжността си на градски префект.  
 
Походът на Плавций в Крим 
 
След първата половина на 1 век, във 
връзка със зачестилите набези на скити 
и сармати в Крим, положението на Хер-
сонес и останалите гръцки колонии 
било трагично. Неможейки да се проти-
вопоставят на варварската агресия, жи-
телите на Херсонес отправили зов за по-
мощ към тогавашния наместник на 
Мизия Тиберий Плавций Силван. Херсо-
нес имал тесни контакти с Рим още след 
Митридатовите войни, когато градът за-
станал на страната на новите повелите-
ли на Азия и получил съюзнически при-
вилегии, които явно включвали и помощ 
от страна на римските войски при нуж-
да. Затова и легатът предприел наказате-
лен поход, вследствие на което скитите 
били отблъснати. Кога точно се е състо-
ял този поход е все още дискусионен въ-
прос. Различните изследователи дават 
различни дати. От надгробния надпис 
става ясно, че експедицията се е състояла 
след като в Армения била изпратена по-
голямата част от легионите, намиращи 
се в Мизия. 
Цезенний Пет, бил назначен от импера-
тор Нерон заедно с Корбулон през есен-
та на 61 г., за да водят войната с партите. 
Вероятно именно по това време в Азия 
били прехвърлени подразделенията на 
V Македонски и IIII Скитски легион. 
Първият зимувал през 62 г. в Понт, а вто-
рият още през 61 г. бил включен в кам-
панията на изток. Така излиза, че похо-
дът на Плавций Силван със сигурност е 
започнал не по-рано от 61 - 62 г. Разбира 
се това съвпадало и с активизацията на 
римската политика по отношение на на-
родите на Кавказ и Сев. Черноморие. 
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Амбицията на Нерон била да завладее 
Армения, да установи контрол над Дер-
бентския проход в Кавказ и да започне 
грандиозния си източен поход срещу 
Партия, подобно на Александър. Война-
та за Армения обаче не потръгнала до-
бре и плановете за инвазия били отложе-
ни във времето, а след Юдейското 
въстание и самоубийството на Нерон – 
отменени от новия император Веспаси-
ан. Не звучи логично и предположение-
то, че римляните са предприели 
експедиция в Крим до 63 г., когато бил 
подписан мир с партите, тъй като тогава 
вниманието им било фокусирано върху 
Армения. От друга страна Йосиф Фла-
вий упоменава в речта на цар Агрипа 
преди началото на /юдейския бунт през 
66 г./, че римляните контролират негос-
топриемният Понт само с 40 кораба и 
3000 войника. Така че най-вероятно Ти-
берий Плавций помогнал на Крим в пе-
риода 63 - 64 г.  След 68 г. започнала 
гражданската война, мизийските леги-
они подкрепили Веспасиан и поделе-
нията им били призовани в Италия, къ-
дето те разбили войските на 
претендента Вителий. 
Археологическите находки от тухли и 
керамика в Крим дават сведения за ста-
нуването на части от Равенската флота, 
която вероятно е била използвана от на-
местника, за да прехвърли войските по 
море, тъй като Мизийската и Понтий-
ската флота в Черно море били основа-
ни по времето на Веспасиан. Запазена е 
и част от благодарствен надпис в Херсо-
нес в чест на наместника, който пристиг-
нал на 12-тия ден след скитското нападе-
ние и спасил града. 
Участието на легионери в тази експеди-
ция е твърде спорно. Тъй като в провин-
ция Мизия, след отзоваването на V Ма-
кедонски и IIII Скитски легион на изток 
останали само VIII Августов легион, /

дислоциран в Нове 45 - 69 г./ и премес-
теният от Далмация VII Клавдиев леги-
он. Така че, за да усмири варварите в 
Крим, легатът разполагал с тях и с векси-
лации на моряците от Равенската флота. 
Последните били използвани не само 
срещу вражески кораби, но и при де-
сантни и сухопътни операции, свидетел-
ство за което са намерените олтари в 
Крим, с посвещения от классиарии. Така 
че най-вероятно моряците били основ-
ните участници в похода на Плавций, 
тъй като останалите два легиона в Ми-
зия трябвало да пазят голям участък от 
вражески нашествия и едва ли биха ого-
лили лимеса, за да помогнат на Херсо-
нес. 
След като отбили атаките на варварите, 
римляните изградили нов вал, който да 
защитава населението на града. Започ-
нало и изграждането на опорни пункто-
ве в Крим, свързано с факта, че по на-
реждане на Нерон бил свален и 
боспорският цар Котис I и Боспор за 
кратко се превърнал в римска провин-
ция /63 – 68 г./. Така че вероятно целта 
на експедицията била и завоевателна, за 
да стабилизира североизточната грани-
ца на империята, след като основните 
противници – сармати и бастарни били 
усмирени в предходните кампании на 
наместника по поречието на р. Днестър. 
В Крим били предприети и наказателни 
походи срещу таврите във вътрешността 
на полуострова, след което по-голямата 
част от войската била изтеглена обратно 
в Мизия. След смъртта на Нерон импе-
ратор Галба отменил създадената про-
винция и назначил за цар на Боспор тра-
кийския династ Тиберий Юлий 
Раскупорис II, който управлявал до 93-та 
година.
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Късноантичната римска армия не при-
личала на армията от разцвета на Им-
перията през 1 и 2 в. от н.е. Това обаче 
не значи, че е била по-малко ефективна 
- късната римска армия е била отлична 
бойна сила.

Организация на римската армия
Легион
Както видяхме в началото на 2 век ле-
гионът наброявал около 5200 войника 
разпределени в 10 кохорти, всяка от 
които от по шест центурии. Първата 
кохорта била с удвоен състав - близо 
1000 войника, разпределени в 5 цен-
турии, като първата манипула била 
командвана от примипил.
След спирането на римската експан-
зия и преминаването към изграж-
дането на постоянна отбранителна 
система по границите на империята, 
започната от Адриан и римската 
войска била подложена на частич-
на промяна. През 1 и 2 в. римският 
подход към сдържане на варварските 
нашествия бил свързан с разполагане 
на спомагателни войски /auxilia/ по 
протежение на границата /limes/. 
Ако варварите ги преодолеели, те 
трябвало да се изправят срещу легио-
нерите, разположени във лагерите си. 
През 3 в. тази система вече не дейст-

вала. Много легиони били с непълен 
състав, тъй като кохортите им били 
разпръснати из Империята, заети с 
охраната на границите.
Наред с засилващата се опасност от 
германски и персийски нашествия 
били създавани и нови части. Към 230 
г., за да подсили отбраната по Рейн-
ския лимес император Александър 
Север създал Legio IV Italica. Предпо-
лага се, че Филип Арабинът създал 
Legio VI Hispana от Legio VII Gemina. 
Също оскъдни сведения имаме и 
за Legio VI Gallicana, формирана в 
Майнц от узурпатор Лелиан. За по-
хода си срещу Палмирската империя, 
завладяла Сирия, Мала Азия и Еги-
пет, император Аврелиан през 271 
г. създал два нови легиона: Legio IV 
Martia и Legio I Illyricorum. Наследи-
лият го Проб пък формирал три нови 
част за борба с горното население на 
планините Тавър в Мала Азия - Legio 
Isaura Sagitaria, Legio II Isaura и Legio 
III Isaura. Също така смяната на по-
литическите режими и честите въз-
стания довели до разпускането на два 
легиона: Legio III Gallica и Legio III 
Augusta, но поради нужда от войски 
за продължителните войни, те били 
възстановени.
По-значителни преструктурирания 

Римската армия 
през периода 180 - 280 г.

Владимир Попов
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=14243
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в легиона и най-вече в командния му 
състав настъпили през втората поло-
вина на 3 век. Към 260 г. император 
Галиен престанал да назначава за ко-
мандващи легионите легати от сена-
торското съсловие. Легатът бил заме-
нен от префект /избиран най-често 
от началниците на конницата/, кой-
то поел командването. Покрай лега-
тите изчезнали и трибуните /laticlavii 
и angusticlavii/, заменени от препози-
ти. Длъжността на примипила също 
претърпяла трансформация. С тече-
ние на времето, тя придобивала все 
повече административни функции, 
даже от 213 г. примипилът бил отго-

ворен за да събирането на специален 
налог за поддръжка на армията. Към 
280 г. примипилът дори престанал да 
командва I-вата кохорта, като длъж-
ността станала наследствена, дори 
ако синът не бил военен.

Специализирани отряди
През 1-2 век те също присъствали в 
легиона, но не били строго диферен-
цирани и се формирали в зависимост 
от обстоятелствата. В началото на 3 
век започнала сегрегацията им и те 
получили самостоятелни наименове-
ния.
Вексилации – терминът вексилация се 
използвал за всяка група действаща 
извън състава на легиона независимо 
от размера и числеността й. През 2 – 
нач. на 3 в. легионите почти винаги 
участвали във военните кампании 
в пълен състав. От средата на 3 век 
обаче легионите рядко напускали 
лагера си, а все по-често отделните им 
подразделения /кохорти, центурии/ 
се явявали на бойното поле, групира-
ни под един вексилум. Така армиите 
били съставени от вексилациите на 
няколко легиона. В битката векси-
лациите имали предимство пред 
легионите, защото се отличавали с 
по-голяма мобилност и опростено ко-
мандване. Броят на войската варирал 
в зависимост от числото на тези под-
разделения. Ако противникът бил ма-
лоброен или бил разпръстат на малки 
групи, вексилациите действали са-
мостоятелно, което улеснявало пре-
следването и унищожаването на вра-
жеските отряди. Освен това те пазели 
важни проходи и пътища /например 

Примипил през 3 век.
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стратегическите пътища в Македо-
ния, по които готите се връщали от 
грабителските си походи в Елада/. 
Подобен вид тактика бил много под-
ходящ с оглед на зачестилите през 
средата на 3 век грабителски набези 
на карпите и готите на Балканите, 
когато голямата армия била крайно 
неподходяща за преследване на раз-
дробените им банди.
Бойните вексилации обикновено се 
състояли от една или две кохорти, 
разделени на центурии. Със спомага-
телния персонал това всъщност бил 
миниатюрен легион. Наброявали 500 
/квингенария/ или 1000 /милиария/ 
човека. Били възглавявани от препо-
зит /началник/, аналог на трибуна.
В началото на 3 век вексилациите 
носели гарнизонна служба в отдале-
чени фортове. Срокът на действие на 
вексилациите бил няколко години, но 
с течение на времето те придобили 
все по-голяма независимост и започ-
нали да действат като самостоятелни 
легиони, наследили номера и името 
на майчиния си легион. Така напри-
мер през 4 век бившият III Италийски 
легион се бил разпаднал на 5 гранич-
ни легиона /limitanei/, разположени 
в Реция и шести мобилен легион, 
влизащ в състава на комитат, дисло-
циран в Илирия.
Ланциарии - първоначално през 1 
век това наименование било дадено 
на конниците от алата на Себосий /
ala Sebosiana/, стануваща в Брита-
ния. Освен дълго копие за нанасяне 
на удари, те били въоръжени и с две 
по-леки метателни, наречени lancea, 
откъдето дошло и името им. След 

първата половина на 1 век легионери-
те също използвали ланцеи при нуж-
да, например войниците от III Галски 
легион в битката си срещу тежката 
конница на роксоланите през 69 г. В 
кампанията си срещу аланите през 
135 г. половината от войниците на 
legio XII Fulminata и XV Apollinarius 
използвали пилум, а другата – lancea. 
Тактиката на римляните срещу ка-
тафрактите се състояла в следното: 
първите редици посрещали конници-
те с вдигнати нагоре пилуми, а задни-
те редици засипвали врага с ланцеи, 
хвърляйки ги над главите на бойните 
си другари.

Ланциарий от средата на 3 век:
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Счита се, че след 160 г. във всеки ле-
гион имало по 500 ланциарии т. е. 
една кохорта. В похода на Каракалла 
срещу партите /215 – 217 г./ ланциа-
риите били снабдени с колчан от по 
5-6 копия и овални щитове, с които 
им било по-удобно да действат в раз-
пръснат строй, подобно на велитите. 
Отрядите им се отличавали с голяма 
мобилност и бързина. Задачата им 
била да нарушат бойния ред на врага 
преди започването на битката. Впо-
следствие през 3 век започнали да се 
оформят цели вексилации, съставени 
от ланциарии, които във войсковата 
йерархията стояли след преториан-
ците.

Ланциарии отбраняват ранен деку-
рион - Едеса 260 г.
Фалангарии – Дион Касий пише, че 
за похода си срещу партите Каракала 
формирал и фаланга от 15 000 човека, 
набрани в Македония и екипирани 
с ленени доспехи и дълги копия. От 
оцелелите надгробни паметници на 
фалангитите обаче става ясно, че това 
били обикновени /500/ или удвоени 
/1000/ кохорти от легионери, екипи-

рани с овален щит, сегментна броня 
и въоръжени със стандартно копие и 
средно дълъг меч. Причината за нео-
бичайното наименование на легионе-
рите се кореняла в това, че Каракалла 
решил да имитира войската на Алек-
сандър Македонски, покорила Азия 
преди половин век. „Македонците“ 
всъщност били 10 000 преторианци 
и II Партски легион /сформиран от 
баща му/. Александър Север през 
231 - 233 г. също „създал“ войска от 30 
000 фалангарии, действала успешно 
срещу персите. Тази фаланга била 
съставена от 6 легиона и въоръжена 
традиционно за римските легионери.
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Протектори на императора /
protectori Augusti/
Титлата „защитник“ /protector/ се 
срещала и през ранноимперския 
период, и била давана най-често на 
легионерите телохранители. Галиен, 
след военната реформа, която извър-
шил я развил до институция, имаща 
голямо значение за римската армия 
и държава през епохата на късната 
империя. Най-често за протектори на 
императора били назначавани стар-
шите трибуни /включително прето-
риански/ и легионните префекти, 
но имало и центуриони. Тази мярка 
целяла да извиси новата аристокра-
ция, произхождаща от редовете на 
конническото съсловие, да ограничи 
властта на сенаторите в армията и да 
награди верните на императора воен-
нослужещи, борещи се срещу много-
бройните узурпатори.

Преторианска гвардия
В края на 2 век, във връзка с възраж-
дането на традицията императорът 
лично да ръководи бойните дейст-
вия, преторианската гвардия се пре-
върнала от дворцова в полева част. 
При Комод политическата рола на 
преторианците отново нарастнала и 
те след убийството му дори обявили 
търг за императорското място, купе-
но от Дидий Юлиан. Подкрепеният 
от дунавските легиони военачалник 
Септимий Север ги разпуснал, а от 
преданите си войници набрал нова 
гвардия. Тя го следвала вярно в по-
ходите му срещу другия узурпатор 
Клодий Албин /197 г./; срещу Пес-
цений Нигер и партите на изток /197 

- 202 г./; и срещу пиктите в Британия 
/208-211г/.
При Каракалла преторианците, за-
едно с легионите се сражавали в Ме-
сопотамия, а през 217 префектът им 
Макрин организирал поредния пре-
врат и се провъзгласил за император. 
През този период преторианските 
префекти концентрирали все пове-
че власт в ръцете си, назначавайки 
и сваляйки чиновниците из цялата 
империя, но често бивали убивани 
от своите подчинени. Преториански 
префект е бил и Дион Касий, оставил 
превъзходно написаната си ‚История 
на Рим‘.
След 238 г. в резултат на анархията в 
Рим преторианските префекти за-
ставали на страната на претендента, 
предложил им повече пари или сами-
те те се провъзгласявали за импера-
тори. Такъв е случаят с Филип, орга-
низирал убийството на император 
Гордиан III и узурпирал престола; 
префектите Проб и Кар. Диоклециан 
съкратил числеността на преториан-
ците, а Константин окончателно раз-
пуснал гвардията през 312 г., тъй като 
гвардейците подкрепили неговия 
противник Максенций. Длъжността 

Преторианската гвардия през 312 г.
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praefectus praetorium обаче останала, 
като се трансформирала в началник 
на тайната полиция.

Конница
В състава на легиона била 120 човека, 
разделена в 4 турми от по 30 конни-
ка. Всяка турма била командвана от 
декурион. Знамето на подразделение-
то бил взаимстваният от сарматите 
Draco /дракон/ съответно носен от 
драконарий.
Драконарий и префект от на 3 век:

Доспехите и шлемовете на кавалерис-
тите били богато украсени, декурио-
ните и знаменосците носели маски, а 
бронята била от ламеларен или люс-
пест тип.
Кавалерията се занимавала с разузна-

ване и кореспонденция, но също така 
и пазела главнокомандващия. По вре-
мето на император Галиен, легион-
ната конница била увеличена до 726 
човека, оформяйки самостоятелниа 
мобилна част за бързо реагиране.
Декурион и кавалерист от 3 век:

Във войните срещу персите и герман-
ците приоритет получила тежката 
кавалерия /клибанарии и катафра-
ктарии/, на която все по-често се 
възлагала ударната роля на бойното 
поле. Галиен използвал главно дал-
матската си тежка конница, за да 
унищожава нахлулите в Елада и Ма-
кедония готски отряди.
Клибанариите били покрити от гла-
вата до петите с броня, съставена от 
люспести и сегментни части и на 
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тегло достигала до 25 – 30 кг. Дори и 
конете били защитени от люспесто 
наметало.

Комитат /comitatus/
През периода на едноличното си 
управление /260 – 268 г./ във връзка 
със зачестилите грабителски набези 
от страна на готите, Галиен създал 
нова мобилна действена сила от кон-
ницата, наречена комитат (комитати 
означавало „спътници“, които били 
лична охрана на императора, подоб-
но на хетайрите на Александър Ма-
кедонски). Първоначално ядрото й се 
състояло от тежка кавалерия, а по-
късно и от преториански и легионни 
подразделения /вексилации/, под ко-
мандването на комит. Комитатът не 
пазел определен участък от граница-

та, а се разполагал във вътрешността 
на провинцията и при необходимост 
можел бързо да се прехвърли в застра-
шения от инвазия участък. 

Втора част:

Въоръжение на легионера
През трети век тежкият пилум про-
дължил да се използва, макар че ши-
роко разпространение получили и 
леките метателни копия – lancea, като 
се създават специални поделения – 
ланциарии /lanciarii/:

Цялата втора част може да видите тук

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=14243
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В условията на сложни 
външнополитически взаимоотношения 
между Романия и разнородните варварски 
племена и военно-племенни обединения 
в периода на Късната Античност,  ромеите 
доизграждат и усъвършенстват система от 
договорни отношения, целяща да регулира 
връзките между тях и заобикалящия ги 
варварски свят. Тези двустранни договори 
между Империята и народите, обитаващи 
нейните крайгранични райони, са един от 
ключовите елементи във външната политика 
на Римската държава не само в периода от 
IV-ти в. насетне, но и за предишните епохи от 
съществуването й1. На следващите страници 
ще се опитаме да проследим развитието, 
което в течение на времето претърпяват 
въпросните договори – foedera, като насочим 
вниманието си върху периодите на и след 
хунското нашествие, което слага началото на 
трансформирането на Римската империя и 
„Раждането на Европа”.  

Със съюзния foedus (лат. договор, б.а.), 
сключван между Империята и вождовете 
на варварските племена, се създават 
предпоставки за започването на разносрочни 
и специфични взаимоотношения, породени 
от съгласието на варварите да осигуряват 
определен брой боеспособни мъже, които 
да служат в армията на ромеите в замяна на 
издръжка от хазната и правото да се заселят 
на имперска земя. По този начин, от една 
страна Империята, отстъпвайки доброволно 
на варварите – федерати (лат. foederati, 
б.а.) контрола върху част от своята земя, de 
facto създава условия за формирането на 
полу-автономни, инородни владения на 
своя територия2; а от друга, от варварите, 

заселили се на ромейска земя, се очаквало 
да се приспособят към живота, правилата 
и законите в Империята, т.е. да бъдат 
успешно интегрирани в нейните структури и  
впоследствие асимилирани.

Върху същността на късноантичния 
foedus има множество изследвания на 
учени от най-различни поколения и школи. 
Преди повече от сто години немският учен 
Т. Момсен (30 ноември 1817 – 1 ноември 
1903 г.) – един от доайените на съвременната 
историческа наука, развива пространно 
своята визия, която е доминираща научните 
среди до началото на миналия век. 
Разглеждайки особеностите на римската 
външна политика, Момсен разграничава 
два типа дипломатически вазимоотношения 
между римляните и заобикалящия ги свят, 
на базата на които Римската република и 
респективно империя, сключвала foedus 
с чужди племена, градове и народи. 
Взаимоотошенията от първи тип се градят 
на взаимните hospitium3(гостоприемство) 
и amicitia4(приятелство), а тези от втори на 
deditio(лат. предавам се, капитулирам, б.а.) и 
clientele5, като всички тези обстоятелства биха 
могли да доведат до сключването на договор. 
От своя страна

1. Heather, P.J. “Fourth-Century Foedera and Foederati” 
in: Walter Pohl (Hrsg.): Kingdoms of the Empire. 
Leiden, 1997, pp. 85–97.

2. Heather, P.J. Goths and Romans AD 332 – 489. Oxford: 
Clarendon Press, 1991, p. 165

3. William Smith, A Dictionary of Greek and Roman 
Antiquities. New York, 1882, pp. 511– 513.

КЪСНОАНТИЧНИЯТ FOEDUS: Същност и особености
Авотр: Иван Стоянов

Още по темата: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=13456
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4. Howard Hayes Scullard , Andrew William Lintott. 
The Oxford Classical Dictionary. Oxford University 
Press,1996,

5. William Smith, A Dictionary of Greek and Roman 
Antiquities. New York, 1882, pp. 267–268

сключеният foedus представлявал – 
пише Момсен – официален договор за 
съюзничество, но само сключилите го след 
deditio варвари, т.е. поставените в подчинено 
положение, ставали foederati6. 

Според Момсен, статута на варварите 
федерати от IV-ти – V-ти в. бил юридически 
идентичен с този на федератите от епохата 
на Републиката и ранната Империя7, т.е. 
федератите били поставени в сервилно 
и неравноправно положение спрямо 
останалите ромеи. Момсеновата визия е в 
основата на всички последвали изследвания 
и ожесточени спорове, относно същността и 
статута на федератите, разбунили научните 
среди в началото на миналото столетие. 
Противоположна на Момсеновата позиция 
заема немският историк граф Александър 
фон Щауфенберг (15 март 1905 – 27 
януари 1964 г.), който в своята критика към 
Момсеновите постановки, прави важното 
уточнение, че тъй като варварите, които 
към края на IV-ти в. прекосили границите 
на Империята, по силата на сключен 
foedus, фактически не се отказват от своята 
независимост и продължават да живеят под 
своите собствени управници на ромейска 
земя, биха имали различен статут спрямо 
този на федератите от предходните епохи8; 
foederati ставали тези варвари, които – както 
пише Прокопий – „ […]влезнаха в (станаха 
част от, б.а.) ромейската политическа 
система не под формата на роби, защото 
не са били покорени от ромеите”9. Според 
Щауфенберг, чрез късноантичния foedus, 
Империята имала за цел да регламентира и 
да приведе в някакви държавноправни рамки 
силовото и нежелано появяване на варварски 
автономни владения на нейна територия10, 
т.е. този договор трябвало да послужи 
като инструмент за трансформирането на 
варварите в лоялни съюзници, а на един по-

късен етап – пълноправни поданици (лат. 
cives Romani – поданици, б.а.).  

Разглеждайки историческото и 
теоритично развитие на термина foederati, 
Момсен отбелязва, че oт VI-ти в. с него 
(познат и използван от Прокопий под 
формата φοιδεράτοι11, б.а.) се обозначават 
личните войски, разновидност на buccelarii12. 
Против това му предположенение се обяви 
френският учен Дж. Масперо, който налага 
виждането, че към VI-ти в. федерати са 
рекрутирани от разнородните варварски 
племена, населени из територията на 
Романия през предишните епохи; те, от своя 
страна, били организирани като ромейски 
войски, командвани от ромейски офицери, 
т.е. федератите формирали елита на полевата 
армия и при нужда били дислоцирани из 
всички краища на Империята13. Момсен

6. Mommsen, T. „Das römische Militärwesen seit 
Diocletian” in Gesammelte Schriften, Vol. 6, 1910.

7. Mommsen, T. „Das römische Militärwesen seit 
Diocletian” in Gesammelte Schriften, Vol. 6, 1910, 
p. 226: „[…]die foederati dieser Epoche sind rechtlich 
nicht verschieden von denen der Republik und der 
früheren Kaiserzeit”, n. 5.

8. За задочния спор между двамата историци, вж. 
„Roman attitudes towards barbarians” in: Gerhard 
B. Landers, Images and Ideas in the Middle Ages, Vol. 
II. Eddizioni de Storia e Letteratura, Roma, 1983, pp. 
777–779.

9. Procopius. With an English translation by H. B. 
Dewing. (Loeb Classical Library.) Vol. III. London and 
New York: Heinemann, 1924–1928, p. 103.

10. A. Schenk Graf von. Stauffenberg, „Die Germanen 
im römischen Reich“ in: Das Imperium und die 
Volkerwanderung. Rinn, München, 1948, pp. 36–84.

11. Procopius, History, III.XI.1-4.

12. Лични войски, използвани от висшестоящи 
пълководци и частни лица, вж. Mommsen, T. „Das 
römische Militärwesen seit Diocletian” in Gesammelte 
Schriften, Vol. 6, 1910, 226, n.5; 233-239.

13. Maspero J. Φοιδεράτοι et Στρατιώται dans larmee 
byzantine au VIе siécle Byzantinische Zeitschrift, XXI 
(1912), 97-109.

от своя страна отбелязва, че са налице 
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предпоставки за допускането на изключения 
спрямо собствената му хипотеза, 
следователно и спрямо постановките на 
френския учен14. Според Момсен, през VI-ти 
в. терминът φοιδεράτοι има двояк смисъл и в 
определени случаи, като този с палестинските 
федерати, е използван със старото си 
значение равнозначно на т.нар. съюзници 
или symmachoi15. 

В съвременната историческа наука 
за водещо, относно статута на федератите 
към началото на VI-ти в., е прието 
мнението на Дж. Масперо, според което 
те са организирани като ромейски войски, 
ръководени от ромейски офицери16, 
набирани сред варварите, намиращи се 
на ромейска територия, които доброволно 
са пожелали да служат на Империята17. 
Foederatoi за разлика от stratiotai (редовни 
войски, б.а.), които били разквартирувани 
на точно определени места из провинциите, 
формирали мобилни войски, които при нужда 
били дислоцирани навсякъде из Романия18. 
Наред със стратиотските войски, които от 
своя страна били изградени почти изцяло 
от ромеи19, Масперо, подобно на Момсен, 
разграничава още един тип варварски 
войски, т.н. symmachoi, които за разлика от 
федератите били ръководени от собствените 
си племенни вождове20. Към средата на VI-
ти в., в разгара на Юстиниановите войни, 
функциите и състава на федерати и стратиоти 
стават почти идентични21, като федератите, 
стратиотите и т.нар. съюзници поемат, в 
определени случаи, ролята и на походни 
войски22. 

С течение на времето, някои от 
постулатите на Масперо също търпят крити-

14. Mommsen, T. „Das römische Militärwesen seit 
Diocletian” in Gesammelte Schriften, Vol. 6, 1910, p. 
226, n.5.

15. Момсен прилага като доказателство 
Юстиниановата 103 Новела, в която са обозначени 
категориите войски в Палестина: milites, limitanei, 
foederati. Всички тези категории, без последната 
присъстват и в Notitia Dignitatum. Следователно, 

в случая терминът foederati не би имал значение 
равнозначно на Масперовото, защото би било 
крайно невероятно федератите (като ромейски 
войски, ръководени от ромейски офицери, б.а.) 
да бъдат изпуснати в Notitia Dignitatum. От своя 
страна, Масперо контрира с факта, че начело 
на ромейските войски в Палестина, според 103 
Новела, стои ромейски dux, а не племенен вожд. 
Момсеновото мнение за двоякото значение и статут 
на федератите е прието, вж. „The φοιδεράτοι” in 
Shahîd, Irfan. Byzantium and the Arabs in the Sixth 
Century, Dumbarton Oaks, 1995, pp. 202–206.

16. Ромейски офицери и пълководци като Ареобинд 
– comitem foederatorum, вж. Corpus Scriptorum 
Historiae Byzantinae - Ioannis Malalae Chronographia, 
ed. Ludwig August Dindorf, Bonnae 1831, Lib. XIV, 
p. 364; Сабиниан – Vulgarum ductor, вж. ЛИБИ, 
II, 299-302, Stein, Bas-Emp. II, pp. 145–146; 
Патриокъл – comes foederatorum, вж. Theopahnes. 
The Chronicle of Theophanes Confessor (Byzantine 
and Near Eastern History AD 284–813), A.M. 6005; 
Виталиан – comes foederatorum, вж. PLRE. II, p. 
1171.

17. John L. Teall, The Barbarians in Justinian‘s Armies. 
Speculum, Vol. 40, No. II (Apr., 1965), pp. 294– 322.

18. Maspero J. Φοιδεράτοι et Στρατιώται dans larmee 
byzantine au VIе siécle, Byzantinische Zeitschrift, XXI 
(1912), pp. 108–109.

19. ibidem. pp. 97–104 „[…]à partir du VIe on ne peut 
citer aucun texte établissant la présence régulière et 
habituelle de barbares dans les corps de stratïotai”,

20. Ромейският генерал Велизарий отплува за 
Картаген и с 600 symmachoi – „[…]Massagetae 
whom they now call Huns”, командвани от Синион 
и Балас, вж. Procop. III, XI. pp. 7–16.

21. Към федератите – свидетелства Прокопий – 
започват доброволно да се причисляват всякакви 
хора, включително ромеи (хора, родени поданици 
на императора, б.а.), вж. Procopius (translated by 
H. B. Dewing) in Six Volumes - Vol. II, History of wars 
book III and IV. London, 1914, III, xi. 2-7: „But at the 
present time there is nothing to prevent anyone from 
assuming this name […]”.

