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Брой 54 Февруари 2013

Българска Наука
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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!
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6  КОНКУРС  
- „Трагедия и Слава – 100 г. от 
Междусъюзническата война”.
- “Ние в Космоса”- РЕЗУЛТАТИ

9  НАУКА
- „Рибен буквар“
- Книги 
- Интервю - Ради Романски
- Първият поглед на учени във въ-
трешността на потопено от лед-
ник езеро в Антарктика
- Глобалното затопляне – по-мал-
ко страшно, отколкото си мисле-
хме?

28  БИОЛОГИЯ
- Топ 10 Нови Видове  - 2012
- Звуци на животни!
- Какво представляват и как дейст-
ват ваксините?

61 ИСТОРИЯ 
 - Развитие на източната криза 
до войната през 1877-1878 г.

- Командният състав на легиона - 
1 в. пр. н.е. - 2 в.
- Бари и Палермо
- Положението и интересите на 
британците и бурите в региона 
преди 1879.

122 АСТРОНОМИЯ
- Космически Инструмент ни 
разкрива огромно парче от Пъзела 
на Соларната Корона.
- Дали взрив на гама лъчи от 8 век 
облъчва земята?
- НАСА ще изпрати нов роувър/
марсоход/ на Марс през 2020 г.

86 ХУМАНИТАРИСТИКА 
- Културни и битови аспекти на 
употребата на хляба в предмодер-
ното българско общество 
- Александър Зиновиев: Да се учат 
хората да разбират и анализират 
действителността е най-важна-
та задача

ADMIN@NAUKA.BG

СЪДЪРЖАНИЕ

28

90

72

Продуценти:
Петър Теодосиев   Росен Теодосиев

http://youtu.be/OCsoE2v8OeI
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72

ЕДНА ПРОДУКЦИЯ НА 
СПИСАНИЕ 

"БЪЛГАРСКА НАУКА" 

Продуценти:
Петър Теодосиев   Росен Теодосиев

Сценаристи:
Антоан Тонев   Радослав Тодоров

Режисьор
Борис Грозданов

Документален филм

http://youtu.be/OCsoE2v8OeI
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Конкурсът има за цел да по-
каже съвременния поглед на 
творците спрямо събития-

та, случили се преди сто години по 
време на втората балканска вой-
на – 1913 г.

Чрез тези рисунки ние целим да се 
направи нов съвременен „прочит” на 
бойните действия, тези на съседите 
ни и въобще - на цялата война.

•     Участниците не са ограничени 
от условия и могат да бъдат учени-
ци, студенти и хора от всяка про-
фесия или позиция.

•     Участниците могат свободно да 
изберат момент от войната 1913 г.

•     Участниците могат свободно да 
изберат техниката, размера, подхо-
да и мащаба на творбата.

•     Всяка творба трябва да има един 
автор.

Участниците в конкурса се съгласяват 
със следните условия:

•     Получените творби да послужат 
безвъзмездно в художественото оф-
ормление на документален филм 
за  Втората Балканска война.

•     Получените творби да бъдат 
използвани за изложба по време на 
Фестивала на българското образо-
вание - на 25, 26 и 27 април 2013 г., 

както - и на следващи изложби в 
София и извън нея.

•     Всеки участник да попълни де-
кларация, с която се съгласява с 
участието на своята творба в кон-
курса.

•     Да изпрати оригинала на твор-
бата си на съответните адреси за 
получаването им.

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

Награди:

 1-ва награда - 200 лв.
 2-ра награда – 100 лв. +  книгата 
„Фундаментална теория на цветове-
те”
 3-та награда – 100 лв.

Всички автори ще получат грамота 
за участие.
Поощрителни награди ще има и за 
отличени участници в конкурса, оси-
гурени от организаторите на Фести-
вала на българското образование.
Голяма част от получените творби ще 
участват безвъзмездно в художестве-
ното оформление на документален 
филм за  Втората Балканска война.
Всички получени скици, рисунки, 
картини ще участват в изложба по 
време на Фестивала на българското 
образование - на 25, 26 и 27 април 
2013.

КОНКУРС
Сп. „Българска Наука” и Фестивала на Българското Образование 

2013 обявяват конкурс за рисунка „Трагедия и Слава – 100 г. от 
Междусъюзническата война”.

Конкурсът стартира на 1-ви февруари и ще продължи до 18-ти април 2013 г. 
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Обиколка на изложбата из големите 
градове в България – Пловдив, Стара 
Загора, Велико Търново, Варна, Бур-
гас, Русе и т.н.

Оценяването на получените творби 
ще се осъществи от специално жури 
в състав от сп. „Българска Наука” и 
Фестивала на Българското Образова-
ние 2013

Обявяването на наградите ще се из-
върши по време на Фестивала на бъл-
гарското образование - 2013 г.

Всички свои творби изпращайте на 
адрес: 
ул. „Г.С.Раковски“ 127, офис 301, 
София 1000 - за конкурса 
„Трагедия и слава – 100 г. от Между-
съюзническата война” заедно с по-
пълнена декларация за участие, която 
може да изтеглите от: 
- http://goo.gl/VsCPH

За въпроси и конктакт: 
admin@nauka.bg
тел. 088 58 11 386, Петър Теодосиев

НАУКА
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Конкурса приключи с 30 получени 
есета. Доста разнообразни и инте-

ресни бяха получените произведения 
от ученици от почти всички класове.

Всички есета ще се публикуват в спе-
циален блог, който ще създадем за 
целта.

Наградени ще бъдат!
 
1 - Павел Павлов - 7 клас
2 - Нора Колева 11 клас
3 - Давид Мавродиев - 5 клас

За повече инфрмация следете темата 
във форума - 
http://nauka.bg/forum/ Останалите участници ще получат 

електронни грамоти за участие!

КОНКУРС
РЕЗУЛТАТИ

“Ние в Космоса”.

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

Очаквайте на 15-ти февруари 
Росен Теодосиев от БГ Наука 
като водещ в предаването “Рибен 
буквар” по “Бинар” от 18:00 ч.

НАУКА
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ОФИЦИАЛЕН YOUTUBE КАНАЛ НА БГ НАУКА
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Нашите прадядовци се изправиха 
срещу старата империя и напра-

виха всичко по силите си, за да се събе-
рат в едно Отечество. Не се посрамиха 
по бойните полета из Тракия, превзе-
ха уж непревземаемата Одринска кре-
пост и изненадаха света. Може би щяха 
дори да влязат в Цариград, ако съдба-
та беше на тяхна страна. Който от тях 
не загина при Одрин и Чаталджа, ско-
ро след това отиде да се сражава при 
Дойран. Поколението от 1912 изкара 
седем години почти непрестанна вой-
на в името на... нас. Те се биха заради 
нас. Мина век. Светът е друг, ние сме 
други. Но има ли причина да откажем 
почитта си на онези железни мъже, 
захвърлили рало и писалка, нива и 

книга, които изгазиха калните пъти-
ща на Балканите, биха се като лъвове 
и вярваха колкото в Бога, толкова и в 
своите офицери. Списание “Българ-
ска 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.

http://goo.gl/d0kGj

В предаването на проф. Пламен Павлов по телевизия СКАТ (“Час по България”) бяха гости 
създателите на филма “На Нож!” Петър и Росен Теодосиеви

НАУКА

http://goo.gl/d0kGj
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Конкурсът FameLab®  е съз-
даден през 2005 г. от Челт-
нъмския фестивал за наука 

в партньорство с Националния 
фонд за наука, технологии и изку-
ства (NESTA) и със спонсорство от 
Pfizer, Silicon 19, Channel 4 и The Daily 
Telegraph. През 2007 г. Британски 
съвет започва да организира конкур-
са за първи път извън Обединеното 
кралство в рамките на един от най-
успешните си регионални проекти 
в Югоизточна Европа. През 2010 г. 
е първото разширение на географ-
ския обхват на конкурса, когато от 9 
страните-участнички стават 14 и вече 
представляват 3 континента – Европа, 
Азия и Африка. По този начин кон-
курсът FameLab се превърна в истин-
ски глобален феномен! България е 
една от страните, в които конкурсът 
се провежда от самото начало през 
2007 г.
Най-ценното на конкурса FameLab е 
мрежата, която създава, развитието 
на уменията и повишаване на инте-
реса към комуникация на науката в 
национален и международен мащаб. 
От създаването на конкурса до сега 
повече от 3500 учени, инженери, ма-
тематици са участвали в него по света 
и над 150 финалисти са се борили за 
място в международния финал.

FameLab си поставя за цел да подкре-
пи и насърчи талантливи млади хора, 
които искат да развият уменията си за 
комуникация, за да представят по-ус-
пешно своята наука пред обществото 

като цяло, а не само пред собствените 
си колеги и научни среди.
Някои от участниците вече успешно 
се реализират и в телевизии и радио, 
но всички остават отдадени на науч-
ните си изследвания и други области 
на дейност, като съчетават научната 
кариера с комуникацията с общество-
то.
Гордеем се с успеха на всеки един от 
тях. Именно международната мрежа 
на участници в конкурса FameLab 
е една от причините да сме толкова 
запалени по инициативата – вижда-
ме как хора от различни държави и 
култури започват да работят заедно, 
много често спонтанно, и създават 
впечатляващи проекти в областта на 
комуникацията на науката.

Щастливи сме, че даваме своя принос 
към доказателството за това, че наука-
та е изключително важно средство за 
дипломация и междукултурно общу-
ване. Когато представители на 15 и 
повече националности се съберат в 
челтнъм за Международния финал, 
всички бариери отпадат. Науката е 
универсална, тя е обединяващ фак-
тор, не е предназначена за елитарна 
група – в нея всеки знаещ човек има 
място.