22. John L. Teall, The Barbarians in Justinian‘s Armies. 
Speculum, Vol. 40, No. II (Apr., 1965), 295, n.1.

ка и развитие, а с тях и представата за 
статута и ролята на федератите в историята 
на късноантична Романия. Американският 
историк проф. Джон Л. Тийл (1926–1979 г.) 
подлага на ревизия определени елементи 
от Масперовата формулировка относно 
ромейската армия, според която към VI-
ти – VII-ти в. преобладаващата част от 
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Юстиниановите походни армии e съставенa 
от ромеи (хора, родени поданици на 
императора, б.а.), т.е. според Масперо и 
неговите последователи, ромейската армия в 
този период е национална, а чуждият елемент 
в нея и съответно в полковете на федератите 
бил минимален23. Според проф. Тийл, в 
периода 527–554 г. голяма част от ромейската 
армия се варваризира24, с което изтънява 
и без това едва доловимата разлика между 
федератите и редовната полева армия25. 
Процесът на промяна на националния облик 
на имперската редовна армия е двупосочен, 
като наред с проникването на варварски 
елемети – foederati (или symmachoi, б.а.) сред 
ромейските stratiotari, е налице и навлизането 
на ромеи в полковете на федератите26. Именно 
в тази промяна на облика на ромейската 
армия проф. Тийл вижда една от основните 
причини за невъзможността на Империята, 
на един по-късен етап, да затвърди и задържи 
контрола си над териториите, станали обект 
на Юстиниановата реконкиста27.

Термините foedus и foederati, съотнесени 
към разнородните племена и народи 
(обитаващи периферията на ромейската 
държава и включени директно в защитата 
и разширението на нейните граници, б.а), 
носят различни значения и смисъл, които 
подлежат на промяна и допълване, т.е. на 
трансформиране, през различните периоди 
от историята на варваро-ромейските 
взаимоотношения. Липсата на достатъчно 
информация пречи на изграждането на една 
по-ясна представа относно правния статут 
на късноантичните федерати, т.е. условия, 
при които въпросните са получавали статут 
подобен на т.нар. peregrini от епохата на 
ранната империя или на ромейски civitas28(т.е. 
на пълноправни граждан, б.а.); 

23. John L. Teall, The Barbarians in Justinian‘s Armies. 
Speculum, Vol. 40, No. II (Apr., 1965), p. 294, n.1.

24. Под варваризира, проф. Тийл има предвид, че 
човешките загуби в завоевателните войни на  
Юстиниан Велики се запълват с хора, които по 
рождение не са били поданици на Империята, вж. 
пак там, p. 295, n. 3.

25. ibidem. p. 303: „The process of war had brought about 
profound changes in the nature of the army itself, 
changes that at least one of four crises or problems 
during the years 540-542 would further develop in a 
direction already visible”.

26. През 540-та г. Юстиниан зачислил разбитите 
от Мундо българи в редовната ромейска войска 
в Армения, вж. Theopahnes. The Chronicle of 
Theophanes Confessor (Byzantine and Near Eastern 
History AD 284–813), A.M. 6032: „The Emperor send 
the Bulgar prisoners to Armenia and Lazica and had 
them enrolled in the numeri”; Според сведението 
на Прокопий, отнасящо се до структурата на 
федератите – вж. тук бел. 21 – в техните редици 
можел да влезне всеки, включително ромей. 
Допълнително по въпроса вж. John L. Teall, The 
Barbarians in Justinian‘s Armies. Speculum, Vol. 40, 
No. II (Apr., 1965), pp. 312–313.

27. Проф. Тийл основателно отбелязва, че един от 
недостатъците на федератските или съюзническите 
полкове, които на един по-късен етап (от средата 
на VI в., б.а.) формират мнозинството и облика 
на походните армии, е невъзможността те да 
бъдат използвани, освен като походна армия, но 
и като окупационни войски вж. John L. Teall, The 
Barbarians in Justinian‘s Armies. Speculum, Vol. 40, 
No. II (Apr., 1965), 320-321.

28. Пълноправно гражданство е било давано на 
варварските крале и вождове на висши постове 
в армията като Атила – крал на хуните (?–453 г.) 
и magister militum; Аегидий – крал на франките 
(454–462 г.) и magister militum; Аларих – крал на 
готите (395–410 г.), пълководец и magister utriusque 
militiae; Аспар – алан и magister militum; Теодорих 
Страбон – крал на готите (471–526 г.) и magister 
militum и т.н. 

какви били условията, при които Империята 
отстъпва част от своята територия на 
варварите и следователно за какъв период 
от време; под каква форма са преотстъпвани 
въпросните имперски земи29; за какъв период 
са сключвани договорите между варвари и 
ромеи и ред подобни, съществени въпроси.

На следващите редове ще се опитаме да 
представим и разгледаме основните извори, 
даващи информация, колкото и оскъдна да 
е тя, относно съюзните договори, сключвани 
между Империята и нейните съседи, както и 
да проследим развитието, което с течение на 
времето, претърпяват въпросните договори – 
т.нар. foedus или foedera (мн. число, б.а.).

Събитията, които маркират съществена 
промяна относно статута и броя на федератите 
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в Империята, са битката край Адрианопол (9 
август 378 г.) и последвалите я споразумения 
между император Теодосий Велики (379–395 
г.) и готите от 382-ра г. Преди да се спрем  на 
въпросните споразумения, сключени между 
варвари и ромеи, ще върнем лентата назад 
и ще обърнем внимание на договорите, 
сключени петдесет години по-рано между 
император Константин I-ви Велики и варварите 
през 332-ра г. Според някои съвременни 
историци, чрез сключения договор между 
готи и ромеи, император Константин 
необратимо варваризира римската армия, от 
обикновените войници до висшите офицери30. 
Макар и пресилено, подобно твърдение 
не е лишено от смисъл. Със сключването 
на въпросния договор започва повратен 
момент в отношенията между ромеите и 
варварите, обвързани по някакъв начин с 
Империята, с който се променя и правния 
статут на вторите из основи31. Съществува 
възможност въпросните готи да са били във 
федератuвни отношения с Рим далеч преди 
332-ра г.32, но договорът между Константин 
I-ви и Ариарих33 е считан за основополагащ 
новите реалности в отношенията между 
Империята и късноантичния варварски свят. 
За договореностите между Константин и 
Ариарих свидетелстват редица късноантични 
историци, между които се открояват творбите 
на гота Йордан и Прокопий Кесарийски (ок. 
500–565 г.), писали и завършили своите 
истории през петото столетие.

Критичен прочит на сведението, даващо 
основна информация относно постигнатите 
договорености между император Константин 
и готсктие крале – поместено в Йордановата 
„История”34, прави британският историк 
Питър Дж.

29. Доста вероятно е земята да е отстъпвана под 
формата на terrae limetaneae, вж. MacMullen, 
Soldier and Civilian in the Later Roman Empire. 
Cambridge, 1963, pр. 14–17.

30. Lander B. Gerhard, On Roman Attitudes toward 
Barbarians in Late Antiquity; in: Images and Ideas in 
the Middle Ages, Vol. II. Roma: Edizioni Di Storia  e 
Letteratura, 1983, pp. 767–799.

31. ibidem. p.  777 (ft.37)

32. Wolfram, J. Thomas and Dunlap, Herwig Wolfram, 
History of the Goths, University of California Press, 
1988, p. 62.

33. Константин Велики сключва договор с готските 
крале Ариарих и Аорих. Историкът Йордан 
(VI в.) пише, че кралете се съгласили да дадат 
40 000 войници на императора: „[…] Gothorum 
interfuit operatio, qui foedus inito cum imperatore 
quadraginta suorum milia illi in solacio contra gentes 
varias obtulere; quorum et numerus et militia usque 
ad praesens in re publica nominatur, id est foederati. 
tunc etenim sub Ariarici et Aorici regum suorum 
florebant imperio. post quorum decessum successor 
regni extitit Geberich virtutis et nobilitatis eximius”, 
вж. Иордан, „О происхождении и деяниях гетов” 
в Серия: Византийская библиотека. Издательство: 
Алетейя, 2001 г. pp. 123–377

34. За целите на тази статия са ползвани следните 
издания: Iodanis, De Origine Actibusque Getarum.; 
Charles C. Mierow. The Gothic History of Jordanes. 
Princeton: University Press, 1915; Иордан, „О 
произхождении и деянов деяниях гетов”. Алетейя, 
2001 г.

Хийтър35. В своята статия „Foeda and Foederati 
of the Fourth Century”, той поставя и разглежда 
няколко ключови въпроса, касаещи характера 
на договорите, сключвани с варварите в 
пред-хунската епоха. Правейки уговорката, 
че достоверността на Йордановото сведение 
е общоприета и не се подлага на съмнение 
от съвременната научна общност36, Хийтър 
излага хипотезата, че Йордан като доста 
по-късен наблюдател на събитията, които 
описва, използва и влага в понятията foedus 
и foederati съвременни нему значение и 
смисъл37. За Йордан и Прокопой федератите 
са чужденци, изпълняващи ролята на 
ромейски войници срещу заплащане, чийто 
статут, права и задължения сe регламентират 
чрез двустранни договори с Романия, от 
която те официално стават част38. Статут на 
пълноправни ромейски поданици вероятно 
придобиват някои варвари от VI-ти в. 
като: херули, българи, гепиди и др., които 
влизат чрез сключването на договори (като 
равностойни партньори, б.а.) в политико-
правни взаимоотношения с Империята. Каква 
била реалността към първата половина на 
IV-ти в., според Хийтър, и в какво положение 
спрямо Римската империя се намирали 
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Ариариховите готи? В хода на своето 
изложение британският историк заключава, 
че тъй като готите претърпяват пълен крах 
северно от р. Дунав, вследствие готската 
кампания на Константин II-и39, то договорът 
с тях е сключен след deditio. Т.е. както пише 
Евсебий, готите са заробени и от гледна точка 
на Империята със сключения foedus, те са 
поставени в сервилно, непълноправно или 
дори робско положение40. За да ознаменува 
победата си и съответно покоряването на 
готите, Константин I Велики добавя ново 
прозвище към името си, като наред с почетните 
GERMANICUS MAXIMUS и SARMATICUS 
MAXIMUS, той приема и званието GOTHICUS 
MAXIMUS41. Всичко това, както основателно 
пише Хийтър, е показателно за отношението 
на Империята, в лицето на Константин 
Велики, към сключения договор от 332-ра г. 
и за новото положение, което заемали готите 
в държавата на ромеите. Този тип foedus, 
сключен след deditio, се явява продължение 
на античните договори, сключвани след 
тоталната капитулация на една от страните, 
но това не е единственият вид договор, 
регулиращ отношенията между Римската 
империя и варварския свят през първата 
половина на IV-ти в.42 В действителност, 
отбелязва  Хийтър, макар и да се следвало 
една предварително изготвена рамка при 
подготвянето на дого -

35. Heather, P.J. „Fourth-Century Foedera and Foederati” 
in: Walter Pohl (Hrsg.): Kingdoms of the Empire. 
Leiden, 1997, pp. 85–97.

36. ibidem.

37. ibidem.

38. Procopius. With an English translation by H. B. 
Dewing. (Loeb Classical Library.) Vol. III. London and 
New York: Heinemann, 1924–1928, p. 103: „Now at 
an earlier time only barbarians were enlisted among 
the foederati, those, namely, who had come into the 
Roman political system not in the condition of slaves, 
since they had not been conquered by the Romans, 
but on the basis of complete equality”.

39. За готската кампания, ръководена от Константин 
II, син на Константин Велики вж. Eusebius, Life 
of Constantine, introduction, translation and 

commentary by Averil Cameron & S. G. Hall. Oxford, 
1999, p. 155; Odahl. Constantine and the Christian 
Empire. New York, 2004, p. 200.

40. Heather, P.J. „Fourth-Century Foedera and Foederati” 
in: Thomas F.X. Nobles: From Roman provinces to 
Medieval kingdoms, New York, 2006 p. 296: „The 
trеаty did not, in Roman view, admit the Goths as 
equals, therefore, but nationally subordinated them”.

41. Odahl. Constantine and the Christian Empire. New 
York, 2004, p. 200. Наред със званията и в чест на 
триумфа си над готите, Константин I сече и монети 
с легенда VICTORIA GOTHICA.

42. Mathisen R., The Medieval Review, University of 
Washington, 2006.

ворите, самите договорености между страните 
варират и се определят от индивидуални 
преговори между тях и не на последно място – 
от политическата конюнктура към момента43. 

Въпреки че съществуването на клауза 
към договора от 332-ра г., която да указва 
броя и вида войска, която варварските крале 
се задължавали да осигурят на Империята, 
е подложено на съмнение от страна на 
Хийтър44, готски военизирани групи се 
сражават под ромейско командване, но не 
като foederati, а най-вероятно като dediticii. 
До ромейското поражение край Адрианопол 
през 378-ма и договора от 382-ра г., сключен 
от Теодосий I-ви Велики със скитите, който 
коренно променя статута и положението им 
в ромейските военна и политическа системи, 
готски отряди, като този пратен от готския 
крал Атанарих през 365-та г.45 в подкрепа 
на узурпатора Прокопий, който овладял 
Константинопол в отсътствието на император 
Валент (364–378 г.), без съмнение участват на 
неравноправни начала като контингенти към 
ромейската армия.

Макар пресилено и дори неоснователно 
твърдението, че Константин I-ви варваризира 
ромейската армия46, проникването на 
варварите на юг от р. Дунав, било под 
формата на наемна войска или под формата 
на грабителски банди, значително се 
улеснило по време и след Константиновото 
управление. Военната реформа, която 
извършва Константин I-ви, е приемана от 
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някои от късноантичните историци като 
основополагаща разложението в ромейската 
армия. Зосим (около края на V-ти в.) посочвa  
в своята „История” Константин I-ви като 
основен виновник за проникването на 
варварите на ромейска земя47. Колкото 
и да е пресилена критиката на Зосим, 
изтеглянето и преназначаването на голям 
брой от т.н. limitanei (гранични войски, 
б.а) в градските центрове под формата на 
comitatenses (редовна армия, б.а.), увеличило 
възможността варвари 

43. През 363 г. император Йовиан (363–364) сключва 
foedus с Персия, като този договор не е предхождан 
от капитулация от персийска страна. Подобен тип 
договори не са често срещани през IV век, вж. 
Heather, P.J. „Fourth-Century Foedera and Foederati”, 
p. 295: „By far the rarer usage (of foedus/foedera, 
б.а.) is of agreements involving no submission to 
the Roman state. The best example of this is Jovian’s 
treaty with the Persians in 363”. За войната между 
ромеи и перси вж. Ammianus Marcellinus, Roman 
History. London: Bohn (1862) Book XXV. pp. 373-
401. Аммиан Марцелин определя договора с 
персите за dedecore foedera (т.е. позорен договор), 
тези договори се сключвали поради „[…] extremis 
casibus”, вж. Ammiani Marcellini, Res Gestae a Fine 
Corneli Tacti (Historiae), Liber XXV, IX, 14.

44. Подлагайки на съмнение въпросното сведение у 
Йордан (виж тук бл. 6), Хийтър косвено подлага 
на критика и постановката за варваризирането на 
ромейската армия към първата половина на IV век 
(вж. тук бл. 3 и 4). За Хийтър сведението на Йордан 
е анахронизъм, вж. Heather, P.J. Goths and Romans, 
332 – 489 AD. Clarendon Press, 1991, p.78: „[…] To 
theese problems we can add a series of anachronisms. 
Most important, Jordanes’ account of the peace treaty 
of 332”.

45. За отношенията между Атанариховите готи и 
ромеи вж. Herwig Wolfram,Thomas J. Dunlap, 
History of the Goths. University of California Press, 
1990, pp. 64–75.

46. Виж тук бл. 3, 4 и 17.

47. Зосим е убеден защитник на паганизма, съзиращ 
в разпространението на християнството причината 
за разпадането на Римската империя. Вж. Zosimus, 
New History. Ed. by Green and Chaplin. London, 1814, 
Book II, 34: „Constantine likewise adopted another 
measure, which gave the Barbarians free access into 
the Roman dominions.[…] Constantine destroyed that 
security by removing the greater part of the soldiers 
from those barriers of the frontiers, and placing 
them in towns that had no need of defenders; thus 

depriving those who were exposed to the Barbarians 
of all defence, and oppressing the towns that were 
quiet with so great a multitude of soldiers, that many 
of them were totally forsaken by the inhabitants”.

граничните войски, чието участие във 
военните кампании на Империята било 
сведено до нула49. Без съмнение тези фактори 
допринасят за по-лесното проникване на 
варварски групи на имперска територия, 
но въпреки това, ромейската териториална 
цялост ще остане непокътната до крушението 
край Адрианопол през 378-ма г.50 Политиката 
на силови демонстрации, завършващи със 
сключването на foedus, се превръща в най-
често използвания метод на късноантичната 
ромейска дипломация – целяща запазване 
статуктвото и целостта на Импeрията. 

АДРИАНОПОЛ И ДОГОВОРА ОТ 382 Г. : Предистория 
и последици

Събитията, които изменят структурата 
на Империята – катастрофалното поражение 
на ромейската войска край Адрианопол; 
официалното разрешаване на готския 
въпрос от страна на император Теодосий 
I-ви с подписването на договора от 382-
ра г. и последвалата варваризация, имат 
своя предистория, на която ще се спрем в 
следващите редове.

Към началото на 376-та г. в двора на 
император Валент пристига посланичество на 
изтласканите от хуните край Дунавския лимес 
готи, натоварено с мисията да измоли земя 
за заселване на територията на Империята, 
където те да живеят като поданици на 
императора, в замяна осигуряването защита 
на границата и определен брой воини за 
ромейската армия51. Защото – както пише 
Аммиан Марцелин – „[…] всред останалите 
готски племена се ширела мълвата, че 
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невиждани дотогава люде идвали от най-
отдалечените краища на земята и подобно 
на снежна лавина, която се спуска от 
снежните планини, рушели и унищожавали 
всичко по пътя си.”52. Притиснат от 
обстоятелствата и собствените си и тези 
на приближените му амбиции, Августът 
на Изтока приема условията на готските 
пратеници53, с което поставя началото на 
„разрухата на Римската империя”54.

Низ от събития, породени от алчността и 
недалновидността на отделни висшестоящи 
лица, довеждат до избухването на 
своеобразни готски бунтове нас-

48. Luttwak, E. The Grand Strategy of the Roman Empire: 
From the First Century AD to the Third. JHU Press, 
1979, p. 179.

49. ibidem, pp. 172–173.

50. Империята успешно отбива oпасни за 
териториалната й цялост набези. През 357 г. 
алеманският крал Хнодомар настоял пред caesar 
Юлиан (бъдещия император, б.а) ромеите да 
се откажат от земите по левия бряг на р. Рейн. В 
разигралата се битка край Страсбург, ромеите 
нанасят съкрушително поражение на алеманите, 
което се явява и една от последните победи 
на ромеи над германци. За алано-ромейските 
отношения в периода 356 – 361 г. вж. Drinkwater, 
Jogn F. The Alemani and Rome 213 – 496 AD (Caracalla 
to Clovis). Oxford Uni. Press, 2007, 217-265; За 
битката при Страсбург вж. Ammianus Marcellinus, 
Roman History. London: Bohn (1862) Book XVI,  12, 
pp. 36–67.

51. За посланичеството вж. Ammianus Marcellinus, 
Roman History. London: Bohn (1862) Book XXXI, 4, 
1-5.

52. ЛИБИ, I, стр. 161.

53. Stephen Williams and Gerard Friell, Theodosius: The 
Empire at Bay. Routledge, 1994, pp. 1–4.

54. Ammiani Marcellini, Res Gestae a Fine Corneli Tacti 
(Historiae), Liber XXXI, IV, 6: „Ita turbido instantium 
studio orbis Romani pernicies ducebatur”.

сред Тракия, прелюдия към една 
продължителна и изтощителна война, 
разгоряла се в самото сърце на Империята55. 
Трагичната ги бел на император Валент, 
загинал на 9 август 378-ма г., бележи началото 

на масирано варварско колонизиране (като 
част от т.н. „Велико преселение на народите”, 
б.а.) на териториите южно от р. Дунав, което 
наред с варваризирането на политическия 
и военен апарат на държавата, променя из- 
основи облика на Римската империя56.

Близо четири години след битката край 
Адрианопол, след множество спорадични 
сблъсъци между варварите и ромейските 
войски, предвождани от Теодосий – Augustus 
на Изтока (от 19 януари 379-та г.) – умел 
и опитен потомствен пълководец, заемал 
последователно длъжностите dux на Мизия 
и Magister Militum (есента на 378-ма г.), на 3 
октомври 382-ра г. Теодосиевите пълководци 
от една страна и готските първенци от 
друга, сключват договор, по силата на който 
готите стават отново foederati на Империята 
и получават разрешение да населяват и 
обработват земи на десния бряг на р. Дунав, 
части от Тракия, Мизия, и Скития57. Тъй като 
съдържанието на договора не е достигнало до 
нас, то не можем да знаем точните условия, 
при които варварите били задължавани 
да служат в ромейската войска. Косвена 
информация относно обстоятелствата, при 
които бива сключен договора, промените 
в статуквото и порядките в Романия след 
подписването на съдбоносния foedus58 
дават: Пакат – галски оратор и поет от IV-
ти в., написал възхвално слово в името 
на император Теодосий Велики; Темистий 
(317–388 г.) – философ и оратор; Синесий 
(370–413 г.) – философ и епископ, който в 
своята реч „De regno”, декламирана пред 
императора на Изтока - Аркадий (395–408 г.), 
описва унизителното положение, в което са 
изпаднали ромеите след 382-ра г.; Клавдий 
Клавдиан (370–405 г.) – придворен поет в 
двора на западния август Хонорий (395–423 
г.); Зосим и редица други късноантични 
автори.

Пакат изнася своята реч в Рим пред 
император Теодосий и Сената малко след 
разгрома и убийството на узурпатора 
Максимус (август 388-ма г.)59. Според галския 
оратор, в решителната фаза от войната с 
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Максимус, Теодосий мобилизирал и своите 
варвари60 (tuis barbaris, б.а.), след като 
веднъж им предос-

55. За лицата и събитията, довели до злощастната 
битка, вж. Stephen Williams and Gerard Friell, 
Theodosius: The Empire at Bay, Routledge, 1994, 4-7; 
Marcellinus, Roman History. London: Bohn (1862) 
Book XXXI, IV-XVI.

56. Съдбата на някогашните римски провинции е 
описана от Павел Орозий (V в.), вж. Orosius, Seven 
Books of History against the Pagans (trans. by A. T. 
Fear). Liverpool, 2010, Book VII, 32: „By God’s will the 
nations stationed on the boundaries of the Empire […] 
invaded all the Roman territories. The Germans made 
their way through the Alps, Raetia, and the whole of Italy 
as far west as Ravenna. The Alemanni roamed through 
the Gallic provinces and even crossed into Italy. An 
invasion of the Goths ruined Greece, Pontus, and Asia; 
Dacia beyond the Danube was lost forever. The Quadi 
and the Sarmatians ravaged the Pannonian provinces”.

57. Halsall, G. Barbarian Migrations and the Roman West, 
376–568. Cambridge University Press, 2007, p.180. 

58. Stephen Williams and Gerard Friell, Theodosius: The 
Empire at Bay, Routledge, 1994, p. 76.

59. C.E.V. Nixon / Barbara Rodgers, In. Praise of Later 
Roman Emperors. The Panegyrici Latini : Introduction, 
Translation, and Historical Commentary, with the Latin 
Text of R.A.B. Mynors. University of California Press, 
1994, p. 443.

60. Пакат изрично посочва, кои са „Scyticae nationes”, 
получили статут на съюзни войски и  мобилизирани 
от Теодосий Велики, а именнo: „Ghotus ille et 
Chunus et Halanus […]”, вж. C.E.V. Nixon / Barbara 
Rodgers, In Praise of Later Roman Emperors., p. 665. 
Според Зосим: „[…] варвари-

тавил: „[…] привилегирован статут на 
съюзни войски”61, чрез договора от 382-ра г., 
разпоредил да минат под командването на 
ромейски пълководци (ducibus, б.а.)62, като от 
този момент нататък варварите „[…] напълнили 
градовете на Панония с войници”63. Наред с 
чисто военните задължения – свидетелства 
Пакат – на варварите foederati била дадена 
възможността да обработват преотстъпените 
им земи64, както вероятно и правото да 
работят в частни имения, но сaмо на онези, 
които получили статут подобен на скирите, 
преселени в Мала Азия като закрепостени 
coloni в началото на V-ти век65. Въпреки 
пропагандният характер на Пакатиевата реч66, 

тя ни дава съществена и ценна информация, 
която допълнена със сведенията на 
изброените по-горе автори, създава една по-
цялостна представа за сключения foedus.

На 1 януари 383-та г.67, по време на 
празненствата по случай встъпването в 
консулска длъжност на Флавий Сатурний 
(Magister Militum на Теодосий I-ви, сключил 
договора с готите от 382-ра г., б.а.) Темистий 
– прословут оратор и философ, който прави 
своята кариера благодарение на факта, че 
съумява да се нагоди към силните на деня 
(още от времето на августите Констанций II, 
Юлиан и Йовий, т.е. средата на 60-те години 
на IV-ти в., философът е добре приет сред 
високите етажи на властта, б.а.), изнася 
своята т.нар. XVI тържествена реч68 (лат. 
oratio). Въпросната е сред най-популярните 
от Темистиевите речи и възхвали (36 на брой, 
б.а.), тъй като съдържа сведения от първа 
ръка, относно разглеждания тук foedus. 

По същество, XVI реч представлява опит 
от страна на Темистий да възвеличае Теодосий 
I-ви, който в дните на отчаянието, налегнало 
ромейските народ и армия (след битката край 
Адрианопол, б.а.), бил призован от Бог, за да 
отърве ромеите от готската заплаха, като му 
приписва заслугите за победоносния край 
на война срещу варварите69. Теодосий I-ви – 
свидетелства Темистий (направен praefectus 
urbi на Константинопол от Теодосий през 384-
та г., б.а.) – 

        те, смесени с римските легиони, били привлечени, 
с обещания за големи награди от Максимус, ако 
предадат армията”, вж. Zosimus, New History. 
Ed. by Green and Chaplin. London, 1814, Book IV, 
45, 3: „[…] Barbarians, who were mixed with the 
Roman legions, had been solicited by Maximus with 
the promise of great rewards if they would betray the 
army”. Т.е. имало е и други варвари, служещи под 
командването на Максимус, вж. Heather, P.J. Goths 
and Romans, 332–489. Oxford, 1994, p.171

61. ibidem; Вж. ЛИБИ, I, стр. 108: „[…] ти (Теодосий, 
б.а.) предоставяш правото да изпълняват 
съвместна военна служба с нас”. 

62. ibidem. p. 665: „Ibat sub ducibus uexillisque Romanis 
[…]”.
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63. ibidem; Вж. ЛИБИ, I, стр. 109: „И вече като римски 
войник той (варваринът, б.а.) пълнеше градовете 
на Панония […]”.

64. C.E.V. Nixon / Barbara Rodgers, In Praise of Later 
Roman Emperors., p. 659: „Dicamne ego receptos 
scruitum Gothos castris tuis militem, terris sufficere 
cultorem”.

65. За скирите, вж. ЛИБИ, I, стр. 263; За колоните като 
ромейски поданици, вж. Liebeschuetz, W.  “Citizen 
Status and Law”; in: Walter Pohl: Strategies of 
Distinction: The Construction of Ethnic Communities, 
300-800. Leiden, 1998, p.136

66. C.E.V. Nixon / Barbara Rodgers, In Praise of Later 
Roman Emperors., p. 497, n. 67, n. 117

67. За Темистий, живота и речите му, вж. Heather, Peter 
& Moncur, David, trans. Politics, Philosophy, and Empire 
in the Fourth Century: selected orations of Themistius, 
with an introduction. Liverpool U. P., 2001.

68. ibidem, p. 255. Превод на речта и бележки в 
Themistius, Oratio 16, in: Heather, Peter & Moncur, 
David, trans. Politics, Philosophy, and Empire in the 
Fourth Century: selected orations of Themistius, with 
an introduction. Liverpool U. P., 2001, 265-284.

69. ibidem. p. 264, p. 275: „And so when almost everyone, 
both generals and soldiers, had their wills overturned 
in the face of such great and momentous blows 
(крушението край Адрианопол и послед - 

„[…] имал силата да подчини всички народи […] 
непреклонността на скитите, дързостта 
на аланите и лудостта на масагетите (т.е. 
на хуните, б.а.) да прекърши”70. 

За същите скитски народи: готи, хуни 
и алани – станали обект на Теодосиевата 
политка, пише и Пакат71, следователно съвсем 
не без основание може да се допусне, че 
страна в сключения foedus наред с готските 
първенци, били и тези на хуни и алани72. 
Доказателство в тази насока дава и Йоан 
Антиохийски, който разглеждайки смутовете, 
настанали към края на Теодосиевото 
управление свидетелства, че императорът 
мобилизирал хуните, настанени в Тракия, 
за кампанията си срещу западния узурпатор 
Евгений (22 август 392 – 6 септември 394 
г.)73. Хуните, вдигнати от Теодосий I-ви, за 
да служат в армията му в края на IV-ти век, 
населяват вътрешността на самата Романия, 
следователно не трябва да има съмнение, 
че те са настанени на имперска територия 

като foederati, подобно на останалите скити, 
т.е. готи и алани. Като вземем под внимание 
съобщенията на Пакат, Темистий и Йоан 
Антиохийски, можем да заключим, че наред с 
готите, вероятно и хуните участват като страна 
в сключването на договора от 382-ра година, 
т.е. те по силата на foedus получават правото 
да се заселят на юг от р. Дунав, да обработват 
земя и при нужда да служат в ромейската 
армия, но очевидно под командването на 
своите собствени крале74.