Конкурсът FameLab
http://famelab.bg

НАУКА



 http://nauka.bg 13

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

54

„Материалът на мисълта” 
обединява две теми от 
предишните бестселъри на 
Пинкър: езикът („Езиковият 
инстинкт”) и човешката 
природа („Как работи 
умът”). Тук обаче ни се 
предлага един изцяло нов 
материал, написан в стила, 
който превърна тези книги 
в сензация: разбираеми 
обяснения на дълбоки и 
могъщи идеи, представени 
с неукротим хумор, стилов 
финес и ефектни примери 
от популярната култура и 
всекидневния живот.

Материалът на мисълта
Стивън Пинкър

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=39489

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=39489
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Преработеното издание на 

„Български тълковен 
речник” е адресирано към 
всички, които проявяват 
интерес към словното 
богатство на съвременния 
български език.
 Проф. Радева е възпитаничка 
на СУ „Св. Климент Охридски”, 
където завършва специалността 
Българска филология и защитава 
дисертация. Няколко десетилетия 
чете лекции като хабилитиран 
преподавател, а през 1994 г. й е 
присъдено научното звание доктор 
на филологическите науки. Автор 
е на редица монографии и книги, 
както и на над 200 научни статии. 
Радева е била лектор по български 
език в Лайпцигския университет 
(1979–1982), в Свободния университет 
в Западен Берлин (1989–1992) и гост 
преподавател в Саарския университет 
в Саарбрюкен. Главен редактор е на 
списание „Българска реч”.

Български тълковен речник
Василка Радева

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=39279
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Книгата подробно 
информира, 

а и увлекателно 
запознава читателите 
и посетителите на 
светата обител с нейното 
богато и многопластово 
историческо, религиозно 
и културно наследство, 
донесло и световна 
известност. Показано 
е цялото великолепие 
на този хилядолетен 
паметник, съчетал три 
култури – византийска, 
грузинска и българска.

Бачковският манастир
Кирил Първанов 

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=994
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В изследването са представени 
идейните и политическите 

изяви на цариградските българи в 
последните решителни години преди 
Освобождението. Проследени са 
ролята и мястото на тази разноли¬ка 

група в прехода от традиционното 
към модерното общество. В 
съпоставителен план с другите 
етнически и религиозни общности, 
населяващи османската столица, 
са разгледани демографският 
им потенциал, икономическата, 
просветната и културната им 
дейност. Обект на проучване са както 
легалните политически прояви на 
цариградските българи в началото на 
Източната криза, така и дейст¬вията 
им след разгрома на Априлското 
въстание, при подготовката на 
дипломатическата мисия на 
Драган Цанков и Марко Балабанов 
и по време на Цариградската 
конференция. Отделено е внимание 
и на благотворителната акция 
за материално подпомагане на 
жертвите от турските жестокости 
при потушаването на Априлското 
въстание. 

Цариградските българи между 
реформите и революцията 1875–1877г.
Пламен Божинов

http://www.baspress.com/book.
php?l=b&id=946

: http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=946
: http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=946
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Новооткритите 
старобългарски химнографски 
произведения променят из 
основи преобладаващите 
дълго време в науката 
представи за липсата на 
оригинални (непреведени) 
химнографски текстове в 
състава на достигналите 
до наши дни славянски 
ръкописни книги с 
общоцърковно богослужебно 
съдържание и предназначение.

Старобългарска литература 45-46
Колектив

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=1022
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1. Моля представете се.
Ради Романски
- компютрен инженер със следди-
пломна специализация по приложна 
математика;
-  доктор по компютърно инженер-
ство;
- професор по компютърни системи, 
комплекси и мрежи;
- ръководител катедра „Електроника, 
компютърни системи и технологии“ 
на КЕЕ към ТУ-София;
- член на Академичния съвет на ТУ-
София;
- заместник председател на Общото 
събрание на ТУ-София;

- редактор и издател на списание 
“International Journal on Information 
Technologies and Security”;
- председател на International 
Conference on Information Technologies.

2. Коя научнаа институция 
представлявате и с какво се за-
нимава тя?

Технически университет – София
Област „висше образование” с обуче-
ние за ОКС „бакалавър” и „магистър” 
и за ОНС „доктор” в различни обла-
сти на техниката, математиката и сто-
панското управление.

Интервю - Ради Романски
 

НАУКА

Проф. д-р Ради Романски - “Предизвикателствата на „облака” към защитата на личните данни” по 
време на Конференция по случай 50-ти брой на сп.“Българска Наука”
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3. Кое Ви запали към науката и 
кога се случитова?

Обстоятелствата са виновни, не че 
няма исторически предпоставки – 
в моя род има няколко професори, 
акад. Стоян Романски също е от него. 
Но преди да постъпя на работа в Тех-
нически университет – София през 
есента на 1980 г. не съм си мислил за 
сериозна научна дейност. Започвайки 
работа като инженер-технолог в тога-
вашната катедра “Изчислителна тех-
ника” попаднах в една среда, която не 
може да не ти въздейства в посока на-
учна дейност, освен ако сам не искаш 
това да се случи. И последователно 
преминах през задочна докторантура, 
нивата аситент/старши асистент/гла-
вен асистент, след това доцент (1996 г.) 
и професор (2010 г.).

4. В коя област на науката се за-
нимавате в момента?

Ако трябва с едно изречение – „Ин-
форматика и компютърни науки“ 
(представил съм дисертационен труд 
за “доктор на науките” в тази област). 
При по-широко представяне мога да 
посоча следните ключови думи: Ин-
формационни технологии; Защита на 
персоналните данни; Разпределени 
системи и технологии; Компютърно 
моделиране; Компютърни архитекту-
ри.

5. С какво заглавие беше послед-
ната Ви публикация?

Няколко са публикациите през второ-

то полугодие на 2012 г., като ще посо-
ча две от тях:
Romansky, R. A Formal Approach for 
Modelling and Evaluation in the Field of 
Computing. International Transaction on 
Electrical, Electronics & Communication 
Engineering (ISSN 2249-8923), UK, № 4 
(vol. 2), July, 2012, pp.1-7.
Romansky, R. Cloud Services: Challenges 
for Personal Data Protection 
International Journal on Information 
Technologies and Security (ISSN 1313-
8251), No 3, 2012, pp.67-80 (ijits-bg.com).

6. Има ли бъдеще науката в Бъл-
гария и как го виждате Вие?

Науката в България, споде мен, вина-
ги е била на почит. Наистина, в мина-
лото с по-високо уважение, но винаги 
е имала своето значимо място. Иска 
ми се да дам един пример. През 2012 
г. се честваше 100 години от гимнази-
ята, която съм завършил. Официал-
ното закриване на тържествата беше 
през ноември и бяха поканени бивши 
ученици, които са направили нещо 
по-различно. Радостното е, че там се 
срещнахме доценти, професори, един 
член кореспондент и други учени в 
различни области. Стана ми топло и 
гардо от това.
Дали науката има бъдеще в днешно 
време у нас? Отговорът ми е „Опреде-
лено, да!“. Друг е вапросът кой, как и 
къде трябва да „прави наука“, но това 
вече е дъжавна политика. Не бива със 
стари приоми да се търси ефектив-
ност. Един доста тревожен пример в 
тази насока в момента е брожението 
на научната общност срещу проце-

НАУКА
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дурата по финансиране на проекти 
от фонд „Научни изследвания“. Ис-
тината е, че без финансиране трудно 
се прави наука. А иначе, как да стане 
това – отговор има в различни страни 
от Европа и в САЩ.

7. Как оценявате работата на 
екипа си?

Екипът, с който от няколко години ра-
ботя, е много отговорен и мотивиран. 
Факт са три успешни научно-изследо-
вателски проекти за периода след 2009 
г. Непрекъснато генерират идеи, само 
да има време и сили за реализацията 
– се пак в катедрата се провежда доста 
напрегнат учебен процес.

8. Има ли млади хора, които ис-
кат да се занимават с наука?

Да, има, колкото и да е чудно. Говоря 
за онези мотивирани млади хора, кои-
то наистина искат нещо да постигнат 
в науката, като знаят, че трябва и да 
дават (време, усилия и пр.). Това го 
заявявам отговорно, защото като ко-
ординатор на 6 двустранни договори 
по програма Еразъм съм изпращал ам-
бицирани магистри за дипломно раз-
работване, както и млади докторанти 
за научна работа в университети в Хо-
ландия, Испания, Словакия и др.

9. Какво бихте казали на хората, 
които все още се колебаят дали 
да се занимават с наука в Бълга-
рия?

Науката не е лесно занимание и ако 
наистина искате да го правите трябва 
да сте напълно убедени в това. Нужно 
е време, известни лишения от светски 
живот, отговорности и умение да се 
работи в колектив. Всеки може да пре-
цени дали може да даде това от себе 
си!

10. Какво, според Вас, трябва ко-
ренно да се промени в България 
спрямо науката?

Ще изброя няколко неща, за които се 
сещам „на първо четене”: 
 - начините на финансиране;
 - разбирането, че само „мастити” уче-
ни могат да генерират наука;
 - методите за оценка на проекти, кои-
то не винаги са прозрачни;
. . . . (сигурно има и друго).

11. Занимавали ли сте се с нещо 
извън научната работа?