Продължавайки да убеждава своите 
слушатели в правотата на Теодосиевите 
действия и политика, вследствие на 
които варварите населили централните и 
северозападни части на Империята, Темистий 
възкликва75: „Погледнете галати-

       валите стълкновения пред Константинопол, б.а.)… 
God summons to leadership the only man (Теодосий, 
б.а.) capable of resisting such an inundation of 
misforutne […]”.

70. ibidem, p. 275: „[…] the intransigence of the 
Schytians, the boldness of the Alans, the madness of 
the Massagetai yield”.

71. Виж по-горе, бел. 60.

72. Heather, Peter & Moncur, David, trans. Politics, 
Philosophy, and Empire in the Fourth Century: 
selected orations of Themistius, with an introduction. 
Liverpool U. P., 2001, p. 275, n. 231.

73. Вж. Йоан Антиохийски в ГИБИ, III, стр. 29: „Теодосий 
вдигнал мнозина от хуните в Тракия заедно с 
техните племенни вождове (phylarchoi, б.а.) и 
се отправил на поход към Италия, за да залови 
Евгений неподготвен и без да подозира нищо”. 
Титлата phylarchos има двояко значение, като 
наред със старото си значение на племенен вожд, 
в периода IV – VII в., се използва и като официална 
титла, давана на командира на федератските 
съюзни войски, вж. The Oxford Dictionary of 
Byzantium, vol. I, New York-Oxford 1991, p. 1672. Това 
са хуните, настанени на територията на Романия от 
Praefectus praetorio Orientis Руфин (?–395 г.) преди 
неговото убийство, тъй като гражданската война 
между Теодосий I-ви и Евгений продължава до 
394-та г.

74. Интересен е случаят с пленяването и убийството 
на гота узурпатор Гайна (Magister Militum при 
Теодосий I-ви и Аркадий) в самото начало на V-ти 
век. Според Зосим, Гайна бил пленен и екзекутиран 
от Улдин – Hunnorum princeps, който сметнал за 
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„[…] опасно да позволи на варварин, следван от 
войската си, да се засели на северния бряг на 
р. Дунав”, след кaто в няколко последователни 
сражения хуните разбили готите и убили самия 
Гайна, Улдин бил щедро възнаграден от император 
Аркадий, с когото сключил договор, вж. Zosimus, 
Historia Nova, Book V, Ch. 21-22. Същият епизод 
а представен по по-различен начин от Созомен, 
който свидетелства, че Гайна и войската му 
били разбити от ромейски отряд, вж. Sozomen 
(Hermais), Historia Ecclesiastica, Book VIII, Ch. 4, p. 
366. С оглед Зосимовото свидетелство, можем 
да предположим, че под въпросния ромейски 
отряд у Созомен, се крият, някои от хуните на 
priceps Улдин, който очевидно действа съобразно 
имперска директива, неразрешавайки на Гайна, 
да се засели  на дунавския бряг. 

75. Heather, Peter & Moncur, David, trans. Politics, 
Philosophy, and Empire in the Fourth Century: 
selected orations of Themistius, with an introduction. 
Liverpool U. P., 2001, p. 281.

те, онези край Понта […] Не ги унищожиха 
Помпей и Лукулий, въпреки че имаха 
тази възможност, нито Август или 
императорите след него;  те опростиха 
греховете им и ги асимилираха в Империята. 
И сега никой не би се отнесъл към галатите 
като към варвари, а като към истински 
ромеи”. След тези му слова, следва най-
важният пасаж от XVI реч, даващ по-голяма 
яснота за клаузите на сключения договор и 
който тук ще приведем в неговата цялост: „Te 
(галатите, б.а.) плащат същите данъци като 
нас, те заемат същите чинове (звания, б.а.) 
като нас, те приемат управниците при същите 
условия като останалите и спазват същите 
закони. Същото ще правят и скитите в близко 
време. Въпреки че техните сблъсъци с нас са 
от неотдавна, всъщност съвсем скоро те ще 
приемат нашите предложения, ще седнат на 
нашите трапези, ще поемат нашите военни 
начинания и обществени длъжности”76.

Свидететелството на Темистий създава 
впечатлението за един безспорен, военен и 
политически триумф над варварите, които 
са на път да станат пълноценни граждани 
на ромейското общество и в действителност 
навежда на мисълта, че договорът е сключен 
след deditio77. В същото време, философът 
сам задава въпросите: „По добре ли беше 
да напълним Тракия с трупове отколкото с 
фермери? С гробове или с живи хора […] Да 

увеличим броя на закланите или броя на тези, 
които обработват земята”78, с които неволно 
хвърля светлина върху истинското положение, 
в което насмалко да се окажат цяла Тракия 
и нейните жители, ако не бе успял Magister 
Militum Сатурний да се договори с варварите 
през 382-ра година. Без съмнение, аналогията 
която прави Темистий между Августовата 
политика по отношение на галатите и тази на 
Теодосий I-ви по отношение на готите, цели да 
докаже правотата на решенията и действията 
на втория. 

 Вземайки под внимание думите на 
Темистий и цитираните по-горе автори, можем 
да приемем, че варварите („Scyticae nationes” 
– готи, хуни и алани, б.а.), които придобиват 
статут на foederati с договора от 382-ра г., 
наред с възможността да служат във войската 
под командването на ромейски пълководци 
или на своите собствени крале, първоначално 
получават правото да се заселят и да обработват 
земя (най-вероятно в пограничните райони на 
Тракия и Скития, б.а.), освободена от данъци. 
Според Темистий, това положение се запазило 
до 384-та година, в която ораторът изнася една 
от последните си речи – Oratio XXXIV.

Описвайки успеха на Теодосиевата 
политика относно варварите, Темистий 
възкликва: „Елате тук траки, македони и 
изпълнете очите си с тази чудна гледка: 
скитите живеят под един покрив с нас […] и 
понасят [същото] бреме“79. За оратора процесът 
на трансформиране скитите от войнствени 
варвари в ромейски земеделци и данъкоплатци, 
започнал като следствие от договора сключен 
през 382-ра г., и най-вече като следствие от 
политиката на миротвореца и човеколюбец 
Теодосий  Велики, била към своя край.

За разлика от Пакат и Темистий, които 
обрисуват събитията и състоянието на 
ромейската държава от 80-те години на IV-и 
век с ласкави багри, създавайки 

76. ibidem. p. 281

77. ibidem. p. 280, n. 250. Още повече, Темистий 
твърди, че по време на празненствата по случай 
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консулството на Сатурний,  готските първенци 
празнували „[…] триумфа  над тях самите”, вж. 
пак там, n. 249; Вж. също Oratio 34, XXII, p. 225.

78. ibidem. p. 280. 

79. ibidem. p. 328, n. 156; Скити, които Теодосий да 
използва „[…] по свое усмотрение, като земеделци 
или войници”.

впечатлението за триумф на римското 
право, нрави и обичаи, благодарение на 
което варварите са или ще бъдат успешно 
асимилирани във военно-административния 
апарат и обществен живот, философът-
епископ Синесий Ки- ринейски (370–413 
г.) в своето поучително слово „De Regno”80, 
декламирано пред император Аркадий 
(395–408 г.), предрича трагично бъдеще за 
държавата на ромеите, ако не се вземат 
нужните мерки за кардинално решение на 
гибелния скитски проблем, преди – както 
пише той – „[…] раните, загнояващи под 
повърхността, не избият; преди агресията 
на тези обитаващи нашите земи (т.е. 
скитите, б.а.) не стане явна. Защото злото 
може да бъде превъзмогнато, когато е в 
зародиш, но когато се разрастне, то ще 
вземе превес над нас”81. Според Синесий, 
тези вълци (скитите, б.а.), които: „[…] 
щом усетят слабост у кучетата, ще ги 
нападнат, ще нападнат стадото и овчаря 
– всички”, не били „[…] родени и възпитани 
според римското право” и следователно, 
към началото на V-и век, обитават ромейската 
земя, незачитайки законите: „[…] по 
своите собствени обичаи, практикувайки 
изкуството на войната (вътре, б.а.) в тази 
страна” 82. 

Към началото на V-ти век, Синесий влиза 
в открито противоречие с декламираното 
от Тeмистий, който в своята XXXIV-та реч 
(изнесена през 384-та г., б.а.) твърди, че т.нар. 
„Scyticae nationes” получили разрешение да 
се заселят на територията на Романия след 
сключването на договора от 382-ра г., са 
на път да бъдат успешно инкорпорирани в 
държавата на ромеите.

Трябва да се има предвид, че със 
сключения foedus между Теодосий и 

скитските народи се създава прецедент във 
външнополитическите отношения между 
варвари и ромеи. По силата на този договор, 
на територията на Империята се установяват 
полу-автономни неромейски военизирани 
групи. Напълно основателно можем да 
приемем, че последвалите съюзни договори 
между Романия и разнородните варварски 
крале са сключвани именно на основата, на 
вече постигнатите договорености от 382-ра 
г.83 Тоест, всяка нова варварска орда влязла в 
дипломатически отношения с империята, се 
стремяла  към подобряване на установените, 
от този първи по рода си foedus, условия и 
порядки84.

80. Синесиевата реч “De Regno” има за цел да обедини 
около себе си ромейската, анти-готската партия 
в императорския двор, т.е. тя има популистки 
характер, вж. Jay Bregman, Synesius of Cyrene, 
Philosopher-bishop. University of California Press, 
1982, 50-59. За Синесиевата позиция по скитския 
въпрос, вж. Heather, The Anti-Scythian Tirade of 
Synesius’ “De Regno” in: The Phoenix, Vol. 42, No. 2, 
152-157.

81. Fitzgerald, A. The essays and hymns of Synesius 
of Cyrene: including the Address to the Emperor 
Arcadius and the political speeches. Oxford University 
Press, H. Milford, 1930, p.137.

82. ibidem. p. 134.

83. Такъв съюзен договор сключват и някои хуни с 
praefectura praetorio Orientis Руфин (?–395 г. ), по 
силата на който те стават foederati и им е позволено 
да се заселят в Тракия, вж. Otto J. Maenchen-Helfen, 
The World of the Huns: Studies in Their History and 
Culture. University of California Press, 1973,  50-
51. Созомен обвинява Руфин, че в желанието 
си да стане тиранин, т.е. да узурпира властта, 
поканил хуните на ромейска земя, вж. Sozomen 
(Hermais), Historia Ecclesiastica, Book VIII, Ch. 1: 
„Rufinus, prefect of the East, was suspected of having 
clandestinely invited them (хуните, б.а.) to devastate 
the Roman territories […] for he was said to aspire to 
tyranny”. Тази покана, за която пише Созомен, със 
сигурност е санкционирана със сключването на 
съответен foedus.

84. Halsall, G. Barbarian Migrations and the Roman West, 
376–568. Cambridge University Press, 2007, p.180. 
Вж. също: Heater, P. Empires and Barbarians: The fall 
of Rome and the Birth of Europe. Oxfo-

В своя епохален труд „History of the 
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Later Roman Empire”, британският историк 
Арнолд Х. М. Джоунс (9 март 1904 – 9 април 
1970 г.) основателно разгра ничава няколко 
категории feoderati, разликите между които 
– пише  Джоунс – били доста размити85. За 
тези категории варвари-федерати основна 
информация от първа ръка дава Синесий, 
който продължавайки със своята тирада 
срещу пагубното варваризиране на 
Империята и тези, които явно или прикрито 
тласкат Романия към пропастта, констатира, 
че: „Само един дързък човек или пророк не би 
се уплашил от множеството разнородна 
(т.е. неромейска, б.а.) младеж […] в 
тази страна”86. Философът разделя това 
множество на поне две ясно диференцирани 
групи, играещи своите специфични социално-
политически роли в ромейското общество. 
Kъм началото на V-ти век, 20 години след 
подписването на договора от 382-ра г., той 
разграничава отделни категории неромейско 
население, обитаващо имперска територия, 
които имат различен социално-правен и 
политически статут, получен вследствие 
сключването на съюзен договор.

Към първата категория варвари – 
поставени в сервилно положение чрез 
сключен foedus след deditio, несъмнено се 
отнасят племена като гревтунгите87, които 
биват заселени във Фригия след 386-та г.. Те 
не се ползват с права, (макар и да са имали 
военни задължения88, б.а.) подобни на тези 
на скитските народи, прекосили Дунава по 
силата на съюзни договори, чиито клаузи 
наподобявали тези на договора от 382-ра г., 
тъй като били – както пише Клавдий Клавдиан 
(370–405 г.) – captives89, на ромеите. Именно 
от редиците на подобни покорени племена са 
излъчвани онези варвари, които се вливат в 
най-нисшите социални слоеве на ромейското 
общество, както свидетелства философът: „[…] 
всеки дом, колкото и скромен да е, има роб 
– скит. Скити са прислужникът, готвачът, 
водоносецът […] защото от стари времена 
се знае, че тяхната раса е най-полезна и 
най-приспособена да обслужва тази на 
ромеите”90. 

От друга страна, Синесий Киринейски е 
искрено възмутен и най-вече притеснен от 
повсеместното варваризиране на военно-
административния апарат в лицето на голяма 
част от армията, съответно на нейния висш 
команден състав и на Сената91. За разлика 
от прислужника и водоносеца, които са 
поставени в се-

rd University Press, 2010, p.180.

85. A.H.M. Jones, The later Roman Empire, 284-602: a 
social economic and administrative survey. Johns 
Hopkins University Press, 1986, 199-200.

86. Fitzgerald, A. The essays and hymns of Synesius of 
Cyrene. Oxford University Press, H. Milford, 1930, 
p.134.

87. За гревтунгите, вж. Peter Heather, The Goths, 
Blackwell Publishing, 1998, p. 100; Гревтунгите 
нахлуват на ромейска територия в голямо 
множество, включително жени и деца, през 386-
та г., с молба да им се разреши да се заселят на 
ромейска земя. След като получават отказ, подобно 
на останалите скитски племена преди тях, правят 
опит, със сила, да накарат Империята да ги приеме. 
След няколко кръвопролитни сражения са разбити 
от Magister Militum Промот и разселени на малки 
групи из Романия като федерати (някои със статут 
на coloni, б.а.) служещи под ромейски командир – 
comes, т.е. без да запазят някакъв вид автономност.

88. Claudian. with an English Translation by Maurice 
Platnauer. Vol. I. Harvard University Press, 1922, p. 
227.

89. ibidem. p. 229.

90. Fitzgerald, A. The essays and hymns of Synesius of 
Cyrene. Oxford University Press, H. Milford, 1930, 
p.136.

91. Към V-ти в., ролята на Сената в политическия живот 
на Империята се видоизменя и надхвърля тази 
на армията, вж. Бакалов, Г. Византия. Лекционен 
курс. София, 2006 г., 290-291.

рвилно положение, Синесий се чувства 
заплашен от онзи скит, който: „[…] захвърлил 
овчата кожа, която бе навлякъл, за да 
приеме тогата и да влезе в съвещателната 
зала, за да заседава по държавни въпроси 
редом с магистратите, заемайки най-
видно място до консула […]”92. Тези скити 
били – пише Синесий –„[…] родственици на 
нашите (ромейски, б.а.) роби” и биха могли 
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„[…] щом пожелаят, да използват нашите 
роби като свои войници”93. За философа, 
въпросните представляват реална заплаха за 
съществуващия ред в Империята. Основнa 
цел на тази вербална атака несъмнено е 
дискредитирането на онази съвкупност 
ромейски пълководци от варварски 
произход, които се заселват на ромейска 
земя заедно с подчинените им военно-
племенни обединения и племена, по силата 
на сключени съюзни договори94.

Скитите, чиито крале и вождове 
представляват най-новата прослойка на 
ромейската военна аристокрация, очевидно 
се ползват със статут и съответно с права, 
различни от тези на племената, заселили 
се в Романия след обявяването на deditio, 
защото – както свидетелства Прокопий – 
„[…] те влезнаха в (станаха част от, б.а.) 
ромейската политическа система не 
под формата на роби, защото не са били 
покорени от ромеите, а на основата 
на пълно равноправие (politeia, б.а.)”95. 
Независимо дали били обособени като 
отделни федератски полкове или  включени 
в редиците на редовната ромейска армия, 
тези варвари – според Синесий – „[…] би било 
по-достойно да бъдат работници-роби и 
колони (подобно на гревтунги и скири, б.а.), а 
не да носят оръжие наравно със свободните 
ромеи”96 – а техните водачи –  „[…] всички да 
бъдат лишени от магистратурите и да 
бъдат държани далеч от привилигиите на 
Съвета […]”97.

Въпреки че разполагаме с ограничена 
и, в повечето случаи, косвена информация 
относно клаузите на съюзните договори, 
то диференциацията по отношение статута 
на двете групи варвари – foederati, които 
са обект и на Синесиевото есе, е очевидна. 
Несъмнено тя е резултат именно на 
спецификата в двустранните договори, 
сключени между отделните скитски крале и 
Романия. Политиката на ромейската държава 
по отношение на заобикалящия я варварски 
свят, в началото на V-ти в. и следователно, по 
отношение на инородното населе - 

92. Fitzgerald, A. The essays and hymns of Synesius of 
Cyrene. Oxford University Press, H. Milford, 1930, 
p.136.

93. ibidem.

94. Типичен пример за подобно заселване 
санкционирано с foedus в последствие e това, 
на Алариховите тервинги – нахлули в Тесалия 
през лятото на 395-та година. Близо 3 години 
Алариховите пълчища безконтролно опустошават 
Тракия и Илирик до момента, в който исканията 
и желанията на Аларих не биват задоволени. 
Чрез силата на оръжието, Аларих принуждава 
Империята, в лицето на евнуха-консул Евтропий 
(?–399 г.), който назначава варварина за 
Magister Militum на Илирик, de facto да узакони 
съществуването на един чужд, автономен 
организъм на своя територия. За Аларих вж. у 
PLRE. II, 43-47; съответно за останалите по-
значими варварски пълководци: Гайна (PLRE. I, p. 
379); Мундерих (PLRE. I, p. 610); Фравита (PLRE. 
I, p. 372-373); Трибигилд (Philostorgius, in Photius, 
Epitome of the Ecclesiastical History of Philostorgius, 
Book XI, chapter 8); 

95. Procopius. With an English translation by H. B. 
Dewing. (Loeb Classical Library.) Vol. III. London and 
New York: Heinemann, 1924–1928, p. 103.

96. Вж. Бакалов, Г. Византия. Лекционен курс. София, 
2006 г., с. 292.

97. Fitzgerald, A. The essays and hymns of Synesius of 
Cyrene. Oxford University Press, H. Milford, 1930, 
p.136.

ние заселило доброволно или в резултат 
на военни действия нейната територия е 
резултат от действията на Теодосий I-ви 
Велики. Императорът обединител е посочен 
от Синесий Киринейски като отговорен за 
положението, в което се намирала държавата 
към началото на четвъртото столетие: „[…] 
вашият баща (Теодосий I-ви, б.а.), вдигна 
оръжие срещу тях (скитите, б.а.) и те отново 
станаха обект на състрадание, седейки 
смирено в краката му […] и той, който бе 
техен завоевател, бе обзет от жалост. Той ги 
въздигна от позицията, в която се намираха, 
като направи от тях – съюзници (symmachoi, 
б.а.) и ги счете достойни за поданство”98.
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CIVES ROMANI: Федератите и въпроса за 
поданичеството

Основният въпрос, който се поражда 
след вземане предвид цитираните до тук 
разнородни сведения, е именно – какъв е бил 
правният статут на варварите, заселени в 
Империята след 382-ра година? За съжаление, 
с оглед на спецификата в двустранните 
отношения между късноантичните ромеи и 
варвари, не можем да дадем задоволителен 
отговор. Най-общо казано, от една страна стоят 
варварите, поставени в сервилно положение, 
т.нар. servi и dediticii – изпълняващи и военни 
функции, а от друга страна тези, заселени 
на територията на Империята като foederati. 
Именно тази втора група варвари започва 
да се ползва с права, достъпни само за 
пълноправните ромейски поданици и точно 
върху нея ще насочим вниманието си.. 

Трансформирането на варварите – 
foederati в ромеи е процес, засвидетелс - тван 
от оратора Темистий99 и наченат от Теодосий 
I-ви, който – според Пакат –  наредил 
победените варвари да „[…] станат ромеи 
(лат. iussisti esse Romanam, б.а.)”100 и ги счел 
– допълва Синесий –  „[…] достойни за 
поданство”. Напълно логично би следвало 
федератите, които биват счетени за ромеи, 
т.е. тези, които успешно бъдат интегрирани 
в ромейската военна и политическа системи, 
да разполагат с права, типични само за 
пълноправните поданици (т.нар. римски 
граждани, б.а.) на Романия. 

За такова гражданство или 
поданичество, дадено на варварите 
пише, освен горецитираните автори, но и 
придворния поет Клавдий Клавдиан101, който 
определя варварина и Magister Militum 
Стилихон (360–408 г.) за предан гражданин 
на Империята102. Макар Стилихон да е 
единственият висш ромейски военачалник 

– варварин, изрично засвидетелстван като 
пълноправен гражданин на Романия, с 
голяма доза увереност можем да приемем за 
такива и останалите

98. ibidem. p. 138.

99. Вж. тук, бел. 75; Засвидетелстваното от Синесий 
също е красноречиво, вж. по-горе.

100. C.E.V. Nixon / Barbara Rodgers, In. Praise of Later 
Roman Emperors. University of California Press, 
1994, p. 503: „ […] bade them to become Roman”.

101. Claudian. with an English Translation by Maurice 
Platnauer. Vol. II. Harvard University Press, 1922, p. 
53: „Tis she alone who has received the conquered into 
her bosom and like a mother […] protected the human 
race with a common name, summoning those whom 
she has defeated to share her citizenship and drawing 
together distant races with bonds of affection”. За 
Стилихон, вж. PLRE. I, p.853

102. ibidem. p. 55: „Rome […] would keep thee (Флавий 
Стилихон, б.а.)  ever her faithful citizen.

магистрати от варварски произход, 
разполагащи – както свидетелства Синесий – 
с достъп до Сената и почетно място в съвета 
на императора103.

Позовавайки се на информацията, 
съдържаща се в приведения до този момент 
изворов и историографски материал, можем 
с основание да заключим, че в периода от 
края на IV-ти и началото на V-ти в. разнородни 
скитски военно-племенни обединения 
и народи, ръководени от своите крале и 
вождове, се възползват от новопоявилата се 
възможност да влезнат в съюзни отношения с 
ромейската държава на основата на частично 
равноправие чрез сключването на foedus. 
Една част от варварите получават статут, 
осигуряващ им набор от права, присъщи 
единствено на пълноправните ромейски 
граждани, а на техните владетели – шанса да 
станат част от управленския елит на Романия. 

Наред с факта, че се ползвали с частична 
автономност (за разлика от варварите, 
заселени като coloni, б.а.), федератите 
получават възможността да обработват 
земя като земевладелци (облагани с данъци 
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от ромейската държава, б.а.) или като 
закрепостени coloni подобно на скирите104. 
Варварите служат в имперската армия 
под командването на свои или ромейски 
пълководци, в следствие, на което им се 
гарантира правото да носят оръжие в мирно 
време105. На част от федератите се разрешава 
да влизат в брачни отношения с пълноправни 
ромейски граждани при условие, че спазват и 
законите, отнасящи се до вероизповеданията 
в Империята106; да търгуват на имперските 
пазари и тържища; да притежават роби, 
които от своя страна също стават обект на 
ромейското законодателство107.

По своему актът на делегиране 
граждански права на лица от неромейски 
произход108  не представлява прецедент в 
политиката на Романия по отношение на 
разнородните варвари, обитаващи под една 
или друга форма нейната терито - 

103. Вж. по-горе, бел. 97

104. Вж. тук бел. 65; Въпросните биват защитени със 
специален закон срещу опасността да попаднат в 
робство, както и срещу това да бъдат неправомерно 
използвани като работна ръка в различни градски 
или обществени проекти. Освен разселени из 
Империята, на скирите се отказва възможността да 
служат в ромейската армия за срок от 25 години, 
за какъвто срок, навярно се предполагало, че ще 
бъде достатъчен за успешната интеграция на това 
многочислено хунско племе в Империята.

105. За разлика от цивилните ромеи, на които по силата 
на Lex Julia de vi publica се забранявало да носят 
оръжие (за закона вж. Berger, A. Encyclopedic 
Dictionary of Roman Law. Philadephia, 1953, p. 554, 
б.а.) варварите foederati, подобно на ромейските 
войници и ветерани, имали „законово основание” 
да носят оръжие, вж. Cameron, A. Barbarians and 
Politics at the Court of Arcadius. UCP, 1993, p.211.

106. Аурелий Прудентий – поет от V-ти век пише: 
„Foreign peoples now congregate with the right of 
marriage for with mixed blood, one family is created 
from different peoples”, вж. Fathers of the Church: 
Poems of Prudentius, Vol. II, CUA Press, 1965, pp. 
158–159.  Показателен в това отношение, е случаят 
с ромейския пълководец от варварски произход 
Фравита, който в началото на V-ти в. си спечелва 
ексклузивното право, да извършва своите 
езически ритуали. Заради своя нескрит паганизъм, 
Фравита трябва да иска специално разрешение, за 
да се ожени за ромейска гражданка, вж.  PLRE. I, 

p. 372-373.

107. Към 406-та г. император Хонорий (395–423 г.) 
издава закон, отнасящ се до федератите (първи 
по рода си, б.а.), който нарежда и мобилизация 
на робите на въпросните, вж. Codex Theodosianus: 
Lib. VII, XIII, 16, ed. T. Mommsen and P.M. Meyer 
(Berlin, 1905): „[…] praecipue sane eorum servos, 
quos militia armata detentat, foederatorum nihilo 
minus et dediciorum […]”.

108. Хийтър предполага, че варварските племена, 
обитаващи отвъд граничните територии на 
Романия, стават част от империята, но не като 
„[…] пълноправни граждани, а като подчинени 
поданици”, вж. Heather, P.J. Goths and Romans AD 
332–489. Oxford: Clarendon Press, 1991, p. 113.

рия. Въпросната политика има за цел най-вече 
ускоряване интеграцията на т. нар. peregrini 
и peregrini dediticii (лат. покорени чужденци, 
б.а.) в Империята, като опита на държавата да 
използва поданичеството като инструмент 
за превръщането на скитските foederati и най-
вече, на техните крале в лоялни поданици на 
императора e oчевиден. 

От друга страна, в периода, обхващащ 
края на IV-ти и началото на V-ти век,

болшинството от варварите, изявили желание 
да сключат foedus с Империята, не поставят 
като условие въпроса за поданичеството, 
т.е. за тях то не е било самоцел109, а само 
формалност110. И въпреки че, за да бъде 
счeтен някой за поданик на Империята „[…] 
било достатъчно – пише византинистът Г. 
Икономидис – да се плащат данъците и 
да не се оспорва държавната и църковна 
власт”111, към началото на V-ти век варварите 
foederati населяват имперската територия 
най-вече като полунезависими съюзници, 
ползващи се с завидна автономия112.
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ТЕОДОСИЕВИЯТ ORBIS ROMANIS: Федератите 
между Изтока и Запада

Теодосий I-ви Велики завещава на 
своите синове Аркадий и Хонорий една 
привидно стабилизирана и единна държава, 
като те „започнали управлението си общо, 
имайки само различни резиденции”113. 
Броени месеци след Теодосиевия триумф 
нд Евгений и обединяването на Империята 
под един скипът, преждевременната смърт 
на победоносния император в Милано 
(† 17 януари 395-та г.) поставя Романия в 
нова, комплицирана ситуация. В двубой за 
Теодосиевото наследство един срещу друг се 
изправят Magister Utriusque Militiae Флавий 
Стилихон114 – съпруг на Теодосиевата дъщеря 
Серена115 и защитник на детето император 
Хонорий – станал август на деветгодишна 
възраст през 393-та г., и резидиращия в 
Константинопол Флавий Руфин116 – Praefectus 
praetorio Orientis, довереник на Теодосий и 
наставник на юношата Аркадий, и двамата 
посочени за опекуни на младите августи от 
техния баща117. 

109. Основните искания от страна на варварите при 
договаряне даден foedus се ограничават до 
получаването на земя за заселване и обработка, 
храни и продоволствия, вж. Heather, P.J. Goths and 
Romans, 332–489. Oxford, 1994, 215-217, pp. 222–
223.

110. За девалвирането на статута на пълноправния 
гражданин и гражданството изобщо, вж. 
Liebeschuetz, W. “Citizen Status and Law”; in: Walter 
Pohl: Strategies of Distinction: The Construction of 
Ethnic Communities, 300-800. Leiden, 1998, pp. 
138–139.

111. Икономидис, Г. Международният характер на 
Света гора през Средновековието. Родина, 1996 г., 
стр. 23.

112. Liebeschuetz, W. “Citizen Status and Law”; in: Walter 
Pohl: Strategies of Distinction: The Construction of 
Ethnic Communities, 300-800. Leiden, 1998, p.138.

113. Orosius

114. PLRE. I, p. 853

115. ibidem, p. 824.

116. ibidem, pp. 778–781; Вж. и по-горе, бел. 73.
117. Orosius, Seven Books of History against the Pagans 

(trans. by A. T. Fear). Liverpool, 2010, Book VII, 37: 
„Meanwhile the emperor Theodosius the Elder had 
entrusted the care of his children and the direction of 
his two courts, respectively, to his two most powerful 
subjects, Rufinus in the East and Stilicho in the West”.

В началото на 395-та г. на Запад 
Стилихон осъмва като главнокомандващ 
на обединените Западната и Източната 
ромейски армии, участвали в похода на 
Теодосий срещу Евгений; на Изток – Руфин 
се обгражда с лоялни нему варвари, набрани 
от редиците на хунските племена, заселени 
в Тракия като федерати118. В същото време 
10 хиляди тервингски бойци119 – остатък от 
готските федерати тръгнали с Теодосий I-ви, 
предвождани от ромея Аларих120, който – 
съобщава Йордан – „[…] бил от известно 
племе, като отстъпвал по благородство 
само на Амалите и произлизал от рода на 
Балтите”121, предприемат десетседмичен, 
зимен поход обратно към своите домове на 
Балканите. 

Преимуществото, в създалата се ситуация, 
очевидно било в ръцете на Флавий Стилихон. 
В сблъсъка между силните на деня главна роля 
отново изиграват федератите – готи и хуни, 
обитаващи Балканите. Заварвайки хилядите 
лоялни на Руфин хуни в Тракия122 заплахата, 
от които била не по-малко притеснителна за 
Алариховите тервинги от централизиращия 
се хунски военно-племенен съюз северно от 
р. Дунав, оглавен от принц Улдин (? – 412 г.), 
изпадналият в немилост Аларих – притиснат 
от обстоятелствата и освободен от съюзните 
си задължения към Романия със смъртта 
на Теодосий, подлага на опустошение 
балканските провинции на Империята.

В така създалата се ситуация Praefectus 
praetorio Руфин съумява да се договори 
с водача на, вече бившите, ромейски 
федерати – демонстративно насочил 
остатъка от войската си към Константинопол. 
Съчинението на Клавдий Клавдиан „In 
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Rufinum” е единствения източник, който 
дава информация за преговорите, протекли 
между самия префект и Аларих123. В опита си 
да отклони

118. Вж. по-горе, бел. 73. За корпуса от хуни поддържан 
от Руфин като лична охрана, вж. у Mommsen, T. 
Chronica minora saec. IV.V.VI.VII, Vol. I. 1892, p. 650, 
34: „Rufinus Bosforitanus cum ad summam militiae 
pervenisset, praeferri sibi non Stiliconem ab eodem 
interficitur Chunorum, quo fulciebatur, praesidio 
superato”.

119. Йордан посочва, че император Теодосий I-ви 
мобилизирал повече от 20 хиляди готски войника 
за похода си срещу Евгений, вж. Charles C. Mierow. 
The Gothic History of Jordanes. Princeton: University 
Press, 1915, Ch. XXVIII, 145. Вж. още, в: Stephen 
Williams and Gerard Friell, Theodosius: The Empire at 
Bay, Routledge, 1994, pp. 138-139; p. 200, n.10.

120. Заради заслугите му във войната срещу Евгений 
Аларих получава ромейско гражданство, вж. 
Сократ Схоластик. Церковная история. Москва, 
РОССПЭН, 1996, Книга VII, 10: „Некто Аларих, 
варвар, союзник римлян, помогавший царю 
Феодосию в войне с тираном Евгением и за то 
удостоенный римских почестей, не вынес своего 
счастья”. Вж. тук, бел. 94.

121. Charles C. Mierow. The Gothic History of Jordanes. 
Princeton: University Press, 1915, Ch. XXIX, 146.

122. Вж. тук, стр. 11, бел. 73; стр. 13, бел. 83; Otto J. 
Maenchen-Helfen, The World of the Huns: Studies 
in Their History and Culture. University of California 
Press, 1973, p.51. Интерес представлява и един 
откъс от житието на св. Хипатий (ок. 366–446 г.) 
написано от неговия ученик Килиник (ок. средата 
на V-ти в.). Според този извор, в периода между 
386-та и 395-та г., св. Хипатий живеел и служел в 
манастир намиращ се в Тракия, който бил много 
добре защитен, тъй като „[…] наблизо (в съседство, 
б.а.) живеели хуни, които лесно биха могли да 
оплячкосат района”, вж. Callinici. De vita s. Hypatii 
liber. Universita ̈t Bonn. Philologisches Seminar, 
Lipsiae, 1985, p. 12: „Διὰ γὰρ τὸ τοὺς Οὕννους 
γειτνιάζειν καὶ ῥᾳδίως πραιδεύειν τούς τόπους 
καστέλλια ᾠκοδομοῦντο”. Въпреки че не съществува 
единомислие относно местонахождението на 
манастира Халмирис (гр. Ἁλμύρισσος) – вж. 
PEUCE, S.N. VIII, 2010, p. 175 – житието е още едно 
недвусмислено свидетелство за съществуването 
хунски местообиталища на ромейска територия в 
периода ок. 395-та. г.

123. Въпреки очевадната хипербола в Клавдиановото 
съчинение, чийто пропаганден характер 
се подклажда още повече от описанието 
на ликуващия Руфин над опожарените 

Константинополски предградия, то дава ценна 
информация за обстановката, при която са 
проведени преговорите и условията поставени от 
Аларих. Самите преговори са проведени в готския 
лагер, като сам Руфин 

Алариховите пълчища далеч от 
Константинопол, тласкайки ги към Тесалия 
(най-вероятно по силата на нов foedus, 
сключен между двамата, б.а.) – оценен 
от Клавдий като най-висша форма на 
предателство, т.е. като държавна измяна124 
– и от друга страна, да положи основите на 
една нова варваро-ромейска коалиция с 
подчертан анти-готски характер, заселвайки 
хиляди хуни като федерати на територията 
на Романия, Руфин предоставя на Флавий 
Стилихон идеален предтекст за силови 
действия на Изток.

През пролетта на 395-та г. върховният 
главнокомандващ обединените ромейски 
армии предприема скоростен преход от 
Италия към опустошената Тесалия. Посрещнат 
от добре укрепилите се Аларихови готи, 
целеустременият Флавий Стилихон се оказва 
принуден да преустанови бойните действия 
и да стопира цялата кампания. 

Необходимо е обаче, да се вгледаме по-
задълбочено в причините, с които Стилихон 
мотивира своите действия. Несъмнено, целта 
на похода се крие в дискредитирането на 
Константинополското правителство в лицето 
на Флавий Руфин и налагането на Стилихон 
като единствен опекун (по своему регент, б.а.) 
на младите августи, чиято роднинска връзка 
с Теодосиевите наследници би наклонила 
везните в негова полза при една евентуална, 
открита конфронтация между двамата. От 
друга страна, формалната и основна причина, 
изтъкната от ромейския главнокомандващ, 
със сигурност била свързана с варварското 
присъствие в Тесалия, отговорността, за което 
падала върху Руфин.

Тук трябва да припомним, че 
наред с разделянето на закратко 
обединената империя между двамата 
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августи непосредствено след смъртта на 
Теодосий I-ви, през 395-та г. се извършва 
и преразпределение на диоцезите на 
префектурата Илирик между Изтока и 
Запада125. Едно полунезависимо варварско 
военно-пле -

облечен в готска носия, изпълнил редица 
„варварски” ритуали, вж. Claudian. with an English 
Translation by Maurice Platnauer. Vol. II. Harvard 
University Press, 1922, pp. 63–65.

124. ibidem; Марцелин Комес (? – ок. 534 г.) също 
определя договорката между Руфин и Аларих като 
форма на държавна измяна: „Патриций Руфин 
подготви предателство срешу император 
Аркадий, превръщайки готския крал Аларих 
в заплаха за държавата, подкупвайки го и 
изпращайки го към Гърция”; Вж. също и Mommsen, 
T. Chronica minora saec. IV.V.VI.VII, Vol. II. 1894, p. 64, 
395. В своя коментар на Клавдиановото съчинение 
„In Rufinum”, проф. Хелфен заключва, че отстъпките 
направени от Руфин по отношение на Аларих и 
постигнатите договорености, надали са били по-
различни от тези направени от Стилихон през 
397-мa и по-късно през 402-ра година, вж. Otto J. 
Maenchen-Helfen, The World of the Huns: Studies 
in Their History and Culture. University of California 
Press, 1973, p.48; Според Волфрам, Аларих може 
би бива назначен и за Magister Militum на Илирик 
от Руфин, вж. Herwig Wolfram, Thomas J. Dunlap, 
History of the Goths. University of California Press, 
1990, p. 141.

125. Диспутът относно статута на префектурата Илирик 
(с диоцезите Македония, Панония и Дакия) в 
периода след Теодосиевата смърт датира от 
началото на XX-ти век. До 379-та г., префектурата е 
неделима част от Запада, като след избирането на 
Теодосий за август на Изтока, Илирик му е отстъпен 
лично от Грациан (375–383 г.). Според Момсен, 
след смъртта на Теодосий в началото на 395-та г. 
Стилихон посвещава голяма част от своите усилия, 
за да постави цял Илирик под свой контрол, 
т.е. под контрола на император Хонорий, вж. 
Mommsen, T. „Stilicho und Alarich” in Gesammelte 
Schriften, Vol. 4, 1908, pp. 517-530. От друга страна, 
проф. Е. Щайн допуска, че към началото на 395-та 
г. Илирик се е намирал под контрола на младия 
август на Запада, a след смъртта на Руфин в края 
на същата година, някои диоцези преминават 
под юрисдикцията на Константинопол, вж. 
Stein, Е. Bas-Emp. I, p.229; Относно евентуалната 
административна принадлежност на Илирик 
към Източното правителство, вж. Mazzarino, S. 
Stilicone: la crisi imperiale dopo Teodosio. Milano, 
1942, p. 60; Вж. също и Cameron, A. Claudian: poetry 
and propaganda at the court of Honorius. Clarendon, 
1970, pp. 59-62

менно обединение насред Dioecesis 
Macedoniae – основите, на което са положени 
от Аларих в Тесалия, би било идеален буфер 
между Стилихон и Константинопол. Още 
повече, че обвързването на тервингската 
орда чрез един нов, съюзен foedus, сключен 
лично между Руфин и Аларих, и евентуалното 
назначение на втория за Magister Militum на 
Илирик (префектура с все още неуреден статут, 
б.а.), представляват от една страна – сериозен 
удар върху интересите на Милано в Illyricum 
Occidentale, и в частност реална заплаха за 
съществуването на диоцеза Панония126; а от 
друга – недвусмислена заявка от страна на 
Флавий Руфин, че за него въпросът: „Под чия 
юрисдикция попада префектурата Илирик” 
– не стоял на дневен ред.

Стилихоновата визия по въпросите, 
отнасящи се до съдбата на Илирик и тази 
на Теодосиевите синове, може да бъде 
възстановена убедително, и с малкo 
неизвестни, тъй като тя намира отражение 
в трудовете на късноантичния историк, 
дипломат и съвременник на двубоя между 
новите ромеи –  Олимпиодор Тивански 
(ок. 380 – ок. 425 г.). Неговото многотомно 
произведение не е достигнало до нас, като 
историята на Олимпиодор са запазени 
само отделни фрагменти127. Въпреки това 
то представлява един безценен източник 
за събитията, разглеждани тук, тъй като 
съдържа информация от първа ръка относно  
конфронтацията между Изтока и Запада, 
започнала през 395-та г.

Разглеждайки взаимоотношенията 
между Стилихон и Аларих от първото 
десетилетие на V-ти в., Олимпиодор 
свидетелства, че готският вожд Аларих бил 
използван от Стилихон, на когото император 
Теодосий I-ви поверил защитата на Илирик и 
синовете си, за да постави под свой контрол 
Praefectura praetorio per Illyricum (следвайки 
Теодосиевия завет, б.а.)128. Тоест, според 
популярната през първото десетилетие на 
V-ти в. на Запад версия, Стилихон бил посочен 
за единствен защитник на Теодосиевите 
синове, а префектурата Илирик поставена под 
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юрисдикцията на по-младия август Хонорий, 
de facto под контрола на Стилихон129. Не е 
сигурно, в кой момент Стилихон открито 
заявява своите пре - 

126. Относно статута на Панония в годините на 
управлението на Теодоси и Грациан († 25 август 
383-та г.)  и трансферите на диоцеза между Запада 
и Изтока, вж. Burns, T. Barbarians within the gates 
of Rome: A study of Roman military policy and the 
Barbarians, ca. 375-425 AD. Indiana University Press, 
1994, pp. 46-72.

127. Според патриарх Фотий (ок. 810 – ок. 893 г.), който 
инкорпорирайки части от късноантичната творба 
в своето епохално произведение „Bibliotheca”, 
съхранява единствените достигнали до нас, т.нар. 
46 Олимпиадорови фрагмента. Олимпиадор пише 
своята „Истории” в 22 тома в периода между 407 и 
425 г., и ги посвещава на император Теодосий II-ри 
(401–450 г.). Вж. Олимпиодор Фиванский. История, 
(Пер. и комм. Е. Ч. Скржинской). Византийский 
временник, Т. VIII. 1956, с. 223-276.

128. Олимпиодор Фиванский. История, (Пер. и комм. Е. 
Ч. Скржинской). Византийский временник, Т. VIII. 
1956, с. 223-276: „Он рассказывает о том, какой 
властью был облечен Стилихон, которого сам 
Феодосий Великий поставил опекуном над своими 
сыновьями, Аркадием и Гонорием […] Аларих, 
предводитель готов, которого Стилихон 
пригласил охранять для Гонория Иллирик (это 
была область, назначенная Гонорию отцом его 
Феодосием), узнав об убийстве Стилихона и 
не получив обещанной ему платы, осадил и 
разрушил Рим”.

129. Наред със засвидетелстваното от Олимпиодор, 
подобно внушение намираме и в една от 
най-ранните речи на Клавдиан (посветена на 
император Хонорий, б.а.), според когото Теодосий 
– лежейки на смъртния си одър, заклел Стилихон  
да бъде единсвен закрилник на неговите синове: 
„[…] бъди ти, единствен защитник на моите 
деца, нека твоята ръка заклриля двамата 
ми сина […] и обладан от бащинския дух, нека 
бдиш над тяхната младост ”, вж. Claudian. with 
an English Translation by Maurice Platnauer. Vol. I. 
Harvard University Press, 1922, pp. 281-283.

тенции на едноличен покровител на младите 
августи. Твърде вероятно сведението, на което 
се позовава Олимпиодор (чуто или прочетено 
от самия дипломат в западния двор, б.а.), да 
е плод на стремежа на Стилихон да оправдае 
агресивните си действия, предприети в 

отговор на политиката, провеждана от Руфин 
и Константинопол.

В разгара на бойните действия срещу 
Аларих в Тесалия, Стилихон получава 
нареждане от старшия август – Аркадий, да 
сдаде командването на Източната армия130 
и да я препрати към Константинопол, на 
което той се подчинява. Според проф. Щайн, 
Аркадий отстъпва диоцеза Панония (т.е. 
северозападната част на Илирик) на Хонорий 
и той отново попада под юрисдикцията на 
Запада като компенсация за връщането на 
Източната армия от страна на Стилихон131. 
Хипотезата на проф. Щайн е правдоподобна 
и не е лишена от логически аргументи, 
въпреки че не съществува единомислие 
относно точната дата, в която се осъществява 
фактическото прехвърляне на диоцеза под 
управлението на Запада, към 407-ма г. 
диоцеза Панония (преименувана на Илирик, 
б.а.) със сигурност се намира под контрола на 
Хонорий132. 

На пръв поглед, големият печеливш 
от Стилихоновата кампания в Тесалия 
безспорно бил Флавий Руфин. Префектът 
затвърждава положението си на довереник 
и наставник на младия Аркадий, успявайки 
да отбие агресивните действия на своя 
опонент Стилихон, който безславно поема 
пътя обратно към Италия. Аларих, като 
главнокомандващ варварите foederati, 
съумява да се наложи като фактор в Романия, 
с когото ще се съобразяват и в бъдеще 
конфронтиращите се императорски дворове. 

Развоят на събитията в последните 
месеци на 395-та г. обаче, изненадва  със 
своята непридвидимост. На 27 ноевмри 
395-та г., 20 дни след тържественото 
полагане на останките на Теодосий Велики 
в Константинопол, Източната ромейска 
армия, предвождана от готския comes Гайна, 
пристига пред стените на Константинопол. 
На тържественото посрещане ромейските 
войски присъсвтват лично император Аркадий 
и неговия префект Руфин. Изневиделица, по 
сигнал на готския пълководец, Флавий Руфин 
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е посечен пред очите на Източния август 
заедно с хунската му свита133.

След убийството на Руфин, в което 
някои изследователи виждат дългата ръка 
на Стилихон, по чието нареждане Гайна 
организира убийството на префекта134, а други 
– задкулисна игра в самия Константинополски 
двор между префекта Флавий Руфин и 
евнуха Евтропий, победител, от която излиза 
втория135, Ромейската империя изпада в 
поредното кризисно положение.

130. За числеността на Източната армия, вж. Джоунс 
у – A.H.M. Jones, The later Roman Empire, 284-
602: a social economic and administrative survey. 
Johns Hopkins University Press, 1986, pp. 680–682. 
–  според когото към 395-та г., армията наброявала 
20 000 души, а тази на Илирик 15 000.

131. Stein, Е. Bas-Emp. II, p.453.

132. Sozomen (Hermais), Historia Ecclesiastica, Book VIII, 
Ch. 25: „Той (Стилихон, б.а.) направи така, че 
Аларих – водача на готите, да бъде назначен от 
Хонорий за генерал на ромейската войска и да го 
изпрати в Илирия”.

133. Вж. тук, стр. 19, бел 118.

134. Justine Davis Randers-Pehrson. Barbarians and 
Romans: The Birth Struggle of Europe, A.D. 400-700. 
University of Oklahoma Press, 1983, p. 89.

135. Зосим свидетелства за политическия двубой 
между двамата, вж. Zosimus, New History. Ed. by 
Green and Chaplin. London, 1814, Book V, 3. 6. 8. 
Разглеждайки двубоя за надмощие в двора на 

За тервингските федерати и техния водач 
Аларих, вестта за убийството на Руфин служи 
като сигнал за разтрогване сключения пред 
стените на Константинопол foedus. Посмътно, 
Руфин е изобличен в корупция, изнудване 
и продажбата на постове136 – в последното 
обвинение очевидно прозира позицията 
на Евтропий по отношение назначаването 
на Аларих за Magister Militum на Илирик. 
Неуреденото положение, в което попадат 
готските федерати и Аларих със смъртта 
на Руфин, се запазва и през следващите 
няколо години. В подобна ситуация изпадат 
и хунските племена, настанени в Тракия по 
волята на Теодосий I-ви, на чиято лоялност 

Руфин очевидно е възлагал много от своите 
надежди за париране на готското влияние 
както в Източния, така и в Западния двор. 
Отсъствието на въпросните тракийски хуни 
в последвалите събития, може да се обясни 
както с факта, че наред с Руфин жертва 
на готския меч стават и голям брой хуни – 
боеспособни младежи и мъже, набрани сред 
федератите в Тракия137, така и с последвалото 
оттегляне на обезкървените скити на север от 
р. Дунав138.

Гайна от друга страна, засвидетелства 
предаността си към Романия. Предвoждайки 
Източната армия и пресичайки през 
балканските територии държани от Аларих, 
западният генерал я предава на старшия 
август пред стените на Константинопол. 
Евнухът Евтропий бързо влиза в ролята на нов 
и всесилен опекун на Източния император 
Аркадий, вероятно издейства назначението 
на готския пълководец за Magister militum 
на Тракия139. Гайна се оказва поставен в 
положението на пълководец без армия. 
Това е една от причините той, да не вземе 
участие в Евтропиевите кампании насочени 
на Изток и на Запад: срещу хуните140, и 
срещу настъпващата в диоцеза Македония 
Стилихонова армия141. Положението на 
варварския магистрат допълнително се 
усложнява, тъй като от един определен 
момент нататък интересите му се преплитат с 
тези на Евтропий, който в 397-ма г. прокарва 
закон насочен индиректно срещу Гайна142.

Аркадий между Руфин и заемащия длъжността 
Sacri Palatii Cubicularius – Евтропий, проф. Камерън 
заключва основателно, че: „This is an early example 
of the intrigue of which the word Byzantine was to 
become proverbial”, вж. Cameron, A. Barbarians and 
Politics at the Court of Arcadius. UCP, 1993, p. 6.

136. Claudian. with an English Translation by Maurice 
Platnauer. Vol. I. Harvard University Press, 1922, p. 
39: „Той издаваше тайни, злоупотребяваше с 
издръжката от хазната  и продаваше постовете 
(назначения, б.а.), които беше измъкнал от 
императора”.

137. Според британският историк Иан Хюс, това е един 
от най-ранните примери за наемането на варвари, 
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които да служат като bucellarii, вж. Hughes, I. 
Stilicho: The Vandal Who Saved Rome. Pen & Sword 
Military, 2010, p. 120.

138. Наи-вероятно към владенията на хунския принц 
Улдин, по чието нареждане няколко години 
по-късно готския пълководец е обезглавен. За 
сблъсъка на принца с Гайна, вж. тук стр. 11, бел. 74.

139. Burns, T. Barbarians within the gates of Rome: A study 
of Roman military policy and the Barbarians, ca. 375-
425 AD. Indiana University Press, 1994, p. 155.

140. За хунските походи на Изток и сблъсъците мебду 
ромеи и хуни в Ориента, вж Otto J. Maenchen-
Helfen, The World of the Huns: Studies in Their History 
and Culture. University of California Press, 1973, pp. 
51–59.

141. В 397-ма г., Стилихон начело на Западната армия 
нахлува без разрешение в диоцеза Македония 
(цяла Гърция), за да неутрализира готската заплаха 
и Аларих, вж. John Micheal O‘Flynn, Generalissimos 
of the Western Roman Empire. University of Alberta, 
1983, pp. 25–43.

142. Justine Davis Randers-Pehrson. Barbarians and 
Romans: The Birth Struggle of Europe, A.D. 400-700. 
University of Oklahoma Press, 1983, p. 90. Законът 
предвижда смъртно наказание за всеки, уличен 
в заговор с частни лица, ромейската войска или 
„[…]с варварите проклети дори”.  Под варвари  
трябва да се подразбират разнородните федерати, 
а не ромейските войници от варварски произ -

С изпращането на Източната армия 
под командването на Гайна обратно към 
Константинопол, Флавий Стилихон – завърнал 
се веднъж в Италия, започва приготовления 
за нова военна кампания на Изток, към 
диоцезите похитени от Аларих и неговите 
тервинги. На следващата 396-та г., Хонорий 
придружен от Стилихон сключва пореден 
foedus с варварските племена обитаващи 
бреговете на р. Рейн143. Според Клавдий 
Клавдиан инициативата за сключването на 
договор между германските „крале-воини” и 
Западния император била на варварите, които 
доброволно предложили услугите и воините 
си на Романия144. С връщането на диоцеза 
Illyricum Occidentale обратно под управленито 
на Западния август и включването му в 
структурите на префектурата Италия, на 
разположение на Стилихон се оказват редица 
варварски племена заселени в Панония като 
федерати след 382-ра г. Хунските и алански 
селища разположени около гр. Сирмиум във 

Втора Панония, и готски в Савия най-вероятно 
се оказват солиден източник за набиране 
попълнения за нановоформиращата се 
Западна армия. 

ТЕОДОСИЕВИЯТ ORBIS ROMANIS: Федератите 
по Limes Orientalis

В периода от края на IV-ти до началото 
и първите десетилетия на V-ти в. статута 
на арабските племена, влезли в съюзни 
отношения с Ромейската империя чрез 
сключването на foedus, също търпи 
промени. Промени, породени както от 
външнополитическия курс на Романия по 
отношение на нейните съседи по източните 
й граници146, така и от развоя на отношенията 
между ромеите и техните foederati на Запад147. 

В своята тритомна история на арабо-
ромейските отношения, озаглавена 
“Byzantium and the arabs”, проф. Ирфан 
Сшахид, пространно разглежда въпроса за 
ролята и значението на арабските федерати 
във вътрешно и външнополитическия живот 
на Империята. За автора съюзните отношения 
между араби и ромеи както и про-арабската 
политика на константинополските 

ход. Вж. Codex Theodosianus: Lib. IX, XIV, 3, ed. T. 
Mommsen and P.M. Meyer (Berlin, 1963): „Quisquis 
cum militibus vel privatis, barbaris etiam scelestam 
inierit factionem aut factionis ipsius susceperit 
sacramenta vel dederit, de nece etiam virorum 
illustrium, qui consiliis et consistorio nostro intersunt, 
senatorum etiam […]”.

143. Част от новите германски foederati влизат в 
редиците на Западната армия, останалите са 
дислоцирани из граничните гарнизони, вж. Burns, 
T. Barbarians within the gates of Rome: A study of 
Roman military policy and the Barbarians, ca. 375-425 
AD. Indiana University Press, 1994, p. 156.

144.  За Рейнската експедиция на Стилихон и 
последвалите договорености с германските 
племена, вж. Claudian. with an English Translation 
by Maurice Platnauer. Vol. I. Harvard University Press, 
1922, pp. 380– 381: „How oft has Germany begged 
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to add her troops to thine and to join her forces with 
those of Rome”.

145. Tomićić, Z. Der Untergang der Antike und deren 
Nachlebensformen in Sudpanonien, in: Slovenija 
in sosednje dezele med antiko in karolinsko dobo. 
Zaćetki slovenske etnogeneze. Ljubljana, 2000, pp. 
263–264. 

146.  За отношенията между ромеи и араби в контекста 
на ромейско-персийските войни през третото 
столетие, вж. Shahîd, Irfan. Byzantium and the Arabs 
in the Fourth Century, Dumbarton Oaks, 1984.

147. За анти-арабските настроения обхванали 
Империята в началото на Теодосиевото 
управление, вж. ibidem, pp. 200–216.

кръгове в периода между третото и четвъртото 
столетие са от една страна следствие от анти-
готските настроения обхванали Империята148, 
а от друга – опит на Константинопол да 
поддържа статуктвото по Източния limes, 
затвърждавайки стари и установявайки нови 
сфери на влияние149. 

Към края на управлението на император 
Аркадий, т.е. в началото на V-ти в. сл. Хр., 
арабското племе на салихидите си извоюва 
първостепенно място сред останалите  
племена и се налага като основният ромейски 
партньор по източната граница нa Романия, 
изземайки ролята на предшестващите ги 
танукиди като доминиращата група федерати 
в Ориента150.

Падението на танукидите намира 
отражение в едно от тържествените слова 
на галския оратор Пакат. В своята творба 
посветена на Теодосий I-ви, поетът риторично 
се обръща към своя император: „Трябва ли 
да питам за наказанието, понесено от 
бунтовните сарацини, които опозориха 
договора (foederis, б.а.)”151. Въпросните 
сарацини са убедително индетифицирани от 
проф. Сшахид като танукидите – ромейски 
foederati, намиращи се под командването 
на тяхната кралица Мавия152. Сарацинската 
предводителка – описва събитията около 
един от бунтовете на foederatite Руфин 
– „[…] разтресла градовете и селата 
на границата на Палестина и Арабия с 
ожесточена атака, като едновременно 

с това грабела и съседните провинции; 
след като отслабила ромейската войска 
в няколко битки” сключила примирие153. 
Мирното предложение било посрещнато с 
успокоение  от двете страни и следователно, 
а съюзните отношения между араби и ромеи 
– подновени към края на управлението на 
император Валент, т.е. преди 378-ма г.

За водещ мотив в бунта на сарацините, 
избухнал във втората половина на IV-ти 
в., основателно се посочват проблеми от 
религиозен характер154. Но не бива да се 
пренебрегват и чисто икономическите 
подбуди за разпалването на бунта. Над 
половин столетие след тези първоначални 
погранични смутове, имп -

148. Shahîd, Irfan. Byzantium and the Arabs in the Fifth 
Century, Dumbarton Oaks, 1988, pp. 5–6. Реакцията 
е насочена както срещу варварските крале и 
вождове от рода на Аларих и Трибигилд, така 
и срещу ромейските пълководци от варварски 
произход като Стилихон, Гайна и др.

149. ibidem.

150. За танукидите (първото арабско племе сключило 
foedus с Романия, б.а.) като федерати, вж. Shahîd, 
Irfan. Byzantium and the Arabs in the Fourth Century, 
Dumbarton Oaks, 1984, pp. 203–221.

151. „dicam a rebellibus Saracenis poenas polluti foederis 
expetitas”; Вж. също C.E.V. Nixon / Barbara Rodgers, 
In Praise of Later Roman Emperors, pp. 473–474.

152. Shahîd, Irfan. Byzantium and the Arabs in the Fourth 
Century, Dumbarton Oaks, 1984, p. 204. Описвайки 
бунта на арабските федерати, Сократ Схоластик 
(ок. 380 – ?) изрично подчертава, че сарацините 
на Мавия били съюзници на ромейте, вж. 
Сократ Схоластик. Церковная история. Москва, 
РОССПЭН, 1996, Книга IV, 36: „Тогда как царь 
выехал из Антиохии, сарацины, бывшие прежде 
союзниками римлян”.

153. Rufinus. Church history (translated by Philip R. 
Amidon). Oxford, 1997, p. 68: „[…] Mavia, the queen 
of Saracens, began to rock the towns and cities on the 
borders of Palestine and Arabia with fierce attack, 
and to late waste to the neighboring provinces at the 
same time; she also wore down the Roman army in 
frequent battles […] Sued for piece, she said she would 
agree”.

154. Проф. Сшахид, вж. у Shahîd, Irfan. Byzantium and the 
Arabs in the Fourth Century, Dumbarton Oaks, 1984, 
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pp. 142–144, излага хипотезата за религиозния 
характер на бунта. Според него, Мавия вдига 
оръжие срещу религиозната политика на 
император Валент (364–378 г.), т.е. в защита на 
ортодоксията, като основното й искане било – 
както свидетелства Руфин – „[…] монахът Моисей 
да бъде ръкоположен за епископ на народа й”

ераторите Теодосий II-ри и Валентиниан 
издават новела адресирана до Magister 
officiorum Ном, която по същество 
санкционира и регламентира дейността на 
пограничната военна администрация. Novella 
XXIV издадена през 443-та г.разглежда и 
въпроса за полагащата се на федератите 
издръжка (под формата на храни и 
продоволствия, б.а.)155. На отговорните лица 
и в частност на duces limitum се заповядва, 
да не допускат злоупотреби с издръжката 
на сарацините, както и с тази на останалите 
федерати (aliarumque gentium, б.а.), като 
при установяването на подобно нарушение, 
виновните следвало да бъдат наказани с 
меч156.