• По принцип след завършване на 
висшето си образование съм се зани-
мавал главно с преподаване и научна 
дейност. В този смисъл са и дейност-
ите ми по организация на междуна-
родната конференция InfoTech (вече 
26 години), списването на списанието 
IJITS (от 2009 г.), участието в множе-
ство програмни комитети на между-
народни конференции.
• През 2003-2004 г. съм имал ангажи-
менти по електронното правителство 
в България:
 - Ръководител на колектив за разра-
ботване на „Идейна рамка за проекти-
ране на Национална система за обмен 

НАУКА
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на информация и данни между адми-
нистративните структури (техническа 
част)“
 - Член на работна група Приложни 
стандарти свързани с електронно-
то правителство за разработване на 
Принципи за осъществяване на ин-
тегриране и интероперабилност на 
информационните системи на адми-
нистрациите за нуждите на електрон-
ното правителство.
• За периода 2002-2007 г. имах честта 
да бъда избран от Народното събра-
ние на Р. България за член на Комисия 
за защита на личните данни (КЗЛД), 
което ми даде уникалната възможност 
да използвам своята компетентност по 
приложението на информационните 
технологии, вкл. и като участник в Ев-
ропейската конференция по ЗЛД, го-
дишни срещи на страни от Централна 
и Източна Европа, форуми по ЗЛД и 
е-правителство в Австрия, Германия, 
Полша, Франция.
Като постоянен член участвах в рабо-
тата на няколко международни работ-
ни групи по ЗЛД:
 - International Working Group on Data 
Protection in Telecommunications;
 - International Workshop on Case 
Handling;
 - Working Party on Police and Justice.
През 2007 г. за кратко бях и член на 
Комитета по жалбите на Общия над-
зорен орган на Европол. 

• Имам и дейност като член на Упра-
вителни съвети:
 - Член на Управителен съвет на фон-
дация „Център за мирни изследвания 
и политика за сигурност” (2009-2011 
г.);
 - Член на управителен съвет на Съюз 
по Електротехника, Електроника и Съ-
общения към ФНТС (от 1998 до сега).

НАУКА
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За първи път учени надникват във 
вътрешността на езеро, скрито 
под повърхността на Антаркти-

ческата ледена покривка. Потопеното 
от ледник езеро Whillans , разположе-
но на по-малко от 400 мили от Южния 
Полюс, е било скрито под леда от сто-
тици хиляди години – може би дори 
милион. Но през месец януари 2013 
г. екип от експерти, пробиващи леда, 
използват струя гореща вода, за да 
разтопят тясна дупка до самото езеро 
през 2600 фута (792.48 м.) лед.
       При погледа от камерата към ни-
ските части на дупката се виждат из-
дигащи се облаци, дъно, осеяно с 
малки скали и камъни, и струйки кал 
– образ, наподобяващ първите снимки 
от повърхността на Марс, направени 
преди 40 години.

         В последните години пробиване-
то на сондажни отвори и изследване-
то на потопени от ледници езера на-
бира интерес. Само миналата година 
е трябвало да бъдат изследвани три  
такива езера в Антарктика от британ-
ски, руски и американски екипи.  Това 
обаче се оказва трудна задача: много 
добър екип от Англия изоставя опи-
та си да навлезе в езерото Ellsworth; 
руският екип прави пробив в подлед-
никовото езеро Восток миналия Фев-
руари, но рукнала вода от езерото 
напълва пробитата сондажна дупка и 
бързо замръзва и прави задачата да се 
вземат проби от езерото много трудна. 
        Ето защо експертната група, коя-
то прави пробив в езерото Whillans 
(  Проектът се нарича WISSARD и е 
подкрепен от Националната научна 

Първият поглед на учени във вътрешността 
на потопено от ледник езеро в Антарктика

http://blogs.discovermagazine.com
http://discovermagazine.com/galleries/2013/jan-feb/antarctica-lake-whillans

НАУКА



 http://nauka.bg 23

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

54

фондация), прави това с изключител-
но внимание: налягането на вътреш-
ността бива намалявано постепенно 
и бавно чрез изпомпване на хиляди 
литри вода. Ако пробивът се осъщест-
вява при твърде голямо налягане, въз-
можно е огромно количество вода да 
се разлее от сондажния отвор в езеро-
то, което би могло да попрчи да бъдат 
взети проби.

       Пробиването на сондажен отвор 
е самото начало на работния проект. 
Този тесен 20-инчов (50.8 см.) отвор 
постепенно ще замръзне, затова изсле-
дователите работят под пълна пара, 
възползвайки се от предоставената им 
възможност. Най-различни инстру-
менти ще бъдат спуснати в езерото, за 
да се вземат проби на вода, която да 

бъде анализирана за разтворени ми-
нерали и живи клетки. Ще бъдат из-
мерени водните течения. Седиментни 
ядра ще бъдат вдигнати от дъното  на 
езерото, а пластовете пясък и кал ще 
дадат насоки за разкриване на истори-
ята на това езеро – като например кол-
ко дълго е било то покрито от ледена-
та покривка.  Седиментите ще бъдат 
изследвани и за микроби. Ако про-
бите за наличие  на живот се окажат 
позитивни, то най-вероятно езерото е 
пълно с минерали, с които бактериите 
се хранят.

           Slawek Tulaczyk , гласиолог от ка-
лифорнийския Университет в Санта 
Круз, учен по проекта, разкрива нещо 
много интересно – също както много 
езера на места като скалистите плани-

НАУКА
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ни и планините Сиера Невада в САЩ, 
езерото Whillans  е издълбано от лед-
ник много отдавна, но постепенно е 
било подхранено със седиментни на-
трупвания.

Езерото Whillans  вече е дало своите ре-
зултати. Когато струйната сонда с го-
реща вода бива извадена за първи път 
преди 20 години, малко количество 
кал от езерното легло бива изследва-
но. В калта ясно се виждат стъклените 
черупки на диатомея: фотосинтезира-
щи организми, които живели в Запад-

на Антарктика във времената, когато 
тя е представлявала плитко море, а 
не ледена пустиня. Повечето от тези 
диатомеи са умряли и са достигнали 
морското дъно преди около 10 – 20 ми-
лиона години. Тогава ледниците ги от-
къснали от изначалните им места и ги 
тласнали надолу по течението, докато 
ледът преобразувал земята по време 
на десетките ледникови периоди.

         Тези диатомеи са случайни наход-
ки от пробива. Езерото бива изследва-
но за наличие на настоящ живот.

НАУКА



 http://nauka.bg 25

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

54

Множество фактори влияят 
върхи развитието и промя-
ната на климата. Комплекс-

ността на климатичната система се 
определя от взаимодействието между 
фактори като облачна система, изпа-
рение, снеговалежи, лед и други.
           Според крайните резултати от 
взаимодействието между всички фак-
тори е трудно да се определи колко 
точно от ръста в средната температу-
ра на земната повърхност е резултат 
от човешките дейности и прекомер-

ното отделяне на газове.
          Климатичната чувствителност 
е термин – мярка за това доколко 
средната температура на земната по-
върхност се очаква да се увеличи, ако 
хората продължават да увеличават 
емисиите на парникови газове в ат-
мосферата.
      Въглеродният двуокис ( CO2) е га-
зът, който в най-голямо количество се 
отделя от човешката активност. Дока-
зано е ,че ако продължаваме да отделя-
ме парникови газове така, както досе-

НАУКА

Глобалното затопляне – по-малко страшно, 
отколкото си мислехме? 

Нови открития  в проект на норвежки експерти
http://www.sciencedaily.com/
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га, рискуваме да увеличим нивото на 
CO2  в атмосферата двойно към 2050 г.
           Въпреки това, досегашните изслед-
вания показват, че след като средната 
температура на земната повърхност се 
покачва рязко през 1990-те, към 2000 – 
та година това увеличение се стаби-
лизира почти напълно. Затоплянето 
на океаните също изглежда стабили-
зирано, въпреки факта, че отделянето 
на CO2  и други човешки фактори, за 
които се вярва , че допринасят за гло-
балното затопляне, все още нарастват. 
    
Нови изследвания и открития. 
Норвежкият проект върху клима-

тичните измервания

          Политически ангажираната глед-
на точка държи на това, че глобалното 
затопляне е в рамките на по-малко от 
2 ° C. Нови изследвания на норвеж-
ки екип от експерти по климатични-
те промени показват, че тази рамка 
всъщност не е далеч от истината.
        Според Вътрешноправителстве-
ната експертна група за климатични 
промени (IPCC) чувствителността на 
климата към удвояването на нивата 
на CO2  в атмосферата е може би меж-
ду 2 ° С и 4.5 °С, като най-вероятно 
глобалното затопляне е с около 3 °С. 
Норвежките изследователи обаче сти-
гат до друга вероятна рамка – 1.9 °С 
глобално затопляне.
         Според главния ръководител на 
проекта Terje Berntsen,  който е про-
фесор в департамента по геонауки в 
Университета в Осло и младши изсле-
довател в Центъра за Международни 
Климатични изследвания на околната 

среда, методът, който използват в про-
екта, им позволява да погледнат на 
земята като на гигантска „лаборато-
рия”, където човечеството работи вър-
ху огромен експеримент чрез отделя-
нето на газове, химически прашинки 
и частици в атмосферата, обезслеся-
ване и други дейности, които влияят 
върху климата. 
    За анализа си проф. Berntsen  и ко-
легите му включват всички човешки 
фактори, които влияят на климата от 
1750 г. насам. Освен това, те включват 
и колебанията в климата, причинени 
от природни фактори – вукланични 
изригвания и слънчева енергия. Нор-
вежките експерти включват измерва-
ния на температурата във въздух, на 
земя, в океаните. Използван е един 
единствен климатичен модел, който 
повтаря милиони пъти изчисленията, 
за да се формира основа за статисти-
чески анализ. Когато изследователите 
приложили модела и статистическия 
анализ за анализиране на температур-
ни данни от въздух и вода за периода 
до 2000 г., открили, че климатичната 
чувствителност към удвояването на 
концентрацията на CO2  в атмосфера-
та е най-вероятно около 3.7 °С, което 
е по-високо от предишната прогноза, 
дадена от IPCC.  Анализът обаче по-
казва, че за периода 2000-2010 г. клима-
тичната чувствителност е средно едва 
от 1.2 до 1.9 ° С , като това експерти-
те от Норвегия обясняват с факта, че 
океаните забавят ефекта на удвоения 
двуокис за няколко десетилетия.
След тези изчисления става ясно, че 
максимумът от 2.9 ° С глобално затоп-
ляне е значително по-малък от това, 

НАУКА
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което предишните изчисления показ-
ват. Тъй като през ’90-те години сред-
ната температура на земната повърх-
ност се увеличава рязко, са направени 
и страшните прогнози за глобално 
затопляне, които според норвежките 
учени са всъщност естествени колеба-
ния в климата, които се появяват през 
няколко десетилетия.
       Тези резултати са оптимистични 
и показват, че бихме могли да се спра-
вим с фаталните промени в климата, 
причинени от човека, чрез взимане 
на необходимите мерки в следващите 
няколко години.