Фрагменти от самата новела, със 
съответен анализ в контекста на арабо-
ромейските отношения от средата на V-ти в., 
са поместени във втори том на монографията 
на проф. Сшахид157. Novella XXIV на 
императорите Теодосий II-ри и Валентиниан 
представлява по своему уникален източник 
на информация за съюзните арабо-ромейски 
отношения от средата на четвъртото 
столетие. Не трябва обаче, да се подминава 
фактът, че адресати на новелата не са 
единствено дуковете по limes orientalis, но 
и тези стационирани из „[…] ut tam Thracici 
quam Inlyrici hec non etiam Orientalis ac Pontici 
limitis, Aegyptiaci”158. Документът дава не по-
малко ценна информация и за затрудненията, 
пред които са изправени останалите 
федерати на Романия към средата на V-ти 
в. С новелата официално се санкционира 
един очевидно повсеместен проблем, 
какъвто е злоупотребата с държавни пари, 
предназначени за издръжка на разнородните 
ромейски foederati, като при установяването 

на престъпление, провинилите се били 
съдени „като грабители на свещените 
пари”, заслужаващи смъртно наказание159.

Невъзможността на Константинопол да 
вземе адекватни мерки по този oчевидно 
наболял проблем, датиращ от самото 
установяване на дадения тип съюзни 
отношения между варвари и ромеи, ще 
бъде първопричина за избухването на 
редица бунтове в пограничните райони на 
държавата и в недалечното бъдеще160. По 
подобен сценарий, който може да служи 
за нагледен образец на проблемите между 
ромейте и техните съюзници, се развиват и 
гото-ромейските отношения от седемдесетте 
години на IV-ти в.161 В кулминацията на 
кризата, последвала ромейския крах край 
Адрианопол, едни срещу други се изправят 
западните и източните foederati. В късното 
лято на 378-ма г., сарацинс - 

155. Вж. Theodosiani libri XVI cum constitutionibus 
Sirmondianis et leges novellae ad Theodosianum 
pertinentes (ed. by Th. Mommsen and P.M. Meyer). 
Berlin, 1954, pp. 61–64.

156. ibidem. p. 62: „Saracenorum vero foederatorum 
aliarumque gentium annonariis alimentis nullam 
penitus eos decerpendi aliquid vel auferendi licentiam 
habere concedimus. Sciant plane, quod, si quid 
amplius, quam eis ex nostra auctoritate statutum eat, 
audeant usurpare, utpote sacrae pecuniae violatores, 
et ipsi, facultatibus suis tui culminis dispositione 
limitibus adsignandis, poenam gladii sustinebunt […]”.  

157. Вж. у Shahîd, Irfan. Byzantium and the Arabs in the 
Fifth Century, Dumbarton Oaks, 1989, pp. 49–50. 
Според проф. Сшахид, към 443-та г. въпросните 
сарацини foederati, т.е. салихидите, все още нямаи 
статут на пълноправни ромейски поданици. 

158. Theodosiani libri XVI cum constitutionibus 
Sirmondianis et leges novellae ad Theodosianum 
pertinentes (ed. by Th. Mommsen and P.M. Meyer). 
Berlin, 1954, p. 63.

159. ibidem: „[…] uptoe sacrae recuinae violatores”.

160. Подобни злоупотреби с аноната на дунавсктие 
федерати – българи, довеждат до разпалването 
на същинска гражданска война в Империята през 
512-та г.

161. Вж. тук, стр. 9, бел. 55.
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ката конница командвана от Мавия, заедно 
с помощта на константинополци, отблъскват 
готските орди от подстъпите на Столица.

Разглеждайки събитията, разиграли се 
по източната ромейска граница във втората 
половина на IV-ти в., проф. Франсоа Теламон 
излага хипотезата, че бунтът, вдигнат от 
сарацините на Мавия, е породен от отказа 
на император Юлиан  Апостат (360–363 г.) да 
им предаде обичайните дарове или с други 
думи – полагащото им се възнаграждение163. 
Mакар да приема като terminus ante quem за 
избухването на бунта – смъртта на император 
Юлиан, френският учен допуска за водеща 
икономическата мотивация в действията на 
танукидите, които лишени от традиционния 
си източник на доход, подлагат на грабеж 
пограничните ромейски територии164.

Статутът и позициите, заемани от 
въпросното племе, надали са били по-
различни от тези на варварите, влезли в съюзни 
отношения с Романия към втората половина 
на IV-ти в.165. Федератите се задължавали: 
да не нарушават държавните граници; да 
подсигурят определено количество войска, 
която да бъде на разположение на Империята 
и при определени обстоятелства, да й плащат 
данък. От своя страна Романия извършвала 
определени плащания под формата на 
ежегоден трибут, отваряла пазарите си за 
варварите и удостоявала варварските крале с 
редица подаръци, с цел легитимация (чисто 
символично, б.а.) на тяхната власт166.

Залезът и окончателното изчезване 
на танукидите от историческата сцена през 
VII-ми в., са проследени в детайли от проф. 
Сшахид. Разглеждайки обстоятелствата, 
при които избухва вторият и последен бунт 
на сарацините, той съвсем основателно 
заключава, че бунта е породен от политиката 
на фаворизиране на разнородни варварски 
пълководци от страна на Теодосий167.

162. Sozomen (Hermais), Historia Ecclesiastica, Book 

VII, Ch. 1, p. 312: „Такава беше съдбата на 
Валенс. Варварите, въодушевени от победата, 
опустошиха Тракия и нахлуха до вратите на 
Константинопол. По време на това бедствие, 
някои от сарацините федерати (foederatis 
Saracenis, б.а.) на Мавия, заедно с множество 
от гражданите […] атакуваха варварите и ги 
изгониха от града”; За сарацините федерати 
намиращи се в Константинопол, вж. и Ammianus 
Marcellinus, Roman History. London: Bohn (1862) 
Book XXXI,  16, 5.

163. Thelamon, F. Pai ̈ens et chrétiens au IVe siècle. Etudes 
augustiniennes. Paris, 1981, p. 130; Вж. и Ammianus 
Marcellinus, Roman History. London: Bohn (1862) 
Book XXV. pp. 373–401: „We were exposed to 
the hostility of these Saracens because Julian had 
forbidden that the presents and gratuities, to which 
they had been accustomed, should be given to them; 
and when they complained to him, they were only 
told that a warlike and vigilant emperor had iron, not 
gold”.

164. Ammianus Marcellinus, Roman History. London: Bohn 
(1862) Book XXV. pp. 373–401: „Quitting this camp, 
the next night we reached a place called Charcha, 
where we were safe, because the artificial mounds 
of the river had been broken to prevent the Saracens 
from overrunning Armenia […] our baggage-horses 
were so jaded, that their drivers, being mostly recruits, 
marched on foot till they were hemmed in by a troop 
of Saracens”.

165. През третото столетие след Хр., Империята 
прави опити да ограничи заплахата от вълните 
готи, алани, бургунди, елемани, скири, херули, 
хуни и др. скитски племена, които  подтикнати 
от едни или други обстоятелства (най-често от 
икономически характер, б.а.) заливат бреговете 
на крайграничните реки Рейн и Дунав. Като за 
постигане на тази си цел, ромейските дипломати и 
политици прибягват до добре изпитаната система 
от краткотрайни и лесно нарушими двустранни 
договори.

166. Herwig Wolfram. The Roman Empire and Its Germanic 
Peoples. University of California Press, 1997, p. 62.

167. Shahîd, Irfan. Byzantium and the Arabs in the Fourth 
Century, Dumbarton Oaks, 1984, pp. 202–206, n.18. 

Пълководци, които в годините на управлението 
му, заемат ключови позиции във военно-
административния апарат на Империята. Към 
383-та г. за Magister Militum per Orientem, със 
седалище гр. Антиохия, е назначен oпитния 
военачалник и бъдещ консул – варваринът 
Флавий Рихомер147. Според проф. Сшахид, 
който ситуира избухването на бунта на 
арабските федерати в периода между 378-
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ма и 383-та г.169, магистър Рихомер, въпреки 
краткотрайното му пребиваване в Ориента, е 
отговорен за мълниеностното и окончателно 
разрешаване на сарацинския проблем от 
383-та г.170, а защо не и за неговото избухване.

До колко и дали назначаването на един 
варварин и езичник, какъвто безспорно е 
Флавий Рихомер за Magister Militum per 
Orientem е капката, преляла чашата и причина 
за избухването на поредния, но и последен 
бунт на танукидите и Мавия, или пък появата 
на Рихомер в Антиохия е вследствие от 
невъзможността на местната власт да се 
справи с ескалиралата до крайност ситуация, 
породена от преднамерената анти-арабска 
политика на Теодосий I-ви, са въпроси, на 
които не може да бъдат дадени категорични 
отговори. От друга страна, с пълно основание 
може да се приеме, че напрежението по 
източната ромейска граница е подклаждано 
от анти-арабската истерия, обхванала 
определени кръгове от константинополския 
двор във времето на Теодосий I-ви. Главен 
изразител, на която става късноантичният 
оратор (софист и ретор, б.а.) Либаний (ок. 
314 – ок. 394 г.) в лицето, на когото арабските 
федерати намират враг не по-малко 
заплашителен от франка-езичник Рихомер171.

В своите различни по характер и 
съдържание речи Либаний на няколко пъти 
разглежда обстоятелствата около трагичната 
смърт на император Юлиан (360–363 г.). 
Единствено в своята XXIV реч, адресирана 
до Теодосий Велики и изнесена през 379-та 
г., късноантичният софист открито обвинява 
арабските федерати за покушението 
над човека, който – както пише Аммиан 
Марцелин – „[…] покори Германия, укроти 
извивките на замръзналия Рейн, като 
някъде проля кръвта на вдъхващите ужас 
местни царе, а другаде окова с вериги 
ръцете им”172. Според софистът, в развоя на 
ромейското oтстъпление от подстъпите на 
гр. Ктезифон и завързалото се впоследствие 
сражение, Юлиан бил смъртно ранен докато: 
„[…] пытаясь сплотить разрознившийся 
строй своей фаланги и мчась затем на 

коне с криком и угрозами, а напавшим и 
ранившим его был некий танец (гр. Taienòs, 
б.а.), исполнявшей приказание своего 
начальника”173. Безименния тайен – посочен 
като физическия убиец на импера -

168. За Флавий Рихомер (IV-ти в.), вж. PLRE. I, pp. 765–
766

169. Shahîd, Irfan. Byzantium and the Arabs in the Fourth 
Century, Dumbarton Oaks, 1984, p. 204. 

170. ibidem. pp. 209–214. Въпреки че поради 
мълчанието на изворите за развоя на федератския 
бунт хипотезата защитавана от проф. Сшахид 
е изградена главно от логически аргументи, 
тя безспорно представлява една издържана 
реконструкция на събитията разиграли се в 
началото на 80-те години на IV-ти в., вж. също: The 
Cambridge Mediecal History, Vol. I. New York, 1911, 
p. 238: „[…] troubles had arisen on the frontier: the 
nomad Saracens had broken their treaty of alliance 
with Rome, and Richomer had marched on a punitive 
expedition”.

171. Близкото приятелство между Либаний и Флавий 
Рихомер е засвидетелствано от самия софист, вж. 
A. F. Norman (ed., tr.): Libanius’Autobiography. Oxford 
University Press, 1965, pp. 116–117.

172. Ammianus Marcellinus, Roman History. London: Bohn 
(1862) Book XVI, 1.

173. Либаний. РѢчи ЛибанІя (превод С. Шестаков). 
Типо–литографія Императорскаго Университета. 
КазанЬ, 1914, Orat. XXIV.

тор Юлиан от самия Либаний, е убедително 
индентифициран от проф. Сшахид като 
сарацин – федерат, действащ по нареждането 
на своя командир (άνήρ βάρβαρος, б.а.)174.

Сътресенията настъпили след смъртта на 
Теодосий I-ви не подминават и най-източните 
провинции на Империята. Много скоро 
след убийството на Флавий Руфин, евнухът 
Евтропий – нов пръв съветник и опекун на 
Аркадий175, се оказва изправен пред пореден 
външнополитически проблем излизащ, 
макар и привидно, извън специфичните му 
компетенции. В периода между края на 395-та 
и 398-ма г. източните провинции на Романия 
биват подложени на системни хунски набези, 
чиято същност може да се оприличи на 
едно, огромно по своите размери, увличане 
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и заробване на население176. Начело на 
завърналата се Източна армия, Евтропий 
съумява да отблъсне на няколко пъти хунските 
орди през 397-ма и 398-ма г., което му донася 
и честта да заеме консулската длъжност. 

Отсъствието на редовните ромейски 
войскови части от източната част на империята 
и пребиваването им в Италия вследствие на 
гражданската война от 394-та г., несъмнено 
е сред ключовите фактори допринесли за 
насочването на хуните на Изток. Местната 
власт в пострадалите провинции не 
съумява да организира адекватна защита, 
като присъствието на Magister Militum 
per Orientem Аддай в гр. Едеса с нищо 
не допринася за решаването на хунския 
проблем. Разглеждайки събитията разиграли 
се в тази част на Империята, проф. Хелфен 
се позовава и на късноантичното, сирийско 
произведение, т. нар. „История на Еуфемия 
с гота”177, което дава един възможен отговор 
на въпроса: Зaщо първоначалните опити да 
се защити limes orientalis пропадат? 

Сирийската история за чудодейното 
избавление на девойката Еуфемия, измамена 
и заробена от един гот – военнослужещ в 
ромейската армия (изпратена в Ориента 
вследствие на хунските походи, б.а.) се 
развива в гр. Едеса през 396-та г. Според 
разказът, Аддай като главнокомандващ 
въоръжените сили в диоцаза, не се решил 
да изпрати наличните му foederati срещу 
хуните, тъй като се страхувал от евентуалното 
им предателство, поради което в гр. Едеса 
била изпратена и разквартирувана редовна 
ромейска войска178. 

174. Shahîd, Irfan. Byzantium and the Arabs in the Fourth 
Century, Dumbarton Oaks, 1984, pp. 124–132; p. 136; 
вж. също и  G. W. Bowersock, Julian the Apostate, 
London, 1978, pp. 116–118: „[…]Taiênos can only be 
a Greek form of the Syriac tayyâyê, which matches 
the standard fourth-century use of the term Sarakênoi 
or Saracens. In other words, Libanius appears 
to have got his information from a local, Syriac-
speaking informant”; вж. още и A. F. Norman (ed., 
tr.): Libanius’Autobiography. Oxford University Press, 
1965, pp. 188-189.

175. Наред с факта, че Евтропий си извоюва позицията 
на най-влиятелния човек на Изток, той е и първия 
консул – евнух (399-та г.). Неговото консулство 
не е признато от западния двор и става повод 
за огромно недоволство както на Запад, така 
и на Изток. В негов изразител, се  превръща 
Клавдиан. В тирадите си насочени срещу 
Евтропий, придворния поет възкликва: „О срам в 
небесата и на земята. Градове наши, съзрете 
тази старица облечена в консулска роба […] 
Нека евнух  управлява Изтока”. Олицетворение 
на пропагандната кампания подета от западното 
правителство са и трите съчинения на Клавдиан 
посветени на евнуха Евтропий, вж. Claudian. with 
an English Translation by Maurice Platnauer. Vol. I. 
Harvard University Press, 1922, pp. 138–230.

176. За хунските походи на Изток, вж Otto J. Maenchen-
Helfen, The World of the Huns: Studies in Their History 
and Culture. University of California Press, 1973, pp. 
51–59.

177. ibidem. pp. 55–56, n.190

178. F. C. Burkitt. Euphemia and the Goth. with the Acts 
Martyrdom of the Confessors of Edessa. London-
Oxford 1913. pp. 130–131: „In the year 707 by the 
reckoning of the Greeks [= 396 AD.] the Huns had 
come forth, and they captured many captives and laid 
waste the country and they came as far as Edessa

Според Франсис Бъркит – британския 
теолог и изследовател, на чийто превод на 
„Историята” се позоваваме, въпросните 
федерати били готи179. С оглед на фактите 
обаче, едно подобно отъждествяване 
изглежда твърде произволно. В текста 
се прави ясно разграничаване между 
федератите и ромейската войска, в чиито 
редици очевидно служат готи, сред които и 
гота заробил девойката Еуфемия180. Готите са 
посочени изрично, само и единствено като 
част от войската изпратена в Едеса, т.е. готите 
са на редовна служба в ромейската армия. 
От друга страна, в контекста на опасенята 
на Magister Аддай да използва федератите 
като средство за отбиване хунските набези, 
поради вероятността те да му изменят, 
и на едно свидетелство оставено ни от 
сироезичния хроникьор Йешу Стилит (ок. 
средата на VI-ти в.), в което отговорността 
за хунското присъствие в провинция Сирия 
е хвърлена върху Флавий Руфин, можем да 
допуснем, че принадлежността на варварите 
федерати e била най-вероятно хунска181.
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Очевидно версията, че Руфин е допуснал 
хуните на ромейска земя е била популярна 
както на Запад, така и на Изток. Не трябва да 
се пренебрегва фактът, че хуните настанени 
като foederati в Тракия, участват в похода 
на Теодосий I-ви от 394-та г., предвождани 
от собствените си командири182. Тоест те, 
ползвайки се с една завидна автономност 
– живеещи и воюващи по волята на своите 
крале у вождове, били непридвидим и 
неблагонадежден съюзник183. В опита си 
да изгради защитата на източните части на 
Романия в отсъствието на голяма част от 
нейната войска Руфин, като Praefectus praetorio 
Orientis, вероятно допуска заселването на 
хуни и в най-източните диоцези на империята. 
Именно поради близостта между хуните 
foederati и нашествениците плячкосващи 
Ориента, Magister Аддай не се решава на 
действие, а решава да изчака пристигането 
на редовната ромейска войска командвана 
от Евтропий.

And Addai the Military Governor (Stratelates) at that 
time, did not give permission for the Foederati to go 
out against them (срещу хуните, б.а.) because of 
treachery in the midst, and for this cause the armies 
of the Romans came down and lived in Edessa for a 
time”.

179. ibidem. p. 184. 

180. ibidem. pp. 131–135.

181. William Wright. The Chronicle of Joshua the Stylite: 
Composed in Syriac A. D. 507. Gorgias Press, 2003, 
pp. 7–8, ch. IX: „[…] the Huns wrought in the Roman 
territory in the year 707 (A.D. 395-6), in the days of 
the emperors Honorius and Arcadius, the sons of 
Theodosius the Great, when all Syria was delivered 
into their hands by the treachery of the prefect Rufinus 

and the supineness of the general Addai”.

182. Вж. тук, стр. 11, бел. 73.

183. Показателен в това отношение е един епизод 
от войната между Теодосий и Максимус от 388-
ма г. Разчитайки предимно на варварските 
си съюзници, Теодосий разпоредил част от 
тях да минат под комадването на ромейски 
пълководци. Останалите варварите, предвождани 
от собствените си вождове, били включени към 
Теодосиевата армия. Узурпаторът Максимус се 
опитал да купи с подараци и награди варварските 
вождове, за да му предадат ромейските войски. 
Вж. тук, стр. 9, бел. 60.

ТЕОДОСИЕВИЯТ ORBIS ROMANIS: Равносметка

Политическото наследство на Теодосий 
I-ви Велики предпоставя фактичес -

ското обособяване Ромейската империя 
на две самостойни части – Pars Orientis 
и Pars Occidentis, водещи собствен и 
независим държавен (в това число и 
църковно-религиозен, б.а.) живот184. 
Преждевременната смърт на Теодосий в 
Милано на 17 януари 395-та г., заварва 
Империята изправена пред твърде много 
нерешени проблеми. На плещите на младите 
августи Аркадий и Хонорий, и техните 
съветници, се стоварва отговорността за 
разрешаването на варварския, т.е. готски, 
въпрос. Възникнал в следствие както на 
политиката, на повсеместната варваризация 
на военно-административния апарат, така 
и от допускане съществуването, на полу-
независими варваски анклави на ромейска 
земя. В крайна сметка, опитът на Теодосий 
I-ви да овладее и използва за своите нужди 
стихийните сили на, т.нар. Barbaricum – 
обграждащ ромейския свят, се оказва гибелен 
за държавата185.

Император Аркадий се доказва като 
лесно манипулируем и безхарактерен 
управник. Старшият август безмълвно 
наблюдава посичането на своя довчерашен 
наставник и довереник Флавий Руфин пред 
стените на Константинопол. Отново като 
равнодушен наблюдател, Теодосиевият син 
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с нищо не подпомага опитите на Стилихон 
да разгроми окончателно, провъзгласения 
за крал на тервингските федерати в Гърция – 
Аларих. А напротив! 

В 399-та г., първата и последна година на 
Евтропиевото консулство, евнухът – подобно 
на своя предшественик Руфин, назначава 
Аларих за магистър на Илирик186. След 
поредната Стилихонова кампания в Гърция от 
397-ма г., Константинополския Сенат свикан 
от Аркадий, осъжда действията на западния 
пълководец и го обявява за hostis publicus187. 
С този си акт Аркадий поставя началото на 
продължилата близо десетилетие открита 
конфронтация между двете половини 
на Империята. През есента на същата 
година, след като успешно парира хунските 
нападения в Източните провинции, Евтропий 
успява да привлече на своя страна Magister 
Militum per Africam Гилдо (386–398 г.), който 
засвидетелства предаността си към Източния 
август като преустановява доставките на 
зърно за Рим188.

184.  Въпреки че фактическото разделение на 
Империята предхожда управлението на Теодосий 
I-ви и се свързва с фиктивната граница прокарана 
– още по времето на Диоклециан, през Илирик, 
единството на Романия се запазва формално и 
след 395-та г.

185. Бакалов, Г. Византия. Лекционен курс. София, 2006 
г., стр. 119.

186. Вероятно с цел да предодврати доразоряването 
на Югозападните Балкани, вж. Stephen Williams 
and Gerard Friell, Theodosius: The Empire at Bay. 
Routledge, 1994, p. 150.

187. Аркадий, поради внушенията на Евтропий, свиква 
Сената обявил Стилихон за враг на Държавата, 
вж. Zosimus, New History. Ed. by Green and Chaplin. 
London, 1814, Book V, 11.1.

188. За Гилдо, вж. PLRE. I, pp. 395–396. Информация 
за последвалите събития дават основно: Зосим – 
който открито посочва Евтропий като инициатор 
на съюза с Гилдо, вж. у Zosimus, New History. Ed. 
by Green and Chaplin. London, 1814, Book V, 11.2; 
Клавдиан, според когото Изтока заговорничил 
и кроял планове за привличането на Гилдо, вж. 
Claudian. with an English Translation by Maurice 
Platnauer. Vol. I. Harvard University Press, 1922, pp. 
276–278. Вж. и Burns, T. Barbarians within the gates 

of Rome: A study of Roman military policy and the 
Barbarians, ca. 375-425 AD. Indiana University Press, 
1994, pp. 159–161. Римският Сенат обявява Гилдо 
за враг на Държавата и натоварва Стилихон със 
задачата да го отстрани от власт.

В самия край на IV-ти в., Гайна – стоящ в 
страни от гореописаните събития, 

решава да се възползва от  създалата се 
ситуация и подобно на федерата Аларих, да 
се увенчае с реална политическа и военна 
власт189. Поведението и действията на готския 
генерал в годините на неговата служба, биха 
били идеален образец за една успешна 
интеграция в структурите на Империята. Но 
подобно на редица други знайни и незнайни 
скити, предоставили услугите си на Романия, 
след близо 20 годишна военна служба, 
Гайна решава да рискува всичко и чрез 
силата на оръжието с един удър да овладее 
Изтока. Непосредствено избухналият бунт на 
фригийските foederati от пролетта на 399-та 
г., оглавен от неговия роднина Трибигилд190, 
служи на варварския пълководец като сигнал 
за действие.

След края на Евтропиевата кампания 
на Изток, в началото 399-та г. голям брой 
гревтунги – част от редовната ромейска 
армия изпратена срещу хуните, се 
завръщат в своите селища във Фригия191. 
За главнокомандващ (вероятно Comes rei 
militaris, б.а.) на въпросните, император 
Аркадий назначава прославилия се в хунската 
кампания от 398-ма г. пълководец от готски 
произход – Трибигилд192. Към края на 398-ма 
или в самото начало на 399-та г., Трибигилд 
напуска Столицата неудовлетворен от поста, 
който получава от Константинополското 
правителство и подлага на разорение 
малоазийски територии на Романия по пътя 
към Фригия, а в самата провинция на бунт се 
вдигат местните гревтунгски федерати193. 

След два неуспешни опита да се потуши 
готския бунт, на масата на преговорите един 
срещу друг застават Гайна и Трибигилд194. 
Към средата на 
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189. Аларих – човекът разорил Ахая и Епир, става – 
иронично коментира назначeнието на гота за 
Magister Клавдиан – „[…] господар на Илирия, 
сега той влиза като приятел в градовете, 
чиито стени обсаждаше, и налага правото 
(ромейските закони, б.а.) над мъжете , чиито 
жени насили и чиито деца изби”, вж. Claudian. 
with an English Translation by Maurice Platnauer. 
Vol. II. Harvard University Press, 1922, pp. 201–202.

190. За Трибигилд, вж. PLRE. II, pp. 1125–1126.

191. За гревтунгите, вж. тук стр. 14, бел. 87. От  част 
от въпросните готи – настанени от Теодосий I-ви 
във Фригия като федерати през 386-та г., бива 
сформиран – свидетелства Клавдиан – Римски 
легион, вж. Claudian. with an English Translation 
by Maurice Platnauer. Vol. II. Harvard University 
Press, 1922, pp. 226–227: „legio pridem Romana 
Gruthungi, iura quibis victis dedimus, quibis avra 
praebuimus”.  Този легион, част от редовната 
ромейска армия, вероятно действа срещу хуните 
на Изток в периода между 397-ма и 398-ма г.

192. Вж. Zosimus, New History. Ed. by Green and 
Chaplin. London, 1814, Book V, 15. Трибигилд 
вероятно командвал ромейската конница – 
съставена предимно от гревтунги, взела участие 
в отблъскването на хуните от най-източните 
части на Империята, вж. Wolfram, J. Thomas and 
Dunlap, Herwig Wolfram, History of the Goths, 
University of California Press, 1988, p. 148. Най-
вероятно Трибигилд не е принадлежал към 
племето на гревтунгите, а бил част от онези 
тервинги, които подобно на Гайна и Фравита 
предпочели редовна ромейска служба пред това 
да станат федерати, вж. Cameron, A. Barbarians 
and Politics at the Court of Arcadius. UCP, 1993, 
p.114. Под командването на Трибигилд надали 
е имало единствено варвари.

193. Отново Клавдиан е този, който съобщава за 
разигралите се събтия и за многократните 
опити на Евтропий да тушира зародилото се 
недоволство у Трибигилд, вж. Claudian. with 
an English Translation by Maurice Platnauer. Vol. 
II. Harvard University Press, 1922, pp. 199–210. 
Именно отстраняването на евнуха е едно от 
основните искания, които поставя готския comes, 
за да прекрати бунтовните действия. Което не 
бива да учудва, тъй като – свидетелства Зосим 
– в дъното на бунта стоял именно Гайна, вж. 
Zosimus, New History. Ed. by Green and Chaplin. 
London, 1814, Book V, 45, 17. 

194. За хода на бойните действия и трудностите, пред 
които се изправят ромейските пълководци, вж. 
Burns, T. Barbarians within the gates of Rome: A 
study of Roman military policy and the Barbarians, 
ca. 375-425 AD. Indiana University Press, 1994, p. 
170. 

399-та г., Гайна се оказва единствения 

ромейски главнокомандващ разполагащ с 
реална военна сила в тази част на Империята195. 
Готският пълководец –  преценявайки отлично 
състоянието, в което се намирала Империята, 
решава да капитализира от създалата се 
ситуация и настоява за лична среща с Аркадий. 
Оставен без избор, императорът поема 
към Халкдедон, където бива посрещнат от 
ромейската войска и нейния целеустремен 
главнокомандващ.  

Непоследователността на Аркадиевата 
политика, който отново се представя като 
безхарактерен владетел съгласявайки се 
с диктата на Гайна, е очевидна. Съгласно 
желанията на гота, Евтропий е свлаен от власт 
и заточен на о. Кипър, след което осъден като 
враг на Държавата, и екзекутиран в края 
на годината, а имотите му конфискувани196. 
Негововата злочеста съдба споделят редица 
неудобни за Гайна знатни ромеи – като 
бившия консул и Теодосийев пълководец 
Сатурний197 и новия Praefectus praetorio 
Orientis – Аврелиян198.

В новата си роля на Magister Utriusque 
Militiae Гайна199, тържествено влиза в 
Константинопол придружен от варварсктие 
си легионери. В Столицата, гота  изпитва от 
първа ръка анти-варварските настроения 
обхванали гражданите200. Първият и последен 
опит на Гайна да се възползва от новата си 
позиция пропада. Желанието му да изгради 
арианска църква за своите подчинени в 
Столицата среща острата съпротива на 
патриарха Йона Златоуст (349–407 г.)201. 

Напрежението, между двете групировки 
в града, достига критичната си точка след 
заточението на Аврелиян. В момента, в който 
Гайна решава да напусне Константинопол 
– отправяйки към гроба Йоан Кръстител, 
за да търси изцерение за новопоявило 
се заболяване,  анти-готските настроения 
взимат връх. Сред готите се понесъл слух, 
че константинополци подготвят метеж и 
разтревожени от възможния развой на 
събитията, една голяма част от варварите 
тръгва след своя Magister. В същото време, 
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сред населението в Столицата плъзнала 
мълвата, че готите се готвели да запалят 
пожари, да ограбят банките и т.н. Обтегнатата 
до краен предел ситуация ескалирала в 
избухването на редица спорадични сблъсъци 
между готския гарнизон и столичани, в които 
вторите взели превес. Оцелелите 700 готи 
– опитали да намерят спасение в една от 
градските църкви, биват изгорени живи от 
разгневената тълпа202. 

 

195.  Намиращият се в Антиохия Magister Militum 
per Orientem Фравита – отново гот по произход, 
насочил вниманието си към Персия, не 
предприел никакви действия срещу Трибигилд 
и неговите федерати. За Фравита, вж. PLRE. I, 
p. 372-373.