Парадоксът
Резултатите от проекта откриват и 
друг интересен факт, който е бил пре-
небрегван досега – съдържащите сяра 
прашинки в атмосферата.

           Изгарянето на въглища е основ-
ният начин, по който хората доприна-
сят за образуването на все по-големи 
количества сулфатни частички или 
прашинки в атмосферата. Тези части-
ци играят ролята на кондензационни 
ядра за образуване на облаци, като по 
този начин индиректно охлаждат кли-
мата. Ако това е вярно, Европа, САЩ и 
евентуално Китай намалят образува-
нето на тези прашинни натрупвания 
чрез намаляването на емисиите  на 
въглероден двуокис, това всъщност би 
могло да увеличи опасността от гло-
бално затопляне. Въпреки това, нор-
вежките изследователи вярват, че тези 
емисии вероятно влияят по-малко на 
климата чрез охлаждане , отколкото е 
било смятано преди. 

НАУКА
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Като отпразнуване на 
5-тата годишнина на Топ 

10 Нови Видове, МИСО(IISE) 
представя някои от най-до-
брите видове официално оп-
исани през 2011. Както всяка 
година, ние смятаме, че всич-
ки тези видове са както въл-
нуващи така очарователни 
-  като такива, няма ред; няма 
първи, средни и особено няма 
такива, които изостават. След-
ващите няколко страници на 
този брой ще предоставим таз 
годишния Топ 10 (2012 г.)

БИОЛОГИЯ

Топ 10 Нови Видове  - 2012
http://species.asu.edu/Top10 

http://species.asu.edu/Top10 
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„Наздраве!”
Латинско наименование:  Rhinopithecus strykeri
Име: Кихаща маймуна
Семейство: Cercopithecidae (Коткоподобни маймуни)

Как успя да влезе в Топ 10:  От 2000-та година, броят на откритите бозайни-
ци всяка година средно е около 36, така че не беше нищо особено когато нов 
примат  беше забелязан от учени, които провеждаха изследване на гибоните 
във високите планини на Мианмар (бивша Бирма). Rhinopithecus strykeri е пър-
вата чипоноса маймуна открита в Мианмар и се вярва, че е Критично Застра-
шена. Отличава се с основно черна козина бяла брадичка и с това че киха ко-
гато вали – въпреки, че се опитва да избегне навлизането на вода в обърнатия 
си нагоре нос като слага глава между краката си.  По време на провеждането 
на интервюта за Преглед на Статуса на Хулок Гибона, ловци и селяни  казали 
на екипа от учени, че могат да намерят чипоносата маймуна като изчакат да 
завали и се ослушват за кихане в дърветата. Казваме поздравления … и На-
здраве.

БИОЛОГИЯ
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Етимология: наречена е strykeri в чест на Джон Страйкер, Президент и Осно-
вател на Фондация Аркус
 
Тип Материал: холотип - антропологичен институт и музей на Универси-
тета на Цюрих, Цюрих, Швейцария. Паратипове - зоологическа колекция от 
Hlawga природен парк, Янгон дивизия, Мианмар и антропологичен институт 
и музей на Университета на Цюрих, Цюрих, Швейцария. 

Тип Място: Района на река Мау, североизточен Качин, североизточен Миан-
мар
 
Справка: Geissmann,T., Lwin, N., Aung, S.S., Aung, T.N., Aung, Z.M., Hla, T.H., 
Grindley, M., & Momberg, F. (2011). A New Species of Snub-Nosed Monkey, Genus 
Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), From Northern Kachin 
State, Northeastern Myanmar. American Journal of Primatology 73:96 – 107.

БИОЛОГИЯ

http://knigabg.com/index.php?page=book&id=23022
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„Боже!”
Латинско наименование:  Tamoya ohboya

Име: Бонерска ивичеста кубомедуза

Семейство: Tamoyidae

Как влезе в Топ 10:  Тази поразително красива но отровна кубомедуза е 
била виждана толкова много пъти от 2001г. насам, че е получила общото 
си име преди да бъде официално описана през 2011г. след като екземпляр 
е бил хванат през 2008г. Наблюденията над този нов вид ни припомнят за 
възможностите граждани да участват в изследването на видове. Повече от 
триста кандидати за кръщаване на вида са били приети в онлайн състезание 
и стотици от тези гласове са прегледани за да се избере ohboya като 
победител, името предложено от гимназиален учител по биология Лиса Пек. 
Г-ца Пек предположила че хората ще възкликнат „Боже!“ като за пръв път 
видят удивителната медуза – включително плувци, гмуркачи, учени и дори 
доктори които са лекували ужилени от медузата.
 

Гледайте как плува!  http://blennywatcher.com/2012/02/09/bonaire-banded-box-jelly-
tamoya-ohboya/   и  http://www.flickr.com/photos/tesserazoa/3511924667/

БИОЛОГИЯ

(Photo credit: Ned DeLoach)

http://blennywatcher.com/2012/02/09/bonaire-banded-box-jelly-tamoya-ohboya/
http://blennywatcher.com/2012/02/09/bonaire-banded-box-jelly-tamoya-ohboya/
http://blennywatcher.com/2012/02/09/bonaire-banded-box-jelly-tamoya-ohboya/
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Етимология: ohboya е наречена „Oh Boy!!!” след реакцията на някой, който за 
пръв път срещне този вид
Тип Материал: Холотип и паратипове - Национален природонаучен музей, 
Смитсъновия институт, Вашингтон, окръг Колумбия

Тип Място: Диви Фламинго, Бонер, Нидерландия (Холандски Кариби)

Справка: Collins, A.G., Bentlage, B., Gillan, W., Lynn, T.H., Morandini, A.C. & 
Marques, A.C. (2011). Naming the Bonaire banded box jelly, Tamoya ohboya, n. sp. 
(Cnidaria: Cubozoa: Carybdeida: Tamoyidae). Zootaxa 2753: 53 – 68.

БИОЛОГИЯ

http://knigabg.com/index.php?page=book&id=23022
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(Photo credits left: G. Borgonie, Ghent University, Belgium; Scanning electron microscope (SEM) image, face view of H. mephisto; 
center: G. Borgonie, Ghent University, Belgium; glass beads where nematodes were found living in the brownish colored bacterial 
biofilm; right: Esta Van Heerden, University of the Free State, South Africa; Borehole water from the Beatrix gold mine where H. 

mephisto was discovered)

„Какво, по дяволите?!”

Латинско наименование:  Halicephalobus mephisto

 
Име:  Дяволски червей 

Family:  Panagrolaimidae

Как влезе в Топ 10:  С размери около половин милиметър, тези малки нема-
тоди са най-дълбоко живеещите многоклетъчни земни организми на Земята. 
Открити на дълбочина 1.3км в Южно Африканска мина, този вид е забележи-
телен с това, че оцелява на огромно подземно налягане както и високи тем-
ператури (37o C). Според авторите, въглеродното датиране показва че  водите 
в, които пребивава този вид не са имали контакт със земната атмосфера през 
последните 4-6 хиляди години. Откритието на Halicephalobus mephisto дълбоко 
под земята има значение защото може да помогне за откриването на подобни 
подземни  дълбочини на други планети.

БИОЛОГИЯ
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Етимология:  mephisto се отнася до Фауст легенда за Дявола „защото новия 
вид е открит  на дълбочина от 1.3км в земната кора.“
Тип Материал: Холотип - Музей Voor Dierkunde, Университета в Гент, Белгия. 
За Паратипове - Музей Voor Dierkunde, Университета в Гент, Белгия и Универ-
ситета на Свободната провинция, Блумфонтейн, Южна Африка. 

Тип Място: „взето от шахта 3, ниво 26, коридор 28 от златната мина Беатрикс, 
Южна Африка, на приблизително 1км северно от шахта 3 (28o 149 24.0699 Юг, 
26o   479 45.2599 Изток).
 
Справка:  Borgonie,G., García-Moyano, A., Litthauer D., Bert, W., Bester, A., van 
Heerden, E., Möller, C., Erasmus, M. & Onstott, T.C. (2011). Nematoda from the 
terrestrial deep subsurface of South Africa. Nature 474: 79 – 82.

БИОЛОГИЯ

http://knigabg.com/index.php?page=book&id=23022
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(Photo credit left:  Jaap Vermeulen;   right: Andre Schuiteman)

„През нощта”
Латинско наименование:  Bulbophyllum nocturnum

Име:  Нощно цъфтяща Орхидея 

Семейство: Orchidaceae

Как влезе в Топ 10:  Откритие на този нов вид е значимо защото има първите 
нощно-цъфтящи цветове записани сред повече от 25 хиляди познати видове 
орхидеи. В семейството на орхидеите, техния род (Bulbophyllum) е зрелищно 
разнообразен с около 2 хиляди открити вида. Нежните странно изглеждащи 
цветове на Bulbophyllum nocturnum са доста малки и започват да се отварят 
около 22:00ч. но се затварят на следващата сутрин, цъфтейки само около 12 
часа. Този вид е познат само от един единствен екземпляр и може би е застра-
шен заради загубата на хабитат дължаща се на изсичането на горите в родна-
та му Нова Гвинея.

БИОЛОГИЯ
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Етимология: nocturnum от латинската дума означаваща „през нощта“ за да 
отрази нощния цъфтеж на орхидеята. 