196. Евтропий се опитал да намери убежище в 
някакъв храм, но тъй като сам прокарал закон 
забраняващ на Църквата да дава убежище на 
бегълци, опита му пропаднал, вж. Socrates 
Scholasticus. The Ecclesiastical History. NuVision 
Publications, 2007,  p. 236.

197. Човекът сключил съдбоносния договор със 
скитските племена от 382-ра г., вж. тук стр. 10.

198. Аврелиян е лицето на анти-готската партия в 
Константинопол и един от благодетелите на 
Синесий Киринейски. Той става вдъхновение за 
Синесиевия герой Озирис изправил се срещу 
брат си и един скитския вожд, чийто прототип 
най-вероятно бил Ганйна, вж. Fitzgerald, A. The 
essays and hymns of Synesius of Cyrene: including 
the Address to the Emperor Arcadius and the 
political speeches. Oxford University Press, H. 
Milford, 1930, p.243.

199. Sozomen (Hermais), Historia Ecclesiastica, Book 
VIII, Ch. 4. Гайна е назначен за върховен 
главнокомандващ съхопътните сили на 
Империята.

200. За разпалване анти-готските настроения 
в Столицата допринася едно посолство на 
Синесий, посетил града непосредствено преди 
низвергването на Евтропий.

201. Socrates Scholasticus. The Ecclesiastical History. 
NuVision Publications, 2007,  p. 236.

202. Justine Davis Randers-Pehrson. Barbarians and 
Romans: The Birth Struggle of Europe, A.D. 400-

700. University of Oklahoma Press, 1983, pp. 92–93.

„С тиранията му беше свършено, 

след като силата, която я поддържаше 
беше изгонена от града” – с неприкрито 
задоволство пише Синесий203. Аркадий на 
свой ред обявява Гайна за враг на Държавата, 
с което слага началото няколкомесечната 
агония на варварина и неговите готи. 
Притиснат на Изток от Magister Militum per 
Orientem Фравита, който блокира с флота си 
малоазийския брях, а на Запад застрашен, от 
евентуалната намеса на магистър на Илирик 
Аларих, Гайна решава да се отправи северно 
от Дунав, към териториите подвластни на 
хунския принц Улдин204.

В периода след 395-та г. във 
взаимоотношенията ромеи-варвари настъпва 
осезаем обрат. Неспособността на младите 
августи Аркадий и Хонорий да изпълняват 
своите задължения, тласка управлението на 
държавата в ръцете на магистри, съветници 
и пълководци от всякакъв произход. 
Правителствата на Изтока и Запада – 
оглавени от Руфин, Стилихон, Евтропий 
или Гайна, кроят интриги и заговорничат 
едно срещу друго, подобно на тези, на две 
враждуващи държави. Оръжие, в ръцете на 
едните и на другите, стават разнородните 
варварски племена и военно-племенни 
обединения сключили съюзен договор с 
ромейските управници, т.нар. foederati. При 
липсата на един силен и уважаван от армията 
император, скитските крале – осланяйки 
се на силата на собствените си племена 
вклинени из ромейските провинции, от 
една страна и ромейските пълководци 
от варварски произход – спечелили 
уважението и довериeто на обикновения 
войник, от друга, започват да налагат своята 
воля в политическия живот на Романия, 
заплашвайки нейното съществуване.

203. Fitzgerald, A. The essays and hymns of Synesius 
of Cyrene: including the Address to the Emperor 
Arcadius and the political speeches. Oxford 
University Press, H. Milford, 1930, p.251.

204. За понататъшния развой на събитията, вж. тук 
стр.11, бел.74.
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Въведение

Настоящата разработка се 
основава на задълбоченото 

проучване на жития на славянските 
просветители Константин-Кирил 
Философ, Методий, Климент и 
Наум; жития на отшелниците Иван 
Рилски, Прохор Пшински, Гавраил 
Лесновски, Йоаким Осоговски /
Сарандапорски/; жития на жените 
– светици Юлияния, Филотея 
Темнишка, Параскева Епиватска 
- Петка Търновска; жития на 
държавните и църковни дейци: 
Михаил Воин, Патриарх Йоаким 
Първи, Иларион Мъгленски, 
Митрополит Петър, Теодосий 
Търновски, Ромил Видински  и 
жития на мъчениците Георги Нови 
Софийски, Николай /Никола/ Нови 
Софийски. 

На базата на житиеписните 
творби се правят изводи за семейното 
възпитание и образованието, 
получавано в училища, школи и 

манастири. В таблична форма се 
представя нагледно възпитанието, 
обучението и образованието на 
светците според житиеписните 
творби. Изследват се не само житията 
на посочените светци, но се прави 
и съпоставка между техния живот, 
начин на възпитание и получено 
образование – религиозно и светско. 

Постановка на проблема

Семейната среда оказва пряко 
влияние върху образованието, 
възпитанието и живота на 
разглежданите светци и светици. 
При повечето от тях се набляга 
на аристократичния произход на 
родителите, което осигурява много 
добри материални и духовни 
възможности за развитие – за 
възпитание, обучение и образование. 
Децата израстват в „добър род”.

Родителите в повечето случаи 
са „благочестиви християни”, т.е. – те 
спазват божиите закони и възпитават 
децата си в нравствено-религиозните 

Възпитание, обучение и образование в 
Средновековна България според някои 

житиеписни творби
гл.ас. Стоян Долапчиев от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” и

доц. д-р Елица Петрова НВУ “В. Левски”
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добродетели на християнството. 
Посочва се, че децата са въведени 
от ранна възраст в християнската 
религия чрез покръстването. 
Източно-православната християнска 
традиция влияе върху подрастващите 
и е определяща за тяхното 
образование. 

Можем да твърдим, че е налице 
житийната схема, характерна за 
мнозинството от житийните творби, 
в която родителите са заможни, 
от добър род, благочестиви и 
богобоязливи християни. Възможно е 
известно идеализиране на семейната 
среда на светеца с оглед на неговия 
по-нататъшен житейски път, но 
религиозно-нравствената насока на 
възпитанието в семейството на много 
от тях едва ли може да се отрече. 
В същото време, по този начин се 
възпитава и подобна религиозност 
и у тези, които се запознават с 
житийните творби и героите, техните 
родители и семейства да им служат за 
нравствен пример.

Изглежда, още през 
Средновековието християнската 
църква залага много на семейството. 
Внушават се и се препоръчват 
прояви на милосърдие, на човечност 
и на помощ от по-богати към по-

бедни хора. Този принцип, който 
стои в основата на християнската 
религия, същевременно спомага за 
стабилността на обществото и за 
осъществяване на класовия мир.

В някои случаи няма 
конкретни сведения за родното 
място и семейството на светеца или 
светицата, но се посочват нравствено-
религиозни добродетели, типични 
за християнството: богобоязливост, 
кротост, търпение, смирение, 
щедрост към по-бедните, мъдрост 
още от ранна детска възраст, 
почитане на родителите, любов и 
твърдост в отстояването на вяра и 
народност.

Табл. Възпитание, обучение и 
образование според житиеписните 
творби
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Константин-Кирил 
Философ

 „Когато го дадоха 
на учение, той с 
бистрата си памет 
преуспяваше в 
науките повече от 
всички ученици, та 
беше за почуда на 
всички.”�

„Същият Константин 
от младини 
живя в чистота, 
сякаш ангел, 
като странеше 
и бягаше от 
житейските наслади 
и постоянно 
прекарваше 
времето си в 
пеене на псалми и 
песни, и духовни 
послушания, 
следвайки винаги 
един път.”1

Особен интерес 
представляват 
възпитанието и 
образованието, 
което Константин 

Архиепископ 
Методий

Висока оценка 
за качествата 
на Методий 
се съдържа в 
посланието на 
папа Адриан 
до славянските 
владетели 
Ростислав, 
Светополк и Коцел.
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Климент 
Охридски

„...още от 
младенческа 
възраст възлюбил 
боголюбивия 
живот”5

В християнски дух 
е било и семейното 
възпитание: 
„Така още от 
младенчество 
бе отдаден на 
божествения 
закон... ”6

Климент 
организира в Девол 
централно училище 
с два отдела или 
две степени. 
Първата степен 
е за обучение в 
начална грамотност. 
„Ние никога не 
го видяхме да 
бездействува, 
но той или 
учеше децата, и 
то по различни 
начини – на едни 

Наум Климент заедно с 
„Наума, Ангелария 
и Горазда с 
прилежание 
изучи свещеното 
писание…”�

В жития на отшелници

Иван Рилски „...човек духовен, 
благоверен и 
христолюбив” и 
с „голяма вяра”9, 
„възлюбил от 
крехка възраст 
добродетелта”10

„добре възпитан от 
своите родители”11.

”…той живееше, 
подчинявайки им 
се във всичко и 
отдавайки нужната 
почит.”12

„... като изслушваше 
божествените 
слова и свещените 
учения, с пост 
и молитви 
благоугаждаше на 
господа и беше 
изцяло запленен от 
божията любов”13
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Прохор Пшински /
ХІ век/

„той просия като 
добродетел като 
звезда…”14

Ясно се откроява 
влиянието на 
християнската 
църква и 
религиозното 
възпитание, което 
получава.

Гавраил 
Лесновски /ХІ век/

„Когато стана 
на години за 
книжно учение, 
родителите му го 
дадоха да се учи 
на книги. Не след 
дълго той изучи 
всички писания и 
не на един език, 
но на много, а 
евангелската 
книга нито за час 
не изпускаше от 
ръцете си.”�

„голям майстор в 
писмото, и не на 
един език, но на 
много. В двора 
на сръбския цар 
Стефан Силни той 
беше пръв съветник 
и писмовник.”15

Йоаким Осоговски 
/Сарандапорски/ 
- /края на ХІ – 
началото на ХІІ 
век/

Светецът 
се описва като 
милосърден и 
човек даряващ 
помощ към 
бедните. 
Възпитане от 
„благочестиви 
родители”, т.е. 
религиозни, 
православни 
християни, 
правоверни, 
набожни, 
благоверни, 
богобоязливи и 
добродетелни 
хора. 
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Юлияния / 286 – 
21.11. 304 г./

Възпитанието на 
Юлияния е било 
в почитане на 
тези религиозни 
обществени 
традиции, които са 
били господстващи 
в Римската 
империя.

„Момичето 
Юлияния имаше 
правдив ум, 
целомъдрен разум 
и добър живот 
чрез християнска 
надежда…И през 
всичките тези дни 
за нищо друго не се 
грижеше, освен да 
моли бога и да ходи 
често в църквите.”17

Филотея 
Темнишка - /
втората половина 
на ІV – началото 
на V век/

 „Щом навърши 
шест годишна 
възраст, бе 
дадена да изучава 
свещените книги. 
И толкова преуспя 
в учението, че 
знаеше наизуст 
цялото божествено 
писание, така,  
че всички и се 
чудеха и славата 
и проникваше 
навсякъде. Толкова 
пък процъфтя във 
въздържанието, 
че цяла седмица 
издържаше без 
храна…Нощ и ден 
тя вникваше в 
божествения закон 
и насищаше душата 
си със свещените 
писания.”18

Параскева 
Епиватска - Петка 
Търновска / 
втората половина 
на Х век/

„...я възпитаваха 
в същия дух”, 
т.е. в духа на 
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Михаил Воин произхожда от 
„род всепочитан 
и благоверен”, 
а в религиозно 
отношение е „пръв 
сред първите 
по родовитост 
християнин”.21

Патриарх Йоаким 
І - /края на ХІІ век 
– 18.01.1246 г./

Родом българин, 
отгледан и възпитан 
от „благоверни 
родители”22, т. е. 
принадлежащи 
към източното 
православно 
християнство. В тази 
насока трябва да 
се търси влиянието 
на семейната 
среда и семейно 
възпитание на 
Йоаким, както 
показва и по-
нататъшния път на 
светеца.

Иларион 
Мъгленски /ок. 
1100г. – ок. 1164 
г./

Семейното 
възпитание 
на Иларион се 
определя от 
общественото 
положение, 
материалните 
възможности и 
християнската 
принадлежност на 
неговите родители. 
Самите родители 
полагат обет да го 
дадат в манастир. 
Насоката на 
това възпитание 
оказва влияние 
върху неговото 
по-нататъшно 
развитие.

Архиепископ /
Митрополит/ 
Петър /ок. 1255 – 
1326/

На 12-годишна 
възраст го изпращат 
в манастир23, като 
с това родителите 
предопределят 
нравствено-
религиозната 
насока на 
възпитанието му.
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Теодосий 
Търновски /
ок. 1300 – 1363 
година/

В Пространното 
житие, посветено 
на него, Патриарх 
Калист пише: „Той 
избягваше всячески 
беседите на своите 
сродници…Защото 
му се струваше, 
че е по-добре 
да наскърби 
родителите си и 
когото и да е било 
другиго, нежели 
малко да отстъпи от 
преданата любов 
към бога.”�

От цитирания текст 
ясно се чувства 
исихасткото 
отношение към 
родното място, 
семейната среда и 
възпитание.

Ромил Видински 
/ок. 1310 – ок. 
1385/

„... те го 
възпитаваха 
в напътствие 
и поучение 
господне.”25, т.е. в 
духа на източното 
православно 
християнство 
и съответните 
нравствено-
религиозни 
добродетели.

„…се подчиняваше 
на учителя, както 
бе пристойно, той 
надмина всички 
деца, влезли преди 
него в училище. 
…но и ги учеше 
да се отказват от 
обичайните детски 
игри и неразумни 
сборища…Не само 
неговите връстници 
и съученици се 
дивяха на този 
отрокостарец 
Руско за 
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Георги Нови 
Софийски /1497 – 
1515/

Семейната му 
среда влияе 
благотворно и при 
изграждането на 
някои нравствено-
религиозни 
добродетели, които 
виждаме у него: 
кротост, търпение, 
смирение, любов 
и твърдост в 
отстояване на вяра 
и народност.

Родителите му 
го пращат на 
училище на шест 
години. След 
първоначалното 
образование 
учи занаят. 
Възпитанието в дух 
на принадлежност 
към българския 
народ и 
християнската 
вяра, омразата 
към османските 
поробители го 

Николай /Никола/ 
Нови Софийски. /
ок. 1510 – 1555/

Получава много 
добро образование 
и задълбочена 
богословска 
подготовка.

„А момчето 
напредваше по 
разум и мъдрост и 
се подчиняваше, 
както е редно, на 
своите родители. То 
им подражаваше 
във всяко добро 
дело, сияеше с 
целомъдрие и ум 
и пазеше себе си с 
голямо старание, 
от детинство се 
грижеше да се 
опази в истинската 
вяра и да върши 
дела, угодни бога”.27

Никола добре 
познава свещените 
книги, псалми и 
молитви, които 
са задължително 
учебно съдържание 
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Заключение

В житията често се повтаря 
историята на светеца, чиито 
родители дълго време са нямали 
деца, добили са го трудно и са 
положили обет да го дадат в 
манастир, с което предопределят 
нравствено-религиозното възпитание 
на детето си. 

Обикновено светецът е отгледан 
и от „благочестиви родители”, т.е. - 
православни християни, религиозни, 
правоверни, набожни, благоверни, 
богобоязливи и добродетелни хора 
- и още в най-ранна детска възраст 
се отличава с любов към труда, 
учението и Бога. Семейната среда 
влияе благотворно при изграждането 
на някои нравствено-религиозни 
добродетели при децата като: 
кротост, търпение, смирение, любов 
и твърдост в отстояване на вяра и 
народност.

В житията на светците 
откриваме, че децата се дават „да 
се учат на книги” в подходяща 
детска възраст. Граматиката или 
граматическото изкуство се включва 
в изучаваните през Средновековието 
седем свободни изкуства – тривиум 
/граматика, реторика, диалектика/ 
и квадривиум /аритметика, 

геометрия, астрономия, музика/.  В 
Магнаурската школа са се изучавали 
и чужди езици: елински и римски, 
сирийски и еврейски. В големите 
градове на Византийската империя 
има определена категория частни 
учители, които срещу заплащане 
са обучавали кръг от децата на 
аристокрацията.

Учениците са били подготвяни, 
освен в граматическо изкуство и 
езици, и за различни длъжности в 
църквите и манастирите, като четци, 
поддякони, дякони и свещеници. 
Бъдещите светци получават много 
добро образование и задълбочена 
богословска подготовка и опознават 
свещените книги, псалми и 
молитви, които са задължително 
учебно съдържание в училищата 
по това време. Научаването и 
изпълнението на молитви и 
песни е заемало съществена част 
от учебно-възпитателния процес 
през Средновековието и е важно 
условия за поддържане и развитие на 
образователната традиция.

Освен посещенията в училище, 
по пътя на самостоятелната 
работа децата се самообразоват 
и самовъзпитават и в къщи. Те 
се изграждат като творчески и 
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търсещи личности. В някои жития 
се посочват конкретни детски игри, 
практикувани с възпитателна цел. 
Явно е, че възрастните са разбирали 
добре ролята на тези обичаи и 
детски игри като своеобразна 
подготовка за по-късния живот. Това 
не е епизодичен, а - целенасочен и 
организиран процес, с определени 
традиции. 

В житията на някои от 
светците няма конкретни сведения 
за получаване на образование в 
училище, но личи че те получават 
съответното нравствено-религиозно 
възпитание /при Прохор Пшински, 
Иван Рилски, св. Юлияния, Петка 
Търновска, Никола Нови Софийски/, 
при което ясно се откроява влиянието 
на християнската Църква. 
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През 2011 година се навършиха 100 
години от откриването на свръх-
проводимостта, 115 години от 

рождението на патрона на Института 
по физика на твърдото тяло академик 
Георги Наджаков и кръгли годишнини 
на много видни физици. С решение на 
Научния съвет (протокол № 43 от 9 де-
кември 2010 година) Институтът по фи-
зика на твърдото тяло при Българската 
академия на науките стана инициатор, 
организатор и домакин на симпозиума 
„Разпространение и развитие на физико-ма-
тематическите знания на Балканите“, кой-
то се провежда за трети път в България 
[1-3]. Физическите и математическите 
науки имат обща история, която започва 
през 1889 година във Физико-математи-
ческия факултет на Софийския универ-
ситет. Идеята на настоящия симпозиум 
беше не само да разграничи историята на 
физическите и математическите науки, 
но и да потърси общите и специфичните 
особености в разпространението и разви-

тието им в отделните Балкански страни.

Съорганизатори на симпозиума станаха 
Институтът за Ядрени изследвания и яд-
рена енергетика, Институтът за Балканис-
тика с център по Тракология при БАН и 
трите съюза на учените, на математиците 
и на физиците в България. В програмния 
комитет се включиха професор Георге 
Влахакис от Гръцкия отворен универси-
тет, акад. дмн Петър Попиванов, чл. кор. 
дмн Дамян Дамянов председател на Съ-
юза на учените в България, чл. кор. дфн 
Лозан Спасов, професор дфн Никола Ба-
лабанов и доцент д-р Александър Костов. 
Благодарение на умелото ръководство 
на академик дфн Александър Г. Петров 
и съвременните форми за комуникация, 
както програмният, така и организа-
ционният комитети можаха да подготвят 
успешно провеждането на симпозиума. 
В работата на организационния комитет 
участваха: професор дфн Николай Тон-
чев, доцент д-р Пламен Матеев, доцент 
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д-р Милчо Цветков, Пенка Лазарова и гл. 
асист. д-р Милен Замфиров. За втори се-
кретар беше определена гл. асист. Радо-
стина Камбурова.

На поканата ни се отзоваха историци на 
науката, работещи в Гърция, Македония 
и Германия. В работата на симпозиума 
взеха участие 21 автори, които изнесоха 
26 доклада.

Специален гост на симпозиума беше д-р 
Петер Мария Шустер [4], председател 
на групата по история на физиката към 
Европейското физическо дружество. Д-р 
Петер М. Шустер е роден във Виена. Учи 
история, японски, математика и физика 
във Виенския университет и се дипломи-
ра като доктор по физика през 1967 го-
дина. Специализира литература (1968), 
след което работи като индустриален ме-
ниджър, физик и търговски директор на 
Карл Цайс в град Оберхофен, Германия. 
По-късно основава и ръководи търгов-
ско промишлено предприятие за оптика 
и лазерна техника във Виена (1976). Раз-
болява се (1987) и след успешно лечение 
напуска компанията и се посвещава на 
литературата. Пише есета, поеми и но-
вели. Открива къщата, в която е починал 
Кристиан Доплер (30.11.1803 - 17.03.1853) 
на улица Riva degli Schiavoni № 4133 и гро-
ба му на остров Сан Микеле във Венеция. 
На Доплер, живота, работата, принципът 
и светът след това д-р П. М. Шустер пос-
вещава показаната по-горе монография 
[6]. Получил е златен медал от губерна-
тора на Залцбург, Австрия на 16 ноември 
2004 година и австрийската награда за 
литература (2006 - 2007). Избран е за член 
на научния съвет на фондация Кристи-
ан Доплер в Залцбург (1999). От 2005 до 
2007 година е президент на групата по 
история на физиката към Австрийското 
физическо дружество, а от 2007 година 

до сега е президент на групата по исто-
рия на физиката към Европейското фи-
зическо дружество. Той е президент на 
дружество Виктор Франц Хес (от 2007 го-
дина), директор на Европейския център 
по история на физиката „Ехофизика“ (от 
2010 година) и на центъра за изследвания 
наследството на Виктор Франц Хес, кои-
то се помещават в замъка Пьолау близо до 
Хартберг в провинция Стирия - Австрия 
[7]. Д-р Шустер има шест деца: двама 
сина и дъщеря от първия си брак (роде-
ни през 1962, 1965 и 1966 година) и трима 
сина (родени през 1987, 1989 и 1992 годи-
на) от втория си брак с д-р Лили Уилмес, 
която е преводачка на монографията му 
за Доплер [6]. Д-р Петер М. Шустер поз-
драви домакините и гостите на симпози-
ума и разказа за работата на групата по 
история на физиката към Европейското 
физическо дружество, за изложбите, кои-
то европейският център по история на 
физиката „Ехофизика“ организира и за 
предстоящите събития през 2012 година.

Д-р Петер М. Шустер беше председател 
на първата сесия на английски език. В 
нея професор Георге Влахакис и д-р Цве-
та Софрониева (от Макс Планк институ-
та за история на науката) показаха Петър 
Берон (1798 - 1871) като типичен за 19-
ти век наднационален Балкански учен. 
Професор Виктор Урумов и доцент д-р 
Александър Гюрчиновски от Универси-
тета в Скопие, Македония анализираха 
присъствието на Балканските страни в 
модерните бази данни. Доцент д-р Ма-
рия Тердимоу разгледа навлизането на 
европейската математика в гръцкия ин-
телектуален свят през 18 век.

Програмата на симпозиума включва-
ше две сесии на английски език и чети-
ри сесии на български език. За пръв път 
по идея на академик Чавдар Палев беше 
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поканен да изнесе пленарен доклад ака-
демик дфн Иван Тодоров, който разказа 
увлекателно за един забравен създател на 
квантовата механика Паскуал Йордан. 
Тематично сесиите бяха посветени на: а) 
историята на физиката и математиката 
през 16-19 век; б) 100 години свръхпрово-
димост; в) мемориална сесия за акад. Ге-
орги Наджаков; г) биографична сесия; и 
д) по конкретни научни въпроси.

Председател на сесията, посветена на 100 
годишнината от откриването на свръх-
проводимостта беше професор дфн Са-
вчо Тинчев. От петте участника в тази 
сесия най-вдъхновено и силно бе въз-
действието от доклада на професор дфн 
Тодор Мишо-нов, когото бяха дошли да 
слушат много студенти. За кратко зала 
300 се препълни със слушатели. Интере-
сен преглед на изследванията върху ви-
сокотемпературните свръхпроводници 
представиха професор Янко Димитриев 
за Химико-технологичния и металур-
гичен университет в София и доцент 
д-р Тимур Нургалиев за лаборатория 
„Свръхпроводимост и криоелектроника“ 
в Института по електроника при БАН. 
От Института домакин доцент д-р Васил 
Ловчинов представи историята на физи-
ката на ниските температури, а доцент 
д-р Елена Назърова аргументира своя 
поглед върху историята на свръхпрово-
димостта в България.

Доцент д-р Надежда Нанчева от Русен-
ския университет разгледа страници от 
обучението по физика в град Русе. До-
цент д-р Пламен Матеев и доцент д-р 
Маруся Славчова-Божкова от Факултета 
по математика и информатика на Со-
фийския университет бяха проучили 
историята на Математическия институт 
при Софийския университет.

Професор Никола Балабанов от Пло-

вдивския университет представи един-
ната теория на хърватския учен Руджер 
Бошкович по случай 300 годишнината от 
рождението му. Александър Карастоянов 
се обърна с лице към проблемите на века 
по случай 100 годишнината от рождение-
то на академик Асен Дацев. За постиже-
нията на професор д-р Разум Андрейчин 
разказа Лиляна Юрукова. Емоционални 
спомени и оценки за академик Христо 
Янков Христов поднесе доцент д-р Не-
дялка Стоилова от Института за ядрени 
изследвания и ядрена енергетика при 
Българската академия на науките. Мал-
ко известният създател на обучението по 
оптика и на оптичното приборостроене в 
България Петко Попов беше предмет на 
доклада на Александър Банков. Доцент 
д-р Екатерина Радева от Института по 
физика на твърдото тяло - БАН показа 
приложенията на синтезирани в плазма 
органосилициеви полимери в електролу-
минесцентни дисплейни структури.

В мемориалната сесия, посветена на ака-
демик Георги Наджаков, спомени за него 
разказаха доцент Крум Коленцов (асоци-
иран член на ИФТТ), доцент д-р Стефан 
Балабанов и Искрен Азманов. Наслед-
ниците на академик Георги Наджаков - 
дъщеря му доцент д-р Елка Наджакова 
и съпругът й Никола Николов - подари-
ха електронния вариант на създадения 
приживе документален филм за Георги 
Наджаков. Симпозиумът започна с про-
жектирането на филма и поднасяне на 
цветя пред бюст-паметника на академик 
Георги Наджаков.

Специални благодарности организато-
рите дължат на Института за ядрени из-
следвания и ядрена енергетика, който 
осигури озвучаването на залата и с това 
допринесе много за комфорта на учас-
тниците.
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Съпътстващо мероприятие на симпози-
ума беше изложбата. Тя имаше за цел да 
покаже продуктите, които частни фир-
ми създават с помощта на модерните фи-
зически технологии. В изложбата беше 
представена от ИСМА ООД нова разра-
ботка на „Коронарна стенд система“ за 
лечение на сърдечно съдови заболявания 
[8].
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На 7 октомври 2008 г. експертната 
комисия към Шведската Кралска 
академия на науките оповести новите 
лауреати на Нобеловата награда по 
физика. Те са американския учен проф. 
Йоичиро Намбу (р. 1921 г.) от японски 
произход, от Института “Енрико 
Ферми в Чикаго, удостоен с половината 
от наградата, и двама японски учени 
проф. Макото Кобаяши (р. 1944 г.), 
сътрудник на лабораторията КЕК в 
Цукуба и проф. Тошихиде Маскава (р. 
1940 г.) от Института по теоретична 
физика към Университета на Киото, 
които разделят по равно останалата 
половина.

Съгласно мотивировката на 
Нобеловия комитет по физика, 
Йоичиро Намбу е награден 

за откритието на механизма на спонтанно 
нарушение на симетрията в субатомните 
системи, а неговите сънародници Кобаяши 
и Маскава за откритието на произхода на 
нарушение на симетрията, вследствие 
на което е предсказано съществуването 
в природата на най-малко три семейства 
кварки. Тримата изследователи (Фиг. 

1) работят в една бурно развиваща се 
област на теорията на елементарните 
частици. Математическият апарт, който 
използват е твърде абстрактен и сложен, 
за да бъде изложен по-лесно разбираем 
начин. Значението на техните открития 
обаче е от фундаметално значение за 
разбирането на света, по-специално за 
самия произход и за съществуването на 
материята, от която е изградена Вселената 
с нейното многообразие от елементи 
и форми, от най-малките частици на 
микрокосмоса до галактиките. Тези 
открития ни приближават до първите 
мигове от развитието на Вселената, дават 
възможност да надникнем в гигантския 
спектакъл на Сътворението. 

Непосредствено след Големия 
взрив, който според съвременната 
астрофизика е дал начало на света, 
Вселената е пространствено ограничена 
и изпълнена с огромно количество 
висококонцентрирана лъчиста енергия. 
В тази “фотонна сауна” започва да 
«кондензира» и да се «изпарява» отново 
еднакво количество материя и антиматерия 
– една симетрия, чието запазване би 

НОБЕЛОВАТА НАГРАДА ПО ФИЗИКА 2008 
Произход на материята от спонтанно нарушение на симетрията

Автор: Доц. д-р Хр. Протохристов

Духът чрез слово и сила безкрайна

дано ми открие не една тайна,......

.......да прозра какво свързва света

в дълбочината, там,  в същността. 

Йохан Волфганг Гьоте, Фауст І част
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означавало едновременно начало и край 
на Вселената в познатите ни форми. 
Раждането на частици и античастици 
от фотони става по двойки. Поради 
високата плътност, малко след раждането 
си частици и античастици се сблъскват 
и анихилират, превръщайки се отново в 
лъчиста енергия. Кръговратът енергия - 
вещество - енергия би завършил с победа 
на лъчението. Светът би бил безвиден и 
изпълнен с лъчение, чиято температура 
би намалявала с разширението. По този 
сценарий, Вселената в настояще време би 
била студена, мрачна и пуста, пронизана 
от блуждаещи нискоенергетични фотони 
и напълно лишена от острови на материя 
като мъглявини, звезди и галактики.

Съществуването на Вселена в 
днешния и вид се дължи именно на 
спонтанно нарушение на симетрията, 
на възникването на едно минимално 
отклонение от точното равновесие 
между материя и антиматерия, в полза на 
материята (Фиг. 2). Преди 14 милиарда 
години, този малък излишък на материя, 
една частица от вещество в повече, на 
10 милиарда частици от антивещество, 
е дал начало на материалните форми 
във Вселената, първо на елементарните 
частици, ядрата и атомите, а по-късно на 
прости и сложни химични съединения, от 
които поне на едно място се е зародила 
жива материя и интелект. 