Тип Материал: холотип - Горски научно-изследователски институт на Папуа 
Нова Гвинея, Папуа Нова Гвинея Национален Хербариум; изотипове - Крал-
ските ботанически градини Кю и Национален Хербариум на Холандия. 
Тип Масто:  Нова Британия, Папуа Нова Гвинея

Справка: Schuiteman, A., Vermeulen, J.J., De Vogel, E. &  Vogel, A. (2011). 
Nocturne for an unknown pollinator: first description of a night-flowering orchid 
(Bulbophyllum nocturnum). Botanical Journal of the Linnean Society 167, 344 – 350.

БИОЛОГИЯ

http://knigabg.com/index.php?page=book&id=23022


 http://nauka.bg 37

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

54

(Photo credit: C. van Achterberg)

„Вилазките1”
Латинско наименование:  Kollasmosoma sentum

Семейство: Braconidae

Как влезе в Топ 10:  Този нов вид паразитни оси лети на малко повече от 
един сантиметър над земята в търсене на своите жертви. Когато намери гос-
топриемник (мравката Cataglyphis ibericus) тази изключително дребна оса 
напада от въздуха като малък бомбардировач и снася яйце в нищо не подо-
зиращата мравка. Вилазките1 продължават средно около 0,052 секунди но са 
смъртоносни, трансформирайки мравките в провизии за ларвите на осата.  
Когато мравките вече са в известност за въздушното нападение може да се 
опитат да отпратят осата с краката си или да се обърнат и да се изправят лице 
в лице с нападателя.  Това впечатляващо поведение за снасяне на яйца е било 
заснето, коeто може да се види в YouTube (линка по-долу).
 
Вижте ги как нападат!  http://www.youtube.com/watch?v=bpMGhGMWaTA

1 нощно или дневно излизане на военни части извън крепост с цел нападение срещу обсадни 
войски.

БИОЛОГИЯ
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Етимология: sentum се формира от латинската дума  sentus, означаваща „трън-
лив“ или „покрит с игли“ за да отрази „тръноподобния шип на петият стернит 
на женския индивид.“
 
Тип Материал: Холотип - Холандия Център за биологичното разнообразие 
Натуралис, Лайден, Холандия 

Тип Място: Институт за Изследване на Земеделието и Храните и Технологии, 
Мадрид, Испания
 
Справка: Gómez Durán, J-M. & van Achterberg, C. (2011). Oviposition behaviour 
of four ant parasitoids (Hymenoptera, Braconidae, Euphorinae, Neoneurini and 
Ichneumonidae, Hybrizontinae), with the description of three new European species. 
ZooKeys 125: 59 – 106.

БИОЛОГИЯ

http://knigabg.com/index.php?page=book&id=23022
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(Photo credit: Thomas Bruns, Interior (left) and exterior (right)

„Спондж Боб”
Латинско наименование: Spongiforma squarepantsii

Име:  Гъба Спондж Боб

Семейство: Boletaceae 

Как влезе в Топ 10:  Кръстена на анимационния герой Спондж Боб, този нов 
вид прилича повече не сюнгер отколкото на типична гъба и тялото й може 
да бъде стиснато като сюнгер и да възвърне нормалните си размер и форма.  
Тази необичайна гъба е само вторият вид от рода Spongiforma на Болере гъ-
бите и според авторите „ нейната необичайна форма е като нищо познато“. 
Освен притежавайки формата напомняща за Спондж Боб, авторите отбеляз-
ват други прилики между гъбата и анимационния герой. Гъбата има плодова 
миризма и Спондж боб живее в ананас; увеличена структурата на тъканта на 
гъбата прилича на сюнгерите покриващи дъното където живее Спондж Боб; 
и дори микроскопичните спори на гъбата приличат на сюнгери. Въпреки че 
първоначално името е било отхвърлено от редакторите на журнала като „не-
сериозно“, авторите упорствали и като резултат, обърнали внимание на нео-
бикновения нов вид и биологичното разнообразие на световните гори. 

БИОЛОГИЯ
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(Photo credit: Thomas Bruns, Interior (left) and exterior (right) views of Spongiforma squarepantsii; center: Dennis 
E. Desjardin & Andrew Ichimura, SEM photograph of spores of Spongiforma squarepantsii)

Етимология: squarepantsii е кръстено заради приликата на добре познатия  ге-
рой от анимациите Спондж Боб Квадратни Гащи; Spongiforma е род на сюнге-
ро-подобни гъби, които са получили името си през 2009г. от Дасярдин, Манф;  
Биндер, Роекринг и Флегел.

Тип Материал: Холотип – Калифорнийския Университет в Бъркли
Тип Място: Националния парк в Ламбир Хилс, Саравак, остров  Борнео, Мала-
азия

Справка:  Desjardin, D.E., Peay, K.G. &  Bruns, T.D. (2011). Spongiforma 
squarepantsii, a new species of gasteroid bolete from Borneo. Mycologia, 103(5), 
1119–1123.

БИОЛОГИЯ

http://knigabg.com/index.php?page=book&id=23022
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(Photo credit: Paul Egan, Meconopsis autumnalis flowering in the wild at 4000 m, Nepal Himalaya)

Макове… сега те спят!
Латинско наименование: Meconopsis autumnalis

Име: Непалски есенен Мак

Семейство: Papaveraceae

Как влезе в Топ 10: Много новооткрити видове са малки по размери и по-
тайни хабитуси. Този красив и жизнено оцветен мак е останал непознат за 
науката до сега. Това се дължи частично на екстремната среда обитавана от 
цветята, които растат на височина от 3300 до 4200м в централен Непал. Също 
е доказателство за оскъдността на ботаници изследващи Азиатската флора, 
тъй като екземпляри от Meconopsis autumnalis са били  събрани два пъти 
преди това, въпреки че не са били разпознати като нови – първо през 1962г. 
от легендарния ловец на хималайски растения Адам Стейнтън и отново през 
1994г.  от служители на Отдела по Растителни Ресурси към Токийския Уни-
верситет. Скорошното преоткриване на мака  е било направено от храбри бо-
таници събиращи растения километри от човешки селища по време на тежки 
мусонни дъждове.

БИОЛОГИЯ
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Етимология: autumnalis за да отразява есенния сезон когато цъфти цветето
Тип Материал: Холотип и изотипове – Кралската ботаническа Градина на 
Едимбург.

Тип Място: Ганеш Химал (Област Расува), централен Непал

Справка: Egan, P.A. (2011). Meconopsis autumnalis and M. manasluensis 
(Papaveraceae), two new species of Himalayan poppy endemic to central Nepal 
with sympatric congeners. Phytotaxa 20: 47 – 56.

БИОЛОГИЯ

http://knigabg.com/index.php?page=book&id=23022
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(Photo credit: G. Brovad)

Блуждаеща крàка наденица
Латинско наименование:  Crurifarcimen vagans

Име:  Блуждаеща крàка наденица

Семейство: Pachybolidae

Как влезе в Топ 10:  Въпреки че тази стоножка не може да се мери по дъл-
жина с Гигантската Африканска Стоножка (Archispirostreptus gigas,38 cm), 
новия вид Crurifarcimen vagans държи нов рекорд като най-голяма стонож-
ка (16см) в една от световните горещи точки за биоразнообразие, Източната 
Планинска верига в Танзания. Новото наименование на рода изглежда под-
ходящо заради дебелата, наденицо-подобна форма на тялото на стоножката, 
което е около 1,5см в диаметър с около 56  телесни сегменти носещи край-
ници – всеки с по два чифта крака. Crurifarcimen vagans обитава разлагащи 
се дървета в горите в източната и западната части на Планина Усамбара на 
височина от 940 до 1800м.

БИОЛОГИЯ
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Етимология:  името на рода Crurifarcimen идва от латинските думи „crus” за 
крак и  “farcimen” означаваща наденица; епитета vagans от латинското „vagans” 
означаващо блуждаещ или странстващ; по този начин пълното наименование 
на вида означава „Блуждаеща крàка наденица.“
 
Тип Материал: Холотипове и паратипове - зоологическия музей, Природона-
учен музей на Дания, Университета на Копенхаген; допълнителни паратипо-
ве - Вирджиния природонаучен музей

Тип Място:  Регион Танга, Танзания

Справка: Enghoff, H. (2011). East African giant millipedes of the tribe Pachybolini 
(Diplopoda, Spirobolida, Pachybolidae). Zootaxa 2753: 1 – 41.

БИОЛОГИЯ

http://knigabg.com/index.php?page=book&id=23022
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Ходещ кактус
Латинско наименование:  Diania cactiformis

Име: Ходещ кактус

Семейство: принадлежи на изчезна клас Xenusia

Как влезе в Топ 10:  Въпреки че новият вид на пръв поглед прилича повече 
на кактус отколкото на животно, Diania cactiformis  принадлежи на изчезнала 
група наречена бронирани Лобоподи. Както единствените оцелели лобопо-
ди (Онихофорите) , бронираните лобоподи са имали червео-подобни тела с 
няколко чифта крака. Diania cactiformis  е значим защото има сегментирани 
крака, което придава тежест на теорията, че артроподите (най-голямата гру-
па живеещи на земята животни включително насекоми, паяци и ракообраз-
ни) са еволюирали от лобоподите. Казано по друг начин изглежда че Diania 
cactiformis  може да споделя по-скорошен общ предшественик с артроподите, 
отколкото с други лобоподи и това са важни новини. Diania cactiformis  е око-
ло 6см на дължина и е открит в известното отлагане Ченгжиан в югоизточен 
Китай в Камбрийски отлагания от преди 520 милиона години.

БИОЛОГИЯ
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(Photo credit Jianni Liu “Walking Cactus from Early Cambrian, China”)

Етимология:  Diania е кръстено на Диан, китайска лингвистична абревиатура 
от Юннан където вида е бил открит; cactiformis  се отнася за животно което има 
форма на кактус.

Тип Материал: Холотип – Институ за ранен живот, Северозападен Универси-
тет, Сиан, Китай

Тип Място: Юннан, Северозападен Китай

Справка:  Liu, J., Steiner, M., Dunlop, J.A., Keupp, H.,  Shu, D., Ou, Q., Han, J., 
Zhang, Z. &  Zhang, X. (2011). An armoured Cambrian lobopodian from China with 
arthropod-like appendages. Nature 470: 526 – 530.

БИОЛОГИЯ

http://knigabg.com/index.php?page=book&id=23022
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Тарантулово танго
Латинско наименование:  Pterinopelma sazimai

Име:  Тарантула на Сазима

Семейство:  Theraphosidae

Как влезе в Топ 10:  Не само, че тази синя тарантула е смайващо красива, но 
и е първото ново животно от Бразилия, което влиза в Топ 10. Бразилия е една 
от най-биологично разнообразните нации на планетата и постоянно е голям 
източник на нови видове включително и Бразилския Амазонов басейн, ней-
ната Атлантическа гора, равнинния екорегион Серадо и горещи точки в Бра-
зилските тропически Анди. Оцеляването на тарантулите може да се застраши 
от намаляващия хабитат както и от прекомерното събиране и превръщането 
им в домашни животни. Въпреки че Pterinopelma sazimai не е първата синя 
тарантула, тя е една от най-забележителните и може да е особено уязвима за-
ради ограниченото й разпространение в „екологичен остров“ – хабитат върху 
върховете, които имат повече валежи и различни почви от тези на околните 
райони.

БИОЛОГИЯ
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(Photo credit left:  Caroline Fukushima; center and right: Rogerio Bertani/ Instituto Butantan)

Етимология:  sazimai е кръстена в чест на д-р Иван Сазима „важен Бразилски 
зоолог първият, който е събрал екземпляри от този вид  през 70-те и 80-те годи-
ни на миналия век. Тези индивиди са били единствените открити екземпляри 
от този вид доста дълго време.“

Тип Материал: холотип –  Museu de Zoologia da Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas;  паратипове - Museu de Zoologia da Universidade Estadual 
de Campinas, Campinas and the Instituto Butantan, São Paulo.

Тип Място:  Parque Nacional da Chapada Diamantina, Bahia, Brazil 

Справка::  Bertani, R., Nagahama, R.H. & Caroline Sayuri Fukushima, C.S. (2011). 
Revalidation of Pterinopelma Pocock 1901 with description of a new species and 
the female of Pterinopelma vitiosum (Keyserling 1891) (Araneae: Theraphosidae: 
Theraphosinae). Zootaxa 2814: 1–18.

БИОЛОГИЯ

http://knigabg.com/index.php?page=book&id=23022
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БИОЛОГИЯ

Звуци на животни!
Повече тук - http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=3007

Автор:  Чавдар Черников

Северноамерикански сив ястреб 
( Asturina nitida )

Изтегли:   grha1.wav 

http://nauka.bg/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=998
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Северна якана ( Jacana spinosa )

Изтегли:   noja1.wav

БИОЛОГИЯ

http://nauka.bg/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=999
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Гълъб инка 
(Scardafella inca )

Изтегли:   indoCR1.wav 

БИОЛОГИЯ

http://nauka.bg/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=1000
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Лъв ( Panthera leo )  
Изтегли:   

-  lion.mp3    
 -   13_48C.WAV    

-    13_49.WAV   

БИОЛОГИЯ

http://nauka.bg/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=1001
http://nauka.bg/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=1366
http://nauka.bg/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=1367
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Петниста хиена 
( Crocuta crocuta )     

Изтегли:   hyena.mp3

БИОЛОГИЯ

http://nauka.bg/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=1002
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Ваксините са като „курс за обу-
чение” на имунната система на 
човека. Те подготвят тялото за 

борба с определена болест, без да го 
излагат на симптомите на заболяване-
то. Ваксините са начин да се стимули-
ра имунната ни система, да се симу-
лира заболяване, без да се разболеем. 
Имунизациите се прилагат или чрез 
инжектиране (подкожно или мускул-
но), или - под формата на капки - пе-
рорално.
Когато чужди нашественици, като 
бактерии или вируси влизат в тялото, 
имунните клетки, наречени лимфо-
цити, реагират чрез производството 
на антитела, които в действителност 
са протеинови молекули. Тези „ан-
титела” водят борба с нашественика, 
наричан „антиген”, и защитават орга-
низма срещу по-нататъшно инфекти-
ране.
Здрав човек може да произвежда ми-
лиони антитела на ден, а борбата с 
инфекциите е толкова ефикасна, че 
човек може и да не разбере, че в оп-
ределен момент организмът му е бил 
изложен на антигени.
Когато за първи път организмът е 
изправен пред особен нашественик, 
може да му отнеме няколко дни, за да 
създаде в отговор своите телохраните-
ли - антитела. За наистина гадни ан-
тигени като вируса на морбили или 

бактериите на магарешката кашлица, 
няколко дни е твърде дълъг период. 
Инфекцията може да се разпространи 
и да убие човек, преди имунната му 
система да успее да отвърне на удара.
И точно тук се появява ваксината. Вак-
сината е биологичен препарат, съста-
вен от мъртви или отслабени анти-
гени, който усилва способността на 
имунната система да противодейства 
на определено заболяване. Агентът на 
ваксината стимулира имунната сис-
тема на тялото да го разпознае като 
външно тяло, да го унищожи и да го 
запомни, за да може по-лесно да раз-
познае и унищожи микроорганизми-
те, причинители на заболяването при 
евентуален по-късен сблъсък с него.
Антигените, съдържащи се във вак-
сината, не могат да причинят инфек-
ция, но имунната система все още 
гледа на тях като на врагове и започва 
да произвежда антитела в отговор на 

Какво представляват и 
как действат ваксините?

Автор: Неделин Бояджиев

БИОЛОГИЯ
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фалшивата атака. След като заплаха-
та премине, много от антителата ще 
се окажат победени, но в организма 
ще останат имунни клетки, наречени 
„клетки на паметта”. Когато в органи-
зма отново попадне познат антиген, 
клетките на паметта произвеждат по-
бързо необходимите антитела, които  
поразяват нашественика, преди да е 
станало твърде късно.
Ваксините могат да работят и на ниво 
„общност”. Някои хора не могат да 
бъдат ваксинирани или, защото са 
твърде млади, или пък - защото имун-
ната им система е твърде слаба. Но ако 
всички други хора около тях вече са 
били  ваксинирани, неваксинираните 
хора са защитени от т.нар. „колекти-
вен имунитет”. С други думи, е малко 
вероятно те да влязат в контакт с бо-
лестта, така че най-вероятно няма да 

се разболеят. Когато става дума за вак-
синирането, понякога не е лошо да се 
следва тълпата.

Според механизма на индуцира-
не на заболяване от причинителя, 
ваксините се разделят на:
-         Вирусни
-         Бактериални.

Няколко основни вида ваксини са 
в клинична употреба:

- Живата атенюирана (отслабена) вак-
сина съдържа живи вируси или бакте-
рии с много ниска вирулентност. Те 
ще се размножат, но - локално и/или 
много бавно. Атенюираните ваксини 
не трябва да се инжектират на  имуно-
компрометирани индивиди. Обикно-

БИОЛОГИЯ
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вено се прилага еднократно, като не се 
налага реимунизация. Такава ваксина 
обаче може да разболее имуноком-
прометирани индивиди. Тези вакси-
ни обикновено провокират по-трай-
ни имунологични отговори от страна 
на организма и са препоръчителни за 
здрави възрастни. Примери за такива 
ваксини са ваксините срещу вирусни 
заболявания, жълта треска, дребна 
шарка, рубеола, паротит, бактериал-
ни коремни заболявания.
- Неактивната (убитата) ваксина се 
състои от вируси или бактерии, които 
се отглеждат в култура и след това би-
ват убити чрез загряване, с помощта 
на химикали (формалдехид), антиби-
отици или радиоактивност. Въпреки, 
че вирусите или бактериите са уни-
щожени и не могат да се репликират 
(размножават), вирусните капсулни 
(капсидни) протеини или бактериал-
ната стена са останали непокътнати, 
за да бъдат разпознати като чуждо 
тяло, победени и  запомнени от имун-
ната система. Произведена правилно, 
ваксината не е заразна, но неправил-
ната инактивация на съдържащите се 
в нея вируси или бактерии може да 
доведе до непокътнати инфекциоз-
ни частици. Понякога е наложително 
ваксинацията с една и съща ваксина 
да се извършва периодично, за да се 
засили имунната реакция на органи-
зма.  Примери за такива ваксини са 
ваксините срещу грип, холера, бубон-
на чума, полиомиелит, хепатит А, бяс.
- Ваксините, съдържащи вирусопо-
добни частици, се състоят от вирусен 
протеин, получен от структурните 
белтъчни протеини на вируса. Тези 