Симетрии в природата

Развитието на съвременната физика, 
в частност на теорията на елементарните 
частици, е пронизано с червената нишка на 
изследване на симетриите. Съществуването 
на симетрии е забелязано от най-древните 

цивилизации, например в съвършенството 
на кристалите, използвани често в култови 
предмети. Идеалната геометрична форма 
на Голямата пирамида в Гиза буди 
възхищение и днес. Велики философи на 
античността, учени и художници от епохата 
на Ренесанса, са изследвали симетриите, 
търсейки в тях основа на съвършенството 
в природата. Симетрии могат да се открият 
и анализират, например в геометричните 
фигури или в различни вещества. Може 
да бъде направена дори количествена 
оценка на симетриите. Очевидно, сферата 
е по-симетрична от куба. Сферата запазва 
симетрия при въртене на произволен ъгъл, 
т. е. тя е ротационно инвариантна. Кубът 
има ограничен брой симетрии, например 
при завъртане на 90, 180 и 270 градуса 
около осите минаващи през средата на 
страните му, при завъртане на 120 и 240 
градуса около ъглите и при завъртане на 
180 градуса около 12-те ръбове. Докато 
сферата е ротационно инвариантна, 
кубът нарушава ротационната симетрия. 
Противно на интуицията водата, например, 
е по-симетрична от леда. 

Симетриите остават задълго 
предмет на абстрактни изследвания и едва 
около 1900 г. навлизат в математиката и 
теоретичната физика. Те се превръщат в 
незаменимо средство за интерпретация на 
разкриващия се в този период микрокосмос 
на атомите и атомните ядра. 

Класическата физика приема, че 
природните закони действат симетрично 
и имат абсолютна валидност в цялата 
Вселена – твърдение което важи за много 
явления и процеси, но не за всички. В 
началото на ХХ век Поанкаре и други учени 
насочват вниманието си към приложение 
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на симетриите в теоретичната физика, 
като използват за целта математическия 
апарат на теорията на групите. Този 
подход е приложен от Антон Лоренц за 
уравненията на Максуел, от Айнщайн в 
Специалната теория на относителността, 
а по-късно става незаменимо средство за 
интерпретация на явленията в квантовия 
микрокосмос. Квантовата механика 
използва три различни симетрии: зарядова 
симетрия, наречена още С-симетрия от 
charge-заряд (англ.), огледална симетрия, 
или P-симетрия от parity-четност и 
времева, или Т-симетрия от time-време. 

Зарядовата симетрия предполага, 
че частиците трябва да имат еднакво 
поведение като техните античастици, които 
имат същите свойства, но противоположен 
заряд. Съгласно огледалната симетрия, 
всички явления трябва да протичат 
еднакво при непосредствено наблюдение 
и в огледалното изображение. Времевата 
симетрия изисква физическите процеси 
да протичат еднакво в двете посоки на 
времето. Процеси, за които са в сила 
горните три симетрии се наричат CPT-
инвариантни.

Симетриите намират широко 
приложение в апарата на квантовата 
механика. Вернер Хайзенберг, например, 
използва т. нар изоспинова симетрия 
(SU(2)), за да обясни симетрията между 
протон и неутрон като приема, че тези 
две частици имат еднакви маси и са 
неразличими за ядрените сили, т. нар. 
силно взаимодействие. Симетриите играят 
важна роля в описание на явленията 
в квантовата физика, по специално в 
законите за запазване на енергията, 
импулса, заряда, броя на частиците и пр. 

Значителният напредък във 
физиката на високите енергии през 
втората половина на ХХ в. доведе до 
откриването на голям брой елементарни 
частици - повече от двеста. За тяхното 
систематизиране и описание беше 
създаден и усъвършенстван през годините 
т. нар. Стандартен модел. Съгласно този 
модел материята, протоните, неутроните 
и електроните, които образуват атомите 
на веществото, както и другите открити 
по-късно частици, са съставени от 12 
фундаментални частици управлявани 
от три основни сили – взаимодействия 
(в стандартния модел не е включено 
все още четвъртото взаимодействие 
– гравитационното). Протоните и 
неутроните, например, са изградени от 
два вида кварки, които са достатъчно 
стабилни. В строежа на други частици 
участват още четири вида кварки, които 
имат по-голяма маса и са нестабилни– те 
имат кратко време на живот и се разпадат 
на по-малки частици. В групата на 
фундаменталните частици попадат още 6 
леки частици (лептони):  електрон, мюон, 
тау-лептон и три вида неутрино. 

Нарушение на огледалната 
симетрия 

Стандартният модел се основава 
на принципите на симетрия, издържали 
много експериментални проверки. В 
периода на неговото прецизиране, обаче се 
появиха противоречия, които заплашваха 
единството на модела. Оказа се, че 
принципите на симетрия не са напълно 
приложими в квантовия микрокосмос. 

Първата пукнатина се появи през 
1956 г. когато американските физици-
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теоретици от китайски произход Цундао 
Ли и Чженин Янг (Фиг.3а) предсказват 
нарушение на огледалната симетрията (на 
четността) при слабото взаимодействие 
(Нобелова награда 1957 г.). Последното 
е отговорно за радиоактивния разпад. До 
тогава се предполагаше, че огледалната 
симетрия по отношение на ляво и дясно, 
както и другите симетрии са валидни 
за всички физически процеси. Ли и Янг 
предлагат също така експериментална 
проверка на своите твърдения. Една година 
по-късно нарушението на четността бе 
доказано в експеримент, проведен от г-жа 
Чиен-ШиунгВу (Фиг. 3б) и колектив от 
Националното бюрото за стандарти на 
САЩ. Нарушението на Р-симетрията се 
изразява в факта, че електроните от бета-
разпада на поляризирани ядра се излъчват 
предимно в една посока. 

Експериментът на г-жа Ву е 
илюстриран схематично на Фиг. 4. 
Сферата в лявата част на фигурата 
представя голям брой поляризирани 
ядра на изотопа кобалт-60. Последният 
се разпада в никел-60 като при разпада 
се излъчва една бета-частица (електрон). 
Вследствие поставяне на радиоактивния 
кобалтов източник в силно магнитно 
поле и охлаждане до много ниски 
температури (около 1/100 К), моментите 
на въртене (спинове) на кобалтовите 
ядра са ориентирани в една посока и 
бета-частиците се излъчват предимно 
надолу. Отдясно е показано огледално 
изображение на процеса, означено с 
отразената думата mirror-огледало (англ.). 
В огледалното изображение ядрата се 
въртят в обратна посока, т. е. техният 
спин е ориентиран противоположно, но 
повечето бета-частици се излъчват отново 

надолу. По този начин, чрез наблюдение 
на радиоактивния разпад огледалният 
свят може да бъде различен от реалния. 
Пълна трансформация на четността или 
преминаване от координатната система 
(х,у,z) в системата (-х,-у,-z), се получава, 
когато завъртим дясната картина отгоре 
надолу. Тогава спиновете обръщат 
посоката си , но и повечето бета-частиците 
следва да се излъчват нагоре, противно на 
наблюдаваното в експеримента. Отличието 
между реалния и трансформирания свят 
показва нарушение на P-симетрията. 
Пълна асиметрия (излъчване на бета-
частици само в една посока) би се получила 
при поляризиране на абсолютно всички 
кобалтови ядра, което е невъзможно в 
реален експеримент.

Ново предизвикателство за 
стабилността на Стандартния модел 
изникна през 1964 г., когато Джеймс 
Кронин и Вал Фич (Нобелова награда 
за 1980 г.) установиха едновременно 
нарушение на зарядовата и на огледалната 
симетрия, или на СР-симетрията в разпада 
на неутралния каон (K0

L → π+  π -).

Важното значение на нарушената 
симетрия бе отбелязано за първи път 
от акад. Андрей Сахаров. През 1967 г. 
той постулира три условия за появата 
на свят, в който липсва антиматерия: 1. 
физическите закони действат различно 
за материя и антиматерия, както изисква 
нарушението на СР-симетрията; 2. 
Вселената е възникнала в горещата сауна 
на Големия взрив; 3. протоните се разпадат. 
Последното твърдение не можа да бъде 
експериментално потвърдено. Оценката 
за времето на живот на протона е над 1033 
години, т. е. далеч по-голяма от възрастта 
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на Вселената, която е от порядъка на 1010 г. 

Нарушението на симетрията, 
предположено от акад. Сахаров, може 
да обясни излишъкът на материя при 
раждането на Вселената. За това обаче 
е необходимо по-силно нарушение 
на симетрията отколкото двойното 
нарушение, наблюдавано в експеримента 
с каонния разпад. Но дори и това по-
малко нарушение на симетрията. се 
нуждаеше от обяснение в рамките на 
стандартния модел. Въпросът, защо 
възниква нарушение на симетрията 
намери отговор в работите на Кобаяши и 
Маскава, публикувани през 1972 г. Каонът 
е изграден от комбинация от кварк и 
антикварк. Слабото взаимодействие кара 
тези частици да сменят непрестанно своята 
идентичност като кваркът се превръща в 
антикварк и обратно, антикваркът става 
кварк. Чрез тази трансформация каонът 
се превръща в антикаон. В резултат 
каонът непрестанно сменя състоянието 
си от материя в антиматерия и обратно. 
Когато обаче настъпят пододящи условия, 
симетрията между материя и антиматерия 
се нарушава. 

Вероятноста за преходът между 
две състояния в квантови системи, 
каквито са например атомите, атомните 
ядра и други частици, се извлича от т. 
нар. матрични елементи на началното 
и крайното състояние. Решението на 
проблема с трансформацията, Кобаяши и 
Маскава намират в матрица с размерност 
3 х 3 (Фиг. 5), т. нар. СКМ-матрица от 
Cabibo-Kobayashi-Maskava (През 1963 г. 
италианският теоретик Никола Кабибо 
предлага аналогична матрица с размерност 
2 х 2). Полученият резултат показва, че 

кварки и антикварки сменят идентичността 
си в собственото си семейство. Ако 
смяната на идентичност с двойно 
нарушение на симетрията става между 
материя и антиматерия, то е необходимо 
прибавянето на още едно семейство кварки 
към останалите две. Така Стандартният 
модел се обогати с нови хипотетични 
кварки - едно смело предположение, което 
получи експериментално доказателство 
с отриването през 1974 г. на т. нар. 
шармантен кварк, през 1977 г. на дъннния 
кварк, а през 1994 г. на последния, върхов 
кварк. 

Нарушението на СР-симетрията 
обоснова съществуването на второто 
и третото семейство кварки. В много 
отношения те наподобяват първото 
семейство, но са толкова краткоживеещи, 
че не могат да образуват никаква стабилна 
система. Възможно е те да са изпълнили 
най-важната си функция в самото начало 
на времето, когато тяхното присъствие е 
осигурявало нарушение на симетрията 
довело до победа на материята над 
антиматерията. Как точно се е случило това 
остава загадка, но очевидно нарушението 
на симетрията трябва да се е повтаряло 
много, много пъти докато възникне 
материалната Вселена. 

Теорията на Кобаяши и Маскава 
показва, че силно нарушение на симетрията 
може да се наблюдава при В-мезоните, 
които са десет пъти по-тежки от каоните. 
Проблемът тук е твърде малката вероятност 
на процеса. От огромно количество 
В-мезони, само няколко нарушават 
симетрията. В паралални експерименти 
в големите ускорители в лабораториите 
в Стенфорд, САЩ и Цукуба, Япония се 
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произвеждат по един милион В-мезони 
дневно, докато разпадите на едва няколко 
от тях могат да бъдат детайлно изследвани. 
Независимо от трудностите, през 2001 г. , 
нарушението на симетрията за В-мезони 
беше експериментално доказано. 

Спонтанно нарушение на 
симетрията 

Стандартният модел обхваща 
всички известни елементарни частици и 
три от фундаменталните взаимодействия: 
електромагнитно, силно и слабо. Защо 
обаче взаимодействията са толкова 
различни по сила, а частиците имат 
толкова различни маси?  Най-тежкият 
кварк е 300 000 пъти по-масивен от 
електрона. Защо въобще частиците имат 
маса? Частиците-носители на слабото 
взаимодействие W- и Z-бозоните са много 
масивни, докато фотонът, който е носител 
на електромагнитното взаимодействие 
няма маса. Понастоящем се предполага, 
че друг вид спонтанно нарушение, т. нар. 
Хиггс -механизъм, е разрушило началната 
симетрия между силите и е снабдило 
частиците с маса. 

Пътят към това откритие е прокаран 
от Йоичиро Намбу, който въвежда пръв 
спонтанното нарушение на симетрията във 
физиката на елементарните частици през 
1960 г. Намбу има заслуги и за теоретичното 
описание на свръхпроводимостта, в 
което се използва също нарушението 
на симетрията. Освен това той е един от 
основоположниците на струнната теория, 
която се занимава със строежа на самите 
фундаментални частици.

Точната обобщаваща дефиниция на 

спонтанното нарушение на симетрията е 
частична или пълна загуба на симетрия 
на системата, изразяваща се в това, че 
най-изгодните (най-ниските) енергийни 
състояния имат по-малка симетрия. 
Явлението може да се наблюдава във 
всекидневната практика. Например, 
молив изправен на върха си представлява 
система в състояние на пълна симетрия 
(Фиг. 6). Последната се нарушава след 
кратко време с падането на молива. 
От друга страна, това състояние е по-
стабилно, моливът не може да пада по-
надолу, т. е. системата е достигнала най-
ниско енергийно състояние. 

Във физиката се приема, че вакуумът 
има възможно най-ниското енергийно 
състояние. Вакуумът в теорията на 
елементарните частици обаче не е празно 
пространство, той е изпълнен с «вряща 
супа» от частици, които се раждат и изчезват 
мигновено в невидимите квантови полета. 
Пространството е пронизано от различни 
квантови полета. Фундаменталните сили 
се описват също с полета, например, 
добре познатото земно гравитационно 
поле, което привлича всички предмети 
към центъра на нашата планета. 

Намбу разбира, че свойствата на 
вакуума са от значение при изследване на 
спонтанното нарушение на симетрията. 
Вакуумът, който представлява най-ниско 
ниво на енергията, не съответства на най-
симетричното състояние. Както в примера 
с молива, симетрията на квантовото 
поле е била нарушена и се е реализирала 
само една от всички възможни посоки 
на полето. Днес методите на Намбу са 
усъвършенствани и се прилагат успешно 
за пресмятане на ефекти при силното 
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взаимодействие. 

Антиматерия в света на материята

Проблемите решавани от физиката на 
елементарните частици изглеждат твърде 
абстрактни, докато изследваните обекти 
са напълно реални и имат пряка връзка 
със съвременния свят. Съществуването на 
антиматерия в света на материята е крайно 
ограничено в количествено и времево 
отношение. Антивещество възниква в 
редки случаи и неговото време на живот 
е изключително кратко. Антивещество се 
появява във вид на различни античастици 
- антиподи на нормалните частици, които 
възникват при превръщането на лъчиста 
енергия в материя. От високоенергетични 
фотони се раждат по-масивни двойки 
частици-античастици. При по-малка 
енергия на фотоните се раждат по-
леки частици. Задължително условие 
за протичане на процеса е енергията 
на фотона да е равна или по-голяма от 
масата в покой на двойката частици, 
изразена в енергия съгласно уравнението 
на Айнщайн E = mc2. Минималната 
енергия необходима за раждане на двойка 
протон-антипротон е равна на 2 х mp или 
2 х 938,7 МеВ. За “производство” на 
електрон-позитронна двойка е достатъчно 
наличието на фотони с енергия равна на, 
или по-голяма от 1,022 МеВ, тъй като 
масата в покой на електрона е равна 0,511 
МеВ. Поради изискването за сравнително 
високи енергии, производството на 
античастици и въобще на антивещество 
(вече е произведен антиводород - система 
от антипротон и позитрон) се извършва в 
големите ускорители. 

Макар изключително рядка и 

ефимерна, антиматерия в света на 
материята може да се наблюдава и изследва 
в един друг сравнително по-достъпен 
процес–т. нар. положителен бета-разпад. 
В този процес, атомни ядра с излишък 
на протони (получени обикновено на 
ускорител) излъчват антиелектрони 
- позитрони. Позитронът е и първата 
открита античастица. Предсказан от Пол 
Дирак през 1931 г., (Нобелова награда 
1933 г.), позитронът е открит една година 
по-късно от Карл Андерсон в космичното 
лъчение (Нобелова награда 1936 г.). 

В нашия материален свят, 
прозитроните живеят много кратко време. 
Те попадат в среда на материя, където има 
електрони, свързват се с тях и анихилират. 
Съгласно законите за запазване на 
енергията и импулса, анихилационните 
гама-фотони имат еднаква енергия и се 
излъчват едновременно в противоположни 
посоки. Това именно свойство намери 
широко приложение в модерната 
медицина в позитронно-емисионната 
томография (ПЕТ) – диагностичен метод 
за локализирание на малформации и за 
изследване на метаболизма в мозъка и 
други органи (Фиг. 7а). 

За да се намали облъчването 
на пациентите, в ПЕТ се използват 
краткоживеещи изотопи с положителен 
бета-разпад, например: флуор-18 с 
период на полуразпад Т1/2 =110 мин, 
въглерод-11 с Т1/2 =20 мин, азот-13 с Т1/2 
= 10 мин, кислород-15 с Т1/2 = 2 мин. 
Обикновено изотопите се произвеждат 
в малки ускорители (циклотрони), които 
се намират в или близко до лечебните и 
изследователските центрове. 
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Изотопът се внася свързан с активно 
вещество, което се концентрира бързо 
в изследвания орган. Излъченият от 
радиоактивния изотоп позитрон попада 
във веществото, където се свързва с 
един електрон и анихилира. От местото 
на анихилация се произвеждат двойка 
гама-фотони, които се разпространяват 
със скоростта на светлината по права 
линия в противоположни посоки. За 1 нс 
(1 наносекунда = 10-9 с) гама-фотоните 
изминават 30 см. Те се регистрират 
в два срещуположни детектора (най-
често сцитилационни кристали 
свързани оптически с фотоумножител) 
от детекторния пръстен (Фиг.7б). 
Разликата във времената на регистрация 
позволява да се определи точно мястото 
на анихилацията. В процеса на сканиране 
се натрупва и сортира. голямо количество 
подобни събития (съвпадения). 
Данните постъпват в компютър и чрез 
обработка със специализиран софтуер се 
получава образ на изследвания орган с 
визуализация на локалното разпределение 
на радиоактивния изотоп (Фиг.7в). 

Друго по-сложно приложение, 
позитроните и позитронната анихилация 
намират при изследване на температурата 
на електронния газ във веществото, на 
електронната плътност в нови материали 
използвани във висшите технологии и пр. 
В тези случаи се използва фактът, че преди 
анихилация позитроните достигат същата 
енергия, както електроните с които се 
свързват (съгласно закона за запазване на 
енергията и импулса в системата електрон-
позитрон), т. е. от прецизно измерване 
на енергията на анихилационните гама-
кванти и от тяхното ъглово разпределение 
може да се определи енергията и импулса 

на електроните във веществото. 

Позитроните могат да намерят 
приложение и в астронавтиката. 
Неотдавна НАСА оповести, че разработва 
анихилационен двигател за полет до 
Марс, където за създаване на тяга ще се 
използват анихилационни гама-фотони. 

Горните примери илюстрират 
използването на антиматерия при 
относително ниски енергии. При 
анихилацията на по-масивни частици се 
произвежда значително по-голяма енергия. 
Ако в далечно бъдеще, производството 
и изолирането на антивещество стане 
технически осъществимо, това би 
осигурило нов източник на енергия, 
несравнимо по-мощен от енергията на 
деленето и синтеза на атомните ядра. 
Следва да отбележим, че в процесите на 
делене и синтез, в енергия се превръща 
разликата в масите на участващите в 
реакциите ядра, докато при анихилация 
цялата маса от вещество и антивещество 
се превръща в енергия. 

Интересен е въпросът дали 
съществува антиматерия другаде във 
Вселената. Още в античността, идеята 
за симетрия е довела до хипотезата за 
съществуване на антипод на нашия свят. 
В своя труд «За небето. За възникването 
и загиването», Аристотел казава следното: 
«Питагорейците твърдят, че срещу 
Земята има една втора, т. нар. невидима 
«Антиземя», невидима, защото е 
диаметрално противоположна на Земята, 
от другата страна на огъня, обаче във всяко 
друго отношение абсолютно еднаква». 
Съвременните космолози предполагат 
с голяма вероятност, че в околното 
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пространство, в радиус от 30 милиона 
светлинни години няма антиматерия. 
Съществуването на антимателия в 
отдалечени области на Вселената, обаче 
не може да се изключи. Експериментът 
АМS (Alpha Magnetic Spectrometer) на 
НАСА е предназначен да регистрира ядра 
на антикислород и антивъглерод идващи 
от далечни галактики. Тези сравнително 
тежки ядра могат да се синтезират 
единствено при термоядрени реакции в 
звезди съставени от антивещество. 

Раждането на двойки частици от 
лъчиста енергия и тяхната анихилацията 
са два процеса от кръговрата енергия-
материя-енергия, протичал особено 
интензивно в най-ранния етап на 
развитие на Вселената. Предпоставка 
за анихилацията обаче е участващите 
частици да имат маса, т. е. към този момент 
трябва да е възникнал механизъм, който 
да е предал маса на частиците. 

Тайнствената частица-Хиггс

Проблемът за възникване на масата 
на елементарните частици може да 
бъде разрешен също чрез спонтанното 
нарушение на симетрията в едно 
хипотетично, т. нар. Хиггс-поле, по името 
на един от неговите създатели, проф. 
Петер Хиггс (Фиг. 8а). Предполага се, че 
веднага след Големия взрив полето е било 
напълно симетрично и всички частици са 
имали нулева маса. Но Хиггс-полето, по 
аналогия с вертикално поставения молив, 
не е било стабилно и при охлаждане на 
Вселената е преминало в най-ниското 
възможно енергийно състояние, което се 
описва от квантовия вакуум. Нарушението 
на симетрията е превърнало Хиггс-полето 

в «супа» от елементарни частици, които 
погълнали различно количество от полето 
и получили различни маси. Някои частици 
като фотоните не взаимодействали с Хиггс-
полето и останали без маса, други според 
силата на взаимодействието придобили 
по-малки или по-големи маси. 

Потециалът на Хиггс-полето е 
представен на Фиг.8б. Той се характеризира 
със спонтанно нарушение на симетрията. 
При преместване от симетричното 
нулево състояние в точка V, системата 
преминава в по-ниско енергетично 
състояние и се произвеждат частици с 
голяма маса. Физически, процесът може 
да се интерпретира като преместване от 
“нестабилен” към истински “стабилен” 
вакуум. Поради сходство с формата на 
прочутата мексиканска шапка, потециалът 
на Хиггс-полето се нарича още Сомбреро-
потенциал. 

Във тази връзка заслужава да 
припомним любопитният факт, че още по 
време на своята специализация в Сорбоната 
в периода 1934-1938 г., българският учен 
акад. Асен Дацев (Фиг. 9) формулира 
физическата идея за вакуум със специални 
свойства, който той нарича субвак 
(субвакуум) или под.вакуум. Дтруктурата 
на субвака и неговата динамика водят 
до изграждане на елементарните 
частици и до съществуващите между тях 
взаимодействия. Тази идея е развита в над 
40 негови публикации.  

Преносител на Хиггс-полето е 
тайнствената частица-Хиггс, понастоящем 
обект на интензивно търсене. Предполага 
се, че частицата-Хигс е много масивна. 
Нейната маса се оценява от порядъка 
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на ГеВ (109 еВ). От друга страна, от 
съотношението за неопределеност на 
Хайзенберг следва, че частицата-Хиггс ще 
живее само около 10-22 секунди. Очевидно, 
за нейното „производството“ е необходима 
огромна енергия, достижима само във 
свърхускорител, а за откриването и ще се 
използват много сложни бързодействащи 
детектори, които трябва да „възстановят“ 
частицата по продуктите на разпада, т.нар. 
джет. Такива възможности съществуват 
единствено на ускорителя LHС (Large 
Hadron Collider) на Европейската 
организация за ядрени изследвания ЦЕРН. 
Тук следва да отбележим дългогодишното 
неформално участие на българските 
учени в изследванията в ЦЕРН, където 
нашата страна е редовен член от юни 
1999 г., а също така разработките на 
сътрудниците от групата по теория на 
елементарните частици, ръководена от 
известния български учен акад. Иван 
Тодоров. Съвпадането на пускането на 
LHС и присъждането на Нобеловата 
премия в областта на елементарните 
частици едва ли е случайно, като се има 
предвид значителния принос на ЦЕРН за 
този раздел от физиката. Тук през 1964 
г. бяха открити кварките, а през 1983 г. 
W-бозонът. 

Нобелова награда по физика за 2008 
г. може да се разглежда като заслужено 
признание за теоретичните изследвания, 
които придават завършен вид на 
Стандартния модел и едновременно с това 
изясняват важни механизми, действали 
в най-ранните етапи на еволюция на 
Вселената. Наградата ще стимулира по-
нататъшното развитие на физиката на 
елементарните частици, където редица 
неизяснени проблеми продължават да 

занимават изследователите. Особено важно 
е откриването на допълнителни процеси, 
при които се нарушава СР-симетрията; 
проверката дали взаимодействията 
между елементарните частици са СРТ-
инвариантни и пр. Много ценни в това 
отношение ще бъдат резултатите от 
предстоящи експерименти по сравнителна 
спектроскопия на водород и антиводород 
и за определяне на гравитационната сила, 
действаща на водород и антиводород. 

Доц. д-р 
Хр. Протохристов

Българска 
академия на науките

Институт 
за ядрени изследвания и ядрена 

енергетика 
Статията е публикувана за първи път 

в списание „Вселена, наука и техника”,  
том ХХІІІ (2008), кн. 12. с. 30-41.

Послеслов в 2012 г. 

На 4 юли 2012 г., ЦЕРН потвърди 
откритието на нова „елементарна” 
частица, за която се предполага, че е Хигс-
бозона предсказан от Стандартния модел 
– теоретичната основа на квантовата 
физика, описваща силните, слабите и 
електромагнитните взаимодействия на 
елементарните частици. Хигс-частицата не 
може да се наблюдава пряко, а само чрез 
частиците-осколки регистрирани след 
нейния разпад. Възможни са следните 
няколко разпада:
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Хигс → два гама-фотона (γγ)
Хигс → две Z – частици (ZZ)
Хигс → две W – частици (WW)
Хигс → двойка дънни кварк/антикварк 
(bb) 
Хигс → тау-лептон/тау-антилептонна 
двойка  (ττ) ,   

които се регистрират с помощта на сложни 
многодетекторни системи. 

Досегашните експерименти с установката 
CMS (Compact Muon Solenoid) изключват 
с 95% вероятност, Хигс-частицата да има 
маса в областите 110-122,5 и 127-600 ГеВ. 
Теоретичните предсказания са за маса 
около 125 ГеВ. Докладваните резултати 
показват наличие на разпади на части-
цата в три от каналите (γγ), (ZZ) и (WW) 
с достоверност съответно 4,1, 3,2 и 1,2 
сигма (т. нар. стандартно отклонение). 
Ефектът е наблюдаван  при 125,3 ± 0,6 
ГеВ. На следващата фигура са показани 
досегашните резултати от CMS за дву-
фотонния канал на разпад. Пунктирната 
линия показва фона, а плътната червена 
линия ефект плюс фон. Вижда се 
забележим пик при енергия 125 ГеВ. 

Резултати от експерименти на установката 
ATLAS в ЦЕРН потвърждават независимо 
съществуването на Хигс-частицата в 
доверителен интервал 5 сигма.

В експериментите на CMS има значително 
участие на учени от ИЯИЯЕ-БАН и от 
Физическия факултет на Софийския 
университет „Климент Охридски”. По-
специално в Лабораторията по високи 
енергии на ИЯИЯЕ-БАН са изработени 
голяма част от елементите на адронния 
калориметър и мюонните камери, а в 
Лабораторията по ядрена електроника 
високоволтовите захранващи модули. 
Българските учени участват активно 
и в обработката и интерпретацията на 
резултатите.  

Доц. д-р 
Хр. Протохристов

Българска 
академия на науките

Институт 
за ядрени изследвания и ядрена 

енергетика 
Фигури:

Фиг. 1. Лауреатите на Нобеловата награда 
по физика за 2008 г. (отляво 
надясно) Йоичиро Намбу, Макото 
Кобаяши и Тошихиде Маскава.

Фиг. 2. а) Малко нарушение на баланса 
между материя и антиматерия 
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е създало превес на материята, 
от която е изградена познатата 
Вселена; б) При точно равновесие, 
материя и антиматерия биха 
се унищожили взаимно 
(анихилирали) и Вселената щеше 
да бъде изпълнена с лъчение.

Фиг. 3. През 1956 г., физиците-
теоретици Цундао Ли и Чженин 
Янг (а) предсказват нарушение 
на огледалната симетрията 
(на четността) при слабите 
взаимодействия, което е 
експериментално доказано от г-жа 
Чиен-ШиунгВу (б) и колектив в 
Бюрото за стандарти на САЩ една 
година по-късно.  

Фиг. 4.  Нарушение на четността при бета-
разпада на кобалт-60

Фиг. 5.  С помощта на СКМ-матрица (Cabibo 
Kobajashi Maskava) двамата нови 
нобелисти Кобаяши и Маскава 
предсказват съществуването на две 
допълнителни семейства кварки.  

Фиг. 6. Спонтанно нарушение на 
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симетрията: а) поставеният 
вертикално молив представлява 
система с пълна симетрия; 
б) бързото падане на молива 
разрушава симетрията на 
системата, но я привежда в най-
ниското енергийно състояние-
моливът не може да падне по-
надолу.