протеини могат да формират части-
ци, които приличат на вируса, от кой-
то те са получени, но не съдържат ви-
русната нуклеинова киселина, което 
означава, че те не са заразни.
- Субединичните ваксини съдържат 
антиген на имунната система без въ-
веждане на вирусни частици. Един 
от начините на производството им 
включва изолиране на специфичен 
белтък от вирус или бактерия (напри-
мер бактериални токсини). Недоста-
тък на тази техника е, че изолирани-
те протеини могат да имат различна 
триизмерна структура от протеините 
в нормалния им контекст, и могат да  
предизвикат антитела, които не могат 
да разпознаят инфекциозния орга-
низъм. В допълнение, субединични-
те ваксини често предизвикват слаб 
отговор на антителата, в сравнение с 
други видове ваксини. Такива вакси-
ни са ваксините срещу чума, хепатит 
Б и човешки папиломен вирус.
- Смесените (конюгирани) ваксини съ-
държат капсулни полизахариди, сме-
сени с белтъчен носител, в резултат от 
което те придобиват характер на Т-за-
висими антигени – с висока имуноген-
ност при приложение в кърмаческа и 
ранна детска възраст и с развитие на 
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имунна памет, осигуряваща ефект от 
реимунизациите. Конюгираните вак-
сини са включени в съвременния иму-
низационен календар и се прилагат 
успешно за защита на децата от хемо-
филус инфлуенца тип В, пнемококо-
ви и менингококови инфекции.
- Комбинираните ваксини се пригот-
вят от антигени на няколко вида ми-
кроорганизми и създават при въвеж-
дането им имунитет едновременно 
срещу няколко заболявания. Възмож-
ността за използване на ваксини от 
този тип е обусловена от способността 
на имунната система на организма да 
осигури пълноценен добре изразен 
имунен отговор срещу едновремен-
но въведените голям брой различни 
антигени. С комбинираните ваксини 
става възможно да се избегне много-
кратното инжектиране на отделните 
моноваксини, които влизат в техния 
състав.
- Токсоидните ваксини се приготвят 
от инактивирани бактериални екзо-
токсини, като се елиминира тяхната 
токсичност при запазване на анти-
генните им свойства. Такива ваксини 
могат да се приготвят и от змийски 
отрови. Те могат да се прилагат като 
ваксини или като антигени за получа-
ване на противозмийски лечебни се-
руми. Примери за такива ваксини са 
ваксините срещу тетанус и дифтерия, 
както – и ваксината за кучета против 
ухапване от гърмяща змия.
В процес на разработка са и експери-
ментални ваксини, разчитащи на раз-
лични стратегии.  
-         Комбинация между ваксини 
дендритни клетки с антигени. Такива 

ваксини са ваксините срещу мозъчни 
тумори.
-         Рекомбинантни ваксини - могат 
да бъдат създадени чрез комбиниране 
на физиологията на един микроорга-
низъм и ДНК от друга страна, имуни-
тет срещу болести, които имат сложни 
процеси на инфекция.
-         ДНК ваксина - създадена от ДНК 
на инфекциозен агент (вирус или бак-
терия).
-         Т-клетъчни ваксини - на основата 
на рецепторни пептиди. Тези пепти-
ди могат да променят продукцията на 
цитокини и така подобряват имуни-
тета – срещу треска,  стоматит, атопи-
чен дерматит.

Според целите, за които ваксини-
те се използват, те се разделят по 
следния начин:
- За масово приложение. Тук трябва да 
отделим специално място на въпроса 
за колективния имунитет. Изработва-
нето и наличието на колективен иму-
нитет при инфекции, чието предаване 
е от човек на човек, довежда практи-
чески до затрудняване или дори до 
невъзможност за инфекциозния агент 
да се реплицира и да се предава. При 
висок имунизационен обхват (най-до-
бре над 95%) е възможно да се мисли 
за елиминация или дори изкоренява-
не на дадено заболяване.
- Предназначени за населението на 
райони с ендемично разпространение 
на дадена инфекция - напр. на жълта 
треска.
- Предназначени за определени кон-
тингенти, изложени на висок риск от 
дадена инфекция поради местоживе-
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ене, професия, възраст, рисково пове-
дение, пътуване в ендемични райони.
- Предпазначени специално за кон-
трол на епидемии.
- Предназначени за единично при-
ложение най-често на терапевтични 
ваксини в случаи на инфекции и/или 
заболяване.
Ваксините се делят още на:
- Терапевтични ваксини
- Профилактични ваксини
А също така – и на:
-         Едновалентни (моновалентни) – 
срещу един вирусен щам
-         Многовалентни (поливалентни) 
– срещу повече от един вирусен щам 
или срещу повече от един вирус.
Благодарение на ваксините е изкоре-
нене вариолата (едрата шарка) и са 
ограничени заболяванията от поли-
омиелит, морбили, рубеола, тетанус, 
паротит, варицела, коремен тиф.
Съвременните ваксини предпазват 
организма от вируси, бактерии, то-
ксини и паразити. Бъдещите ваксини 
ще ни предпазват също така и от бо-
лести, причинени от собственото ни 
тяло (алергии, рак, множествена скле-
роза, болест на Алцхаймер).

По материали от:

ht tp ://www.l i fes l i t t lemyster ies .
com/571-how-do-vaccines-work.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine
h t t p : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Vaccination
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Аудиодиск на Ансамбъл 
„Гоце Делчев“

Цена: 10 лв.
Поръчка на тел. 0899853113

Повече информация в

БГ Наука

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=14744
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=14744
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1.1. Въведение

В средата на 70-те години на ХІХ в. 
националноосвободителното дви-

жение на народите от Балканския 
полуостров, които се намирали под 
пряката власт на Османската империя 
или били политически зависими от 
нея, навлязло в етап, който се оказал 
решителен. През 1875 г. станали въ-
оръжени стълкновения между христи-
янското население и турските войски, 
при които проличало, че турското 
правителство, известно като Високата 
порта или само Портата, има труднос-
ти да се справи с народните вълнения, 
било чрез сила, било чрез реформи. 

Великите сили в Европа констатира-
ли, че Османската империя очевидно 
е навлязла в политическа и икономи-
ческа криза.

Непрекъснатите смени на нейните 
министри, съпровождани с постоянно 
изменение на правителствената про-
грама, показвали, че идващи и отива-
щи си бързо един след друг, съветни-
ците на турския султан, макар и да се 
различавали по конкретните си виж-
дания, еднакво осъзнавали необходи-
мостта от предприемането на някакви 
реформи. Те предлагали такива, но 
резултатът от въвеждането им бил не-

ИСТОРИЯ

РАЗВИТИЕ НА ИЗТОЧНАТА 
КРИЗА ДО ВОЙНАТА ПРЕЗ 

1877-1878 Г.
Част I автор: К.ГЕРБОВ

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=13532

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=14744
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еднозначен, понякога даже отрицате-
лен. 

В това отношение особено показател-
но било пребиваването на власт на ве-
ликия везир Хюсеин Авни паша (3/15 
февруари 1874 - 14/26 април 1875). 
Той имал точно определена програма 
и се стремял да я осъществи с настой-

чивост, почти не срещана сред тур-
ските държавници от по-ново време. 
Мечтаел за възраждане на миналото 
могъщество на Турция и за така на-
реченото „единство на Исляма”, кое-
то се изразявало в подчиняването на 
мюсюлманите от всички страни на 
властта на турския султан (управле-
ние, наричано „емират”) и в отнема-

ИСТОРИЯ
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нето от турските християни на всички 
техни права, придобити от тях малко 
по малко през последното столетие. В 
тази програма влизало унищожение-
то на автономията на Сърбия и Ру-
мъния, завладяването на Черна гора 
и може би в по-далечното бъдеще на 
възвръщане на съществувалото в ми-
налото владичество на Турция  над 
земите, влизащи в състава на тогаваш-
ното Кралство Елада (Гърция). 

Тези „честолюбиви” замисли се нраве-
ли на султан Абдул Азис (13/25 юни 
1861 - 23 май/4 юни 1876) и той по-
ощрявал мероприятията на Хюсеин 
Авни, създаващи възможност за осъ-
ществяване на замисленото. Великият 
везир се грижел за увеличаването на 
числеността на армията, за нейното 
въоръжение и скоро повелителят на 
османците се оказал с налична силна 
и добре въоръжена войска. Хюсеин 
Авни се хвалел пред султана с постиг-
натите блестящи резултати и повта-
рял непрекъснато своето любимо из-
речение „Ислам кувелти” (Силен е 
Ислямът). 

Същевременно разстройството в дър-
жавата непрекъснато растяло. Необ-
ходимите за военните реформи пари 
се придобивали чрез беззаконното 
увеличаване на и без това непосил-
ните вече данъци. Надменността на 
великия везир настройвала против 
него чуждестранните кабинети, което 
довело на края  до отстраняването му. 
Всички се надявали, че мястото му ще 
заеме Махмуд Недим паша, но това не 
станало и властта преминала в ръце-

те на хора, напълно неспособни да се 
справят с големите трудности, които 
тепърва предстояли. Скоро се видели 
и последствията от управлението на 
Хюсеин Авни: Турция обявила части-
чен банкрут. 

През втората половина на 1875 г. в Ос-
манската империя произтекли кон-
фликти и сътресения, които активи-
зирали дейността на европейската 
дипломация. Между шестте велики 
европейски сили Австро-Унгария, 
Германия, Русия, Англия, Франция и 
Италия - от една страна, и Турция - от 
друга, възникнало постоянно поддър-
жано противоборство, което се изра-
зило в подчертан стремеж за промяна 
на политическата система в европей-
ските владения на Турция и прера-
зпределението на тези територии, без 
нейно участие. На дневен ред излязъл 
въпросът за ликвидиране на осман-
ското владичество на Балканския по-
луостров, наричан популярно Изто-
чен въпрос. 

Настъпилата обстановка, съпроводе-
на с тиха дипломация, мирни конфе-
ренции и въоръжени стълкновения, 
продължила повече от три години 
и е останала в историята под името 
Източна криза. В периода, който ще 
бъде разгледан тук - от средата на 
1875 г. до започване на Руско-турска-
та война в 1877 г., основните въпроси, 
които излезли на преден план пред 
европейската политика, били два: 1. 
придобиване на пълна религиозна и 
политическа свобода и възможност за 
национално самоопределение и само-
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управление на християнското населе-
ние на Балканския полуостров, нами-
ращо се под османско владичество; 2. 
действия на определени заинтересо-
вани европейски държави към пости-
гане на трайни сфери на политическо 
влияние сред това население, в които 
действия прозирали и намерения за 
преразпределение на съществуващи-
те територии и граници. 

1.2. Избухване на въстанието в Хер-
цеговина и Босна

През лятото на 1875 г. първо в Херце-
говина и по-късно в Босна възникнали 
революционни вълнения. Непосред-
ствен повод за тях било поредното 
решение на турската  власт да увели-
чи данъците, които станали непосил-
ни за населението. Основният данък, 
наречен  „десятък”, отдавна вече не 

съставлявал 10% от реколтата на се-
ляните. Местните бейове, които били 
събирачи на данъците, вземали 40%, 
а съществуват сведения, че на места 
този процент непосредствено преди 
въстанието достигал до 80. При това 
годината се оказала неплодородна. В 
тежест на християнското население 
идвала и ангарията, която то било за-
дължено да дава, пак в полза на бейо-
вете и спахиите. 

Непосилните задължения накарали 
селяните от няколкото села на Неве-
синска нахия в Южна Херцеговина, 
които били в съседство с австрийска-
та Далмация и самостоятелната Чер-
на гора, в края на юни да откажат 
изплащането на данъците и да се вди-
гнат на въоръжена борба. Избухнали 
стълкновения между селяните и пред-
ставителите на местната турска власт, 
подкрепяна от мюсюлманското на-
селение. През юли и август бунтът се 
разпространил в Източна Херцегови-
на, а към средата на август въстанали 
и селяните в Северна Босна. Постепен-
но локалните конфликти прераснали  
във всеобщо въстание по цялата тери-
тория на двете турски провинции. 

В началото се приемало, че подтик за 
вълненията дало посещението през 
пролетта на 1875 г. на  австрийския 
император Франц Йосиф в подчине-
ната му област Далмация, която била 
в съседство с Херцеговина и била насе-
лявана също от славяни. Тогава импе-
раторът се срещнал с представители 
на херцеговското католическо духо-
венство, които го приветствали като 
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защитник на християните от мюсюл-
манското иго. За преки подстрекатели 
на бунтовете в Херцеговина пък, се со-
чели „придошлите елементи”. Под та-
кива се разбирали лицата, които пре-
минавали през австрийската граница 
и снабдявали херцеговците с оръжие 
и боеприпаси. Твърди се, че се появи-
ли банди, които развявали австрийско 
знаме, а водач на една такава банда 
бил католически свещеник. Въстани-
ците също били предимно селяни-ка-
толици, които издигали призив: „Да 
живее Франц Йосиф, крал на сърбите 
и хърватите!” Скоро, обаче, с разра-
стването на въстанието и включване-
то в него и на православните жители 
от цяла Херцеговина и Босна, станало 
съвсем очевидно, че истинските при-

чини за народното недоволство се 
криели в насилническата политика на 
турското правителство, в изострените 
както социални, така и национални 
противоречия в Османската империя. 

Първите опити на Високата порта да 
потуши въстанието завършили с неус-
пех. Тогавашният губернатор на Хер-
цеговина и Босна, Дервиш паша, не 
реагирал своевременно, което дало на 
бунтовниците възможност да засилят 
и разширят вълненията до такава сте-
пен, че достъпът до въстаналите места 
станал в един момент почти невъзмо-
жен по суша. Наложило се турските 
войски да се извозват по море до прис-
танището Клек на Адриатическо море 
и да се стоварват на австрийска тери-
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тория. Междувременно вследствие на 
зачестилите нападения над турските 
малки укрепления, наричани кули 
или блокхауси, които били създадени, 
за да потушават възникналите броже-
ния сред славянското население, пъ-
тищата към тях били блокирани от 
въстаниците и обозите с хранителни 
припаси не можели да достигнат до 
турските войски в укрепленията. 

Въстаниците получили горещо съ-
чувствие от Сърбия и Черна гора, 
плод на стремеж на двете да завършат 
националното обединение на своите 
съплеменници, част от които все още 
били под турско владичество. Черно-
горският  княз Никола започнал да 
подпомага бунта и за да придаде по-
организиран характер на борбата и я 
вземе под свой контрол, позволил на 
черногорски чети да минат в Херцего-
вина. Независимо от колебанията на 
сръбското правителство доброволци 
от Сърбия начело с Мичо (Михаил) 
Любибратич също се притекли на по-
мощ. 

В подкрепа на въстанието освен в Чер-
на гора и Сърбия възникнало и широко 
доброволческо движение в Хърватско 
и Словения. В Црни потоци в Хърват-
ско бил създаден силно укрепен въс-
танически лагер. От Русия и Италия 
във въстаналите райони започнали да 
прииждат стотици доброволци, жела-
ещи да се сражават за освобождението 
на балканските народи. Славянските 
комитети в Москва и Петербург и меж-
дународният комитет в Париж, орга-
низиран по инициатива на сръбския 

митрополит Михаил и на хърватския 
епископ Йосип Щросмайер, събрали 
и изпратили значителни средства за 
подпомагане на населението на въста-
налите райони. 

Благотворителна дейност за подкре-
па на въстанието развили и подобни-
те комитети, създадени от западна-
та демократична общност в Англия, 
Швейцария и др. страни. Българското 
човеколюбиво настоятелство също съ-
брало значителни суми от български-
те емигранти в Румъния и ги дало на 
сръбския дипломатически представи-
тел в Букурещ с молба да ги предос-
тави „на въстаналите братя в Босна и 
Херцеговина”.

Като последица от въстанието, в съ-
седните страни Далмация и Черна 
гора пристигнали много емигранти от 
Босна и Херцеговина, боящи се да ос-
танат по родните места под постоян-
ната угроза от евентуални насилия от 
страна на мюсюлманското население: 
бейове и башибозуци. Цели семейства 
се вдигали и емигрирали, оставяйки 
на произвола на съдбата своите домо-
ве. Това пък направило свободни въс-
таниците, които не се притеснявали 
за своите жени и деца. Което дало от-
ражение впоследствие в ефикасността 
на техните действия.

1.3. Първи съвместни действия на ве-
ликите сили - международна коми-
сия на консулите в Херцеговина

Въстаническото движение, започнало 
в Херцеговина, станало причина да се 
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раздвижат и европейските държави. В 
своите действия техните правителства 
от една страна се стараели да повли-
яят на Високата порта и въстаниците 
да постигнат взаимно споразумение 
и прекратят военните действия, а от 
друга страна се опитвали да възпре-
пятстват евентуалната намеса на Чер-
на гора и Сърбия в конфликта на стра-
ната на своите съплеменници, което 
можело да доведе до разширяването 
на района на въоръжените действия. 

Още в началото на конфликта черно-
горският княз Николай изпратил свой 
пратеник във Виена, който да хода-
тайства пред великите сили за тяхно-
то посредничество пред Портата, за 
да бъде спряно кръвопролитието и да 
се подобри положението на славяни-
те. В противен случай князът на Чер-
на гора не поемал гаранции, че може 
да спре своите сънародници да не се 
притекат на помощ на бунтуващите 
се. По същия повод консултации във 
Виена направил лично и сръбският 
княз Милан.

В обстановката на въстание в западна-
та част на Балканския полуостров и 
при неумението на Турция да ликви-
дира причините за неговото възник-
ване, между управляващите кабинети 
на трите велики сили Русия, Германия 
и Австро-Унгария, които поели през 
1873 г. чрез т. н. Съюз на тримата им-
ператори ролята на гаранти на мира 
в Европа, започнали дипломатически 
преговори. Те имали за цел да постиг-
нат умиротворяване на въстаналите 
турски провинции и пресичане на 
разрастването на конфликта, с което 
да се запази мирът в Югоизточна Ев-
ропа. 

Ходът на преговорите скоро довел 
участниците до убеждението, че по-
ложението във въстаналите райони 
е станало доста сериозно и желаното 
омекотяване на сблъсъците там може 
да се постигне само с настоятелното 
искане към  Турция да осигури ефи-
касни реформи във въстаналите ра-
йони, които да дадат пълна защита на 
християните от произвола и насилия-

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 68

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

54

та на мюсюлманите. В австрийския и 
германския официозен печат се изказ-
вали мнения, че е дошло време Тур-
ция да изпълни своите отдавнашни 
обещания и да „дари” християнските 
си провинции с административна ав-
тономия.

През август 1875 г. във Виена бил съз-
даден координационен център за 
съглашение с представители на пра-
вителствата на Русия, Германия и 
Австро-Унгария. „Става дума не да 
се бъркаме във вътрешните работи 
на Турция, а да въздействаме на двете 
страни, т. е. да подтикнем въстанали-
те към покорство, а турците към ми-
лосърдие и справедливост”, обяснил 
позицията на своето правителство 
заместник-министърът на външните 
работи на Русия барон Александър 
Жомини. „Императорът [на Русия] 
не желае по Източния въпрос да се 
отделя от своите съюзници Германия 
и Австро-Унгария”, уточнил руският  
канцлер княз Александър Горчаков. 
Действията по-нататък на трите дър-
жави били съгласувани чрез техните 
представители във Виена, под ръко-
водството на австро-унгарския минис-
тър на външните работи граф Дюла 
Андраши. 

Инициативата за започване на коор-
динирани действия на трите държави 
е дошла от страна на Русия. Това ясно 
личи от един доклад от 10/22 ноември 
1875 г. на руския посланик в Цариград 
граф Николай Игнатиев до импера-
тор Александър ІІ, в който се спомена-
ва за „общото въздействие, предложе-

но на виенския и берлинския кабинет 
от нас по заповед на Ваше император-
ско величество”. Стъпката на Русия за 
намеса в балканските дела е била про-
диктувана от нейното изконно жела-
ние да поддържа авторитета си сред 
славяните, намиращи се под опеката 
на Турция, като техен покровител и 
защитник. Но за да не встъпи в кон-
фликт с Австро-Унгария, която също 
се интересувала от съдбата на славя-
ните на Балканския полуостров, ръ-
ководителят на руската дипломация 
Горчаков решил да заложи на  уме-
рената и балансирана политика, коя-
то се предполагало, че ще провеждат 
съвместно тримата императори, воде-
ни от принципа за постигане на общо 
съгласие по решаване на възникнали-
те проблеми.

Водещото на този етап място на Авс-
тро-Унгария при съгласуване на 
действията на трите сили е било про-
диктувано от обстоятелството, че тя  
била пряко заинтересована от поли-
тическите събития