Фиг. 7. Позитронно-емисионна 
томография (ПЕТ): а) принципно 
устройство на ПЕТ-томограф; б) 
детекторен блок; в) сканиране 
на мозък–концентрацията на 
радиоизотопа (тъмни области) 
показва центровете с макскимална 
активност. 

Фиг. 8. а) Проф. Петер Хиггс, откривател 
на хипотетичното поле, което 
придава маса на елементарните 
частици; б) при спонтанно 
нарушение на симетрията Хиггс-

полето преминава в най-ниското 
енергетично състояние. 

Фиг. 9.  През 1934-1938 г. българският 
учен, бъдещ академик, Асен Дацев 
(1911-1994) формулира идеята 
за субвак (субвакуум) или под-
вакуум, чиято динамика води до 
изграждане на елементарните 
частици и до взаимодействията 
между тях. 
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От възникването на фотография-
та през 19 век до днес нейните 
функции много са се промени-

ли. Достъпна само за малка група хора, 
постепенно тя става масово явление до 
там, че както средната класа на XXI век 
разполага с персонални компютри, така 
разпространени са и персоналните фотоа-
парати на фотографи любители днес. Фо-
тографията винаги е присъствала в извън-
делничното, необикновеното и събитийно 
време в живота на човека – при сватба, 
на рожден ден, при пътуване, по време на 
война... 
 Фотографията при пътуване също 
претърпява промени от XIX век до сега. 
Ако в миналото фотографът на път е бил 
пътешественикът, идващ от далечни земи, 
сякаш - от бъдещето, отразяващ живота 
на мястото, разказващ някаква история в 
кадри, то днес фотографът на път е най-
често туристът, снимащ на воля за свое 
собствено задоволство, без автентичност, 

без някакво послание.
 С развитието на начините на пъту-
ване и причините за пътуване се променя 
и съпътстващия ги фотографски опит. 
Начините, по които пътуват туристът и 
пътешественикът, оказват влияние върху 
това, как и какво снимат те. Пътешест-
веникът се докосва до мястото, сякаш 
свързвайки се с хората. Той е пътешест-
веник, странник, и същевременно местен. 
Той улавя атмосферата в кадрите си, ав-
тентичността на средата и живият живот, 
протичащ там. Притежава представата за 
другост, външност, за да оцени различие-
то, което да заснеме, и в същото време го 
отразява като част от себе си. Пътешест-
веническата фотография е жива, дина-
мична, истинна, докато туристическата 
е статична, псевдо-културна и масова. 
Трудно е дори да се разграничи дали ту-
ристическата снимка е продукт на масо-
вата култура или нейна консумация.
 Понятието „туризъм“ се заражда 

ХУМАНИТАРИСТИКА

ФОТОГРАФИЯ НА ПЪТ 
ДЕНИЦА ЙОТОВА

СПЕЦИАЛНОСТ „КУЛТУРОЛОГИЯ”
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през XIX век в Западна Европа с появата 
на работническата класа и на т.нар. „сво-
бодно време“. Първоначално туризмът 
е по-развит в индустриализиращи се 
страни като Великобритания, Франция, 
Швейцария и други. След Втората светов-
на война той се превръща в  масово соци-
ално-икономическо явление, развиващо 
се с високи темпове.  Днес туризмът е 
сред водещите икономически отрасли на 
XХI век. Туризъм, в класическия смисъл, 
се нарича пътуване с цел отдих и развле-
чение; от френската дума tour (обиколка). 
Именно тази цел на пътуването при ту-
ризма определя и фотографския продукт 
на пътуващия – снимане за развлечение, 
снимане като хоби, като средство за от-
дих, за отразяване на личния опит от пъ-
туването, но без фотографска стойност, за 
лична употреба. 

 На пръв поглед туризмът би тряб-

вало да се разглежда като прилежащ на 
културата. Благодарение на него се раз-
вива и представя културната традиция 
на дадено място – туристите създават и 
поддържат интереса към чуждата култу-
ра, като така я съхраняват и инвестират в 
нея. Но от друга страна, превръщането на 
културата в туристическа атракция отне-
ма автентичността й и я заличава. Всички 
туристически дестинации започват да си 
приличат – картички с комерсиални фо-
тографии в неестествено ярки цветове, 
сувенири, популярни места за снимки, 
места за хранене, хотели и нестихващ ту-
ристически поток от хора.

Пътешественикът пътува по по-
различен начин и фотографията му съот-
ветства на целта на пътуването. Хората 
пътуват, откакто свят светува и това ни-
кога няма да се промени. Още от пътува-
щите търговци и гръцките, финикийските 

Фиг. 1
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и римските колонисти в Античността, 
Великото преселение на народите през 
Средновековието и мореплавателите от 
времето на Великите географски откри-
тия до появата на самолетите, туризма, 
тероризма и пътуването като начин на 
живот на съвременния човек в глобализи-
ращия се свят. Както казва Хенри Милър 
„пътуването никога не е място, а нов на-
чин на виждане на нещата.” А фотогра-
фията заснема и представя гледната точка 
на пътуващия – неговия начин на пъту-
ване, неговото преживяване на мястото, 
неговата собствена култура, отразена в 
чуждата.

И въпреки всичко, разликата между 
пътешественическата и туристическа-
та фотография е неопределена и трудно 

разграничима. Може би тя е по-скоро 
вътрешна за фотографа и не чак толкова 
видима в самите снимки. За пътешестве-
ника фотографията е пътуване, преживя-
ване, израстване, а не - просто атрибут на 
ваканцията и консумация на чужда кул-
тура. Но за да бъде пълноценно разбрана 
пътешественическата фотография, е необ-
ходимо не само фотограф пътешественик, 
но - и зрител пътешественик. Опитът на 
пътуването може да бъде преживяван от-
ново и отново след пътуването. При пъте-
шественическата фотография този опит е 
значим и достъпен за зрителя, докато при 
туристическата снимка той има стойност 
само за туриста. Снимката на туриста е 
лична, по-скоро е автобиографичен спо-
мен, но без някаква документална или ху-

Фиг. 2
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дожествена стойност. Това са белезите на 
пътешественическата фотография – дос-
товерност, документалност и същевре-
менно естетичност, артистичен подход. 

Пътешественикът трябва да проя-
ви иновативност, докато туристът следва 
определен модел, утвърден от туристиче-
ската индустрия.  Пътешественикът сам 
определя преживяванията си, докато ту-
ристът е направляван. Той знае, че трябва 
да е романтичен във Венеция, артистично 
настроен в Париж и авантюристичен в 
Лас Вегас. Той знае за Айфеловата кула, 
Биг Бен и Статуята на свободата и ги 
търси в своето пътуване, за да се снима 
пред тях. Посещава и заснема местата, 
които туристическта индустрия е нало-
жила като туристическа атракция. Турис-
тът рядко се отклонява в пътуването си 

в нови маршрути и местенца или, ако го 
прави, още по-рядко ги заснема. Те не са 
атрактивни за него, никому неизвестни 
са и не ги смята за важни. Той се доверя-
ва на туристическия имидж на мястото 
и търси съответното преживяване, което 
да заснеме с фотоапарата си. Той не екс-
периментира, не изследва, не търси, той 
следва откритото от някого другиго, попу-
лярното, туристическото. Туристическата 
снимка е аматьорска, любителска не само 
по съдържание, но - и по качество.

Въпреки масовото разпространение 
на професионални фотоапарати, заснема-
щи високо качествени кадри, туристиче-
ската снимка си остава непрофесионална 
в композиционно и смислово отношение. 
Добрата композиция при нея се дължи 
по-скоро на случайност, отколкото - на 

Фиг. 3
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фотографско око. Но туристическата 
снимка не се изчерпва само със снимките, 
заснемани от туристите по време на тях-
ното пътуване.

Туристически са и снимките, из-
ползвани от туристическите агенции, за 
да популяризират своите туристически 
дестинации. Въпреки тяхното качество 
и доближаване до пътешественическата 
снимка, контекстът на употребата им ги 
отнема от полето на пътешественически-
те кадри. Не само процесът на снимане и 
резултатът, но и функцията на снимката е 
от значение. 

Функцията на пътешественическата 
фотография е да пресъздаде пътуване, да 
пренесе зрителя на мястото от снимката 
и да го остави там сам със своето прежи-
вяване, без то да е вече заложено, както 
при туристическата снимка от агенция 
или снимката на турист. Пътешествени-
ческата фотография разказва история. Тя 
не запечатва просто спомен, както при 
туристическата. 

Важно е да се отбележи, че снимки-
те на път не се изчерпват само с пейзажи. 
Те могат да бъдат портретни, натюрморт, 
урбанистични, дори макро (например 
на фиг. 1, фиг. 2 и фиг. 3). Това, което ги 
обединява, е пътуването, контекстът, в 
който са се случили. Например на фиг. 11 
Ричард Шутгер е снимал стъклени чаши 
с коктейли в диагонална перспектива, 
завършващи с ваза със слънчогледи в 
края, и е нарекъл кадъра „Салса“. Това не 
е типичната пейзажна снимка, но е пъ-
тешественическа, създава усещането за 
нещо, което се случва, разказва историята 
на една вечер от пътешествието, но - без 
да дава яснота каква точно е била тази ве-

чер. На зрителя се дава възможността да 
я изживее така, както сам си я представя. 
В тази връзка, пътешественическата фо-
тография притежава някаква мистериоз-
ност, недовършеност, отворен край, който 
зрителят добавя за себе си и така става 
част от чуждото пътуване.

При туристическата снимка такава 
недовършеност липсва. Туристическата 
снимка е ясно затворена в преживяване-
то, което отразява, без да оставя неяснота 
или възможност за въображението на 
зрителя да влезе в пътуването. Това се 
обуславя и от факта, че туристът много 
често заснема себе си в кадъра, сякаш 
той принадлежи на мястото, което снима. 
Важно е да отрази присъствието си там. 
Това изключва зрителя от пътуването и 
го прави единствено наблюдател на нечие 
чуждо пътуване. 

Снимката от фиг. 4 е от сайта на 
кубинска туристическа агенция с името 
„истинската Куба“, което ни кара да се 
усъмним в достоверността на снимките и 
туристическото преживяване по принцип, 
щом е нужно да се слага определението 
„истински“. Снимката с плажа, палмата и 
хамака, в който лежи русокоса жена, е ту-
ристическо клише, което кара зрителят да 
си представи точно определено усещане, 
което да пожелае. Това е търговска сним-
ка, обслужваща туристическа индустрия; 
целенасочена и рекламна е. Туристът, за-
купил пътуването, вече има идеята какъв 
кадър трябва да заснеме като отиде там, 
какво преживяване му предстои. Неговата 
фотография е планирана и зададена от ту-
ристическата агенция, в нея няма инова-
тивност, спонтанност или креативност. 

В английския език съществува 

Фиг. 4
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думата „wаnderlust“2, която означава пъ-
туване с цел себепознание, страст към 
пътешествия, желание за скитане. Това е 
ключов момент в идеята на пътешествие-
то и съпътстващата го фотография. Както 
на фиг. 23, пътешественикът обикаля и 
заснема моменти от чуждата среда, които 
го водят до себе си. Снимайки любовните 
обяснения под формата на графити и пре-
гърната млада двойка, сякаш току-що от-
крила любовта и тръгваща си от мястото 
като от бойно поле, фотографът вероятно 
изпитва желанието за нещо подобно в жи-
вота си или пък вече има това нещо. При 
всички случаи фотографът-пътешестве-
ник открива себе си в своите кадри, но 
без да ги обсебва така, както това прави 
туристът. Те остават отворени и за зрите-
ля, който да се намери в тях. Както е при 
снимката от фиг. 3�, която е портретна 
снимка на възрастен мъж от Индия, който 
маха с ръка. Посланието на снимката би 
могло да бъде различно – това може да е 
приветствие за началото на пътешествие-
то или махане за сбогом, възрастният мъж 
носи в себе си цялата история на един 
живот, който може да е бил всякакъв, и 
колкото повече зрителят се задълбочава 
в детайлите от снимката, толкова повече 
открива истории в историята, сякаш и той 
е част от пътешествието. „Всички снимки 
са memento mori. Да направиш снимка е 
да участваш в смъртността на друг чо-
век, в неговата уязвимост и изменчивост. 
Точно чрез отрязването на този момент и 
замразяването му, снимките свидетелст-
ват как безмилостно времето тече.“ казва 
Сюзан Зонтаг за фотографията. 

Фотографията на път е интересно 
явление в живота на човека от XX и XXI 

век. Границата туристическа – пътешест-
веническа фотография не е ясно разгра-
ничена и позволява преминаването от 
едното в другото поле. 

Туристическата фотография се 
стреми да се доближи до пътешествени-
ческата и да предложи на туриста при-
ключение, както и самият той търси в 
пътуването си да заснеме това, но разлика 
между двете винаги ще има. Туристиче-
ската снимка от агенция е самоцелна и от 
нея произтича желание за точно такова 
пътуване като от снимката, туристът за-
снема себе си или средата по определен 
зададен модел, като и двете снимки об-
служват туристическата индустрия. 

Докато пътешественическата сним-
ка няма цел и не задава преживяването на 
зрителя, тя е отворена, спонтанна, случи-
ла се веднъж за фотографа и неповторима 
в преживяването на зрителя; тя е худо-
жествена и документална същевременно; 
разказваща история, която при всеки зри-
тел е различна. Както Даян Арбус казва, 
„снимката е тайна за една тайна и, колко-
то повече казва, толкова по-малко знаеш“.

Приложения

Фиг. 1 – Salsa! by Richard P Schoettger – 
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“Took a weekend trip down to Ensenada, 
Baja, Mexico from San Diego and roamed 
the streets This was taken at a restaurant 
along the street offering tacos and of 
course...SALSA!”
http://www.travelphotographers.net/
mediagallery/media.php?f=0&sort=0
&s=20110917103454111

Фиг. 2 – Riverbank, Belgrade by David 
Konecny – “Overhead snapshot of the 
Belgrade riverbank—summer love, I guess!”
http://photography.nationalgeographic.com/
photography/photo-of-the-day/riverbank-
graffiti-belgrade/

Фиг. 3 – A Friendly Sadhu Greets Me in 
Udaipur, India by Matt Considine –

http://www.mattconsidine.com/galleries/ima
ges/?g=G0000VyEXF0g79Po&i=I0000SE1
hkdxhgs4&gallery_name=India--Rajasthan

Фиг. 4 – Снимка от туристическия сайт 
TheRealCuba.com – “Beaches for foreigners 
and tourists. No Cubans allowed” 
http://www.therealcuba.com/two_cubas.htm
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Проблемът за паметта е 
разглеждан в контекстта 
на множество хумани-

тарни науки. Всяка от тях схваща 
понятието памет по различен начин, 
всички обаче определят паметта като 
отношение към миналото.

Терминът памет идва от психо-
логията. Психолозите разграничават 
6 вида памет: дългосрочна и кратко-
трайна; епизодична – за събития и 
семантична – за смисли; процедурна 
(телесна; “моторни умения”) и в края 
на 80-те – наративна памет. Филосо-
фията засяга проблема за темпорал-
ността на паметта. Интерес предста-
влява историчността на съзнанието. 
В антропологията паметта е начин 
за предаване на материално и духов-
но наследство между поколенията. 
В историографията съществува раз-
глеждане на историята като памет на 
общността - “хиперпамет”. За соци-
ологията паметта е важна, доколкото 
чрез нея може да бъде разглеждан на-
чинът, по който социалните условия 
структурират съзнанието в течение 
на времето. Неизменно понятието се 
асоциира с тези две особено разтегли-
ви и често субективни понятия – вре-
ме и минало.

Фройд (1856 – 1939 г.) обяснява 
паметта като резервоар, пълен с теч-
ност (хидравличен модел на паметта), 
следите от миналото, които са стана-
ли причина за определени събития, 

се намират в свободните асоциации.
А съществуването на множество 

различни  институции, служещи за 
съхраняване на миналото ни отвеж-
дат към културологичното разглежда-
не на паметта, като “културна памет”. 
От тук можем да обособим два основ-
ни вида памет: колективна (каквато 
по-често представлява културната 
памет) и индивидуална (тази, която 
в своето множество, е съставител на 
първата).

•	
Колективната памет се гради 

на основата на индивидуалната, но 
притежава своята социална обуслове-
ност, която се изгражда на базата не 
на лични спомени и преживявания, 
а - на реконструиране на колективно-
то минало в социалното съзнание на 
хората. Общото минало и реконстру-
ирането му в настоящето е необходи-
мо, за да се почувства всяка група (го-
ляма или малка) истинска  общност.

Членовете на всяко общество 
притежават съзнание за социална 
принадлежност, изграждаща тяхната 
“колективна идентичност” (Култур-
ната памет, 2001 г. ), която се нуждае 
от съхраняване и от постоянно утвър-
ждаване. Това става възможно имен-
но чрез паметта, която е неизменно 
свързана със своите носители. Те са 
тези, които се нуждаят от нея, за да 
се самоидентифицират и разпознаят 

КОЛЕКТИВНАТА ПАМЕТ И РОЛЯТА НА 
ИНДИВИДА 

ИРЕНА ТАУШАНОВА      

СПЕЦИАЛНОСТ „КУЛТУРОЛОГИЯ”
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като общност, както и да се утвърдят 
като такава.

В изследването си “Колективна-
та памет” Морис Халбвакс се абстра-
хира  от чисто научната, медицинска 
основа на паметта и я разглежда като 
социален феномен; служи си с поня-
тия като “групова памет” и “памет на 
нацията”. Колективната памет става 
възможна единствено в “социална 
рамка”, която конструира и органи-
зира спомените, неизменно свързани 
с груповата и пространствено-време-
вата съотнесеност на действителност-
та, споделяна от участниците в общ-
ността. Халбвакс прави необходимо 
разграничение между индивидуална 
и колективна памет, като според него 
индивдуални могат да бъдат само 
усещанията, а спомените като памет 
са винаги тясно обвързани с мислене-
то, което няма как да не попада под 
влиянието на различни социални 
групи. Когато индивидът си спомня, 
то е винаги в рамките на  колективна-
та общност.

Това ни отвежда към процесите, 
стоящи в основата на колективната 
памет. Това са постоянното общуване 
и процесите на социализация, през 
които преминава всеки член на даде-
но общество. Именно те поддържат 
и правят възможно съхраняването на 
миналото в колективното съзнание. 
Комуникативната способност осигу-
рява живота на колективната памет. 

Това е и едната от двата вида ко-
лективна памет, които различава Ян 
Асман в “Културната памет” – кому-
никативна и културна памет.

Според него, именно благода-
рение на участието на индивида в ко-
муникативните процеси, той има въз-
можността да изгради своя индивиду-
ална памет, която всъщност е функ-

ция на всяко възможно субективно 
обвързване с различни социални гру-
пи. С изгубването на комуникатив-
ната способност или с прекъсването 
(дори с изменението, което е напълно 
нормално осъществяващ се процес с 
течение на времето) на социалната 
рамка, настъпва последицата – забра-
вата, която по своята същност също 
представлява социален феномен.

Тя настъпва с края на комуника-
тивната памет за едно определено по-
коление (според Асман комуникатив-
ната памет обхваща  само спомените, 
които индивидът споделя със своите 
съвременници). Комуникативната 
памет възниква със своите носители 
и си отива с тях, за да се роди нова та-
кава. Тя по своята същност не е опит 
за съхраняване на миналото, а е со-
циална рамка, организираща своите 
участници в общество с общо знание 
и общи спомени, които се отнасят  до 
общото им близко минало и им слу-
жат  да се самоидентифицират като 
група.

Другият тип колективна памет 
– културната памет, е много по-тяс-
но обвързваща се с миналото. Тя си 
служи със символични форми, които 
“улавят спомена” и притежават ха-
рактеристиката трайност - предават 
се от поколение на поколение. Тези 
знакови  системи представляват ста-
билни форми, съхраняващи спомена 
и придаващи на миналото сакрален 
характер. Те отново притежават и 
функцията да служат за идентифи-
циране на групата като такава, като 
служат за постоянното актуализиране 
на общото минало със своите харак-
теристики и ориентиращи знакови 
форми. Асман маркира мита като та-
кава основна споменна фигура, като 
прави необходимото разяснение за 
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несъществената разлика между мит и 
история в културната памет, за коя-
то съществена е не фактическата, а 
просто запаметената история.

Чрез символичния им и ритуа-
лен характер, те внушават определе-
ни норми на поведение, които посто-
янно се актуализират. Традициите, 
в по-общ смисъл, притежават тази 
запаметяваща функция и в тяхното 
следване се намира актуализираното 
минало и се осигурява приемстве-
ност. Съхраняването на идентичност-
та на дадена общност става възможно 
въпреки промените, настъпващи с 
течение на времето. Това превръща 
традициите в особена форма на кул-
турна (колективна) памет. Тук много 
лесно бихме могли да си обясним 
много по-силно развитата колектив-
на памет и общностното съзнание на 
хората в селата и малките провинци-
ални градчета, който често говорят за 
себе си или за миналото си в множест-
вено число (“ние” – от селото). Те са 
и хората, имащи най -неразривната 
връзка с традиционното.

Халбвакс обаче разглежда тра-
дицията не като форма, а като дефор-
мация на спомена, защото влага в по-
нятието “традиция” онази организи-
раност и универсалност на спомена, 
която притежава и историята.

Според него колективната па-
мет е синоним на социална памет, 
а не - на историческа памет, както 
често бива разбирана тя. Той дори 
отхвърля историята като памет и 
причината се крие в нейната универ-
салност, защото всяка колективна па-
мет е свързана с някаква самоиденти-
фикация, т.е. е групово специфична 
(за разлика от историческата памет, 
която подобно на традицията, създа-
ва само обективизирани форми на 

спомена, които не са съвсем истинни) 
и тясно обвързана със своята времева 
определеност.

Макар паметта на общността да 
е колективно обусловена, тя все пак 
остава притежание на отделния ин-
дивид, който сам създава облика й.

•	
Индивидуалната памет е тясно 

обвързана с личните преживявания 
и усещания на субекта. Споменът за 
лично преживяното изгражда памет, 
която е самодостатъчна за индивида 
и изгражда негова лична рамка на 
спомените, очертаваща измеренията 
на собствения му живот. И макар па-
метта на субекта да е в постоянно вза-
имодействие с тази на другите члено-
ве на обществото, в което се намира, 
тя не се слива с тях.

Да разгледаме обаче и тезата 
на Халбвакс, че никоя индивидуална 
памет не може да остане изолирана и 
затворена (не е самодостатъчна) а ин-
дивидът е винаги зависим от отправ-
ните точки, които му дава обществото 
(или групата) за да извика собствени-
те си спомени.

Той различава два вида памет: 
лична и социална или вътрешна и 
външна, които се намират в посто-
янно взаимодействие помежду си. 
Колективното време и пространство 
и колективната история са факто-
ри, изграждащи социалната рамка 
на нашите лични спомени, които 
постоянно са изложени на един вид 
овъншняване или влияние отвън. 
Съхраняването на личните спомени 
обаче, предполага тази автономност 
на паметта на субекта, която има 
свойството да осигурява по-сигурна 
власт и контрол над спомените, идва-
щи отвън.
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 ”Нашата памет се основа-
ва не на научената история, а на 
преживяната...”(“Колективната па-
мет”, 1996 г.) и Халбвакс прави раз-
лика между автобиографична и ис-
торическа памет, като я илюстрира 
с много ясен пример: Малко дете е 
на гара нощем, която е пълна с вой-
ници. Това, разбира се, не му оставя 
впечатление за някакво конкретно и 
значимо събитие, за разлика от впе-
чатлението, което има то за спомена 
за тази случка след няколко години. 
Образът постига своята историческа 
действителност, благодарение на ко-
лективната памет, която след години 
превръща една подобна случка в на-
истина значимо преживяване (какво-
то определено в миналото не е била 
за детето, разполагащо единствено 
със своята кратка автобиографична 
памет). 

Колективната памет е необхо-
димост  за отделната личност, която 
трудно би постигнала своята иден-
тификация, съжителствайки с дру-
ги индивиди. Съществуването на 
субекта като единица, притежаваща 
единствено своя автономна памет в 
дадена група не е възможно. И все 
пак съществува заплахата от изгубва-
не на собсвената идентичност. Съгла-
суването на мислите (организиращи 
спомените) с останалите в групата 
предполага загубване на личните, 
служещи за организация и ориента-
ция на субекта в социалната среда и 
за изграждане и удържане на собстве-
на идентичност. 

Отправните точки, които памет-
та донася отвън, често могат да бъдат 
измамни за индивида.

•	
Възможно ли е колективната 

памет да насажда фалшиво съзнание 
у индивида? Да, дори много повече – 
колективната памет (и в смисъла на 
историческа) представлява едно от 
най-успешните средства за манипула-
ция на масите, засягаща лично всеки 
субект, освен тези, у които индивиду-
алната памет е силна и автономна.

Ярък пример за такова насажда-
не на фалшива културна памет у нас 
е периода на социализма, а доказател-
ствата за успеха на този акт на власт-
та можем да открием дори в живата 
памет на нашите родители, баби и 
дядовци, които не спират да разпрос-
траняват „големия разказ” за положи-
телните страни на режима, забравяй-
ки да споменат отрицателните.

Асман разглежда мита като 
една основна споменна фигура на 
колективната памет, служеща си със 
символични форми, които “улавят” 
спомена и го предават от поколение 
на поколение.  Но митът е и онази 
форма на колективна памет, която 
по-рано Ролан Барт разглежда като 
основна форма на фалшиво съзнание 
(Митологии, 2004 г.)

В статията „Неволите на исто-
рията на сегашното време: Постко-
мунистически употреби на паметта” 
(2001г) Ивайло Знеполски развенчава 
някои от митовете, формирали се 
около разказите за комунизма. Той 
се фокусира върху едно понятие, въ-
ведено от Пол Рикьор – „споделена 
памет” (Паметта, историята, забрава-
та 2006 г). Това е междинно понятие, 
чрез което конфликтът между ин-
дивидуалната и колективната памет 
може да бъде смекчен. На споделе-
ната памет може да се гледа като на 
вид консенсус, нещо като договорка 
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за това, кой е истинният момент от 
дадена ситуация в миналото според 
спомнящите си индивиди. Но такъв 
консенсус е възможен само, ако те се 
намират в сходна житейска ситуация 
или позиция – ако кръга на споделяне 
стане още по широк (като едно цяло 
посткомунистическо общество) се за-
раждат различни лагери на споделя-
не, в които водещата истина относно 
миналото, се определя зависимост от 
споделяната от колектива идеология. 
Различните „споделени памети” чес-
то са в непримирим конфликт, или 
помежду си, или със самата история. 
Знеполски цитира Райнхард Козелек, 
според когото историята се пише от 
победителите, но - само за известно 
време, „защото в дългосрочен план 
историческите придобивки на позна-
нието идват от победените.”� 

Подобен конфликт може да въз-
никне между колективната памет на 
дадена общност и индивидуалните 
спомени на някой от членовете й.  
Като социализиране на индивидуал-
ните спомени, колективната памет 
представлява дълъг процес, в който 
индивидуалната памет е подложена 
на множество употреби, с културен, 
исторически, национален, идеологи-
чески и властови характер. Често в ре-
жими, подобни на социалистическия, 
употребата на паметта се превръща в 
злоупотреба – така паметта на някои 
индивиди, не само губи спомените 
си за определени събития и факти, 
но и придобива нови за неслучили се 
такива. Чрез един вид „организирана 
забрава” на близкото минало се ук-
репват социални връзки, които биват 
нарочно „разкъсани” от индивиди с 
по-автономна памет. 

Като такова оттласкване на не-
чии спомени от колективния разказ 

за дадено събитие в миналото, можем 
да приемем свидетелстването. Сви-
детелят - от латински superstes, т.е. 
човек, който остава върху нещо или 
пък оцелява след нещото� , е схващан 
като носител на паметта, чийто раз-
каз за близкото минало е неоспорим. 
Съществува обаче един съществен 
проблем, за който говори Робер Ан-
телм. Става въпрос за невъзможността 
на свидетелството – това е наличието 
на една съществена разлика между са-
мото преживяване на дадено събитие 
и разказа на свидетеля за преживяно-
то.

•	
Колективната памет заема 

централно място сред „режимите 
на историчност” в смисъла, в който 
френския историк и изследовател 
Франсоа Артог си служи с понятието. 
В едно по-широко поле на разбиране 
режимите на историчност обхващат 
движението напред и назад във вре-
мето и в различни пространства. Това 
движение се характеризира с една 
осезаема криза на времето днес, коя-
то автора обяснява с изчезването  на 
ясно разграничение между минало, 
настояще и бъдеще.

Един от по-тесните смисли на 
понятието го превръща в инструмент 
за разбиране на отношението на да-
дено общество към собственото му 
минало. Тук връзките между колек-
тивна и индивидуална памет, местата 
на паметта (понятие на Пиер Нора), 
наследството и националната исто-
рия, са основополагащи за това, как 
колективът изгражда представите си 
за времето и изгражда разказа за свое-
то минало. Артог се фокусира върху 
един централен за нашето съвремие 
режим на паметта. Паметта на нови-
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те общества ( като различаващи се 
от традиционните) променя своите 
функции и се превръща в инстру-
мент на презентизма (позволява оцен-
ка на миналото от гледна точка на 
настоящето). Паметта приема форма 
на спомени за паметта.

•	
И, макар да няма как в едно об-

щество паметта на индивида да бъде 
затворена и изцяло изолирана от тази 
на колектива, той трябва да умее да 
съхранява личните си спомени като 
своя собствена отправна рамка, дава-
ща му ориентир в социалната дейст-
вителност, в която се намира. Да се 
доверим на националната история, 
приемайки я за надежден инструмент 
срещу забравата на собствените ни 
корени във все по-глобализиращото 
се настояще, ми се струва доста наи-
вен подход, особено - с оглед на вече 
описаните дихотомии на паметта, в 
които тя заема централна позиция. 

Едно възможно решение е вни-
мателното подбиране на източници-
те, с които си служим, за да се завръ-
щаме към собственото си минало или 
възможността живата памет да се пре-
върне в основа на написването на но-
вата история, както призовава Нора.
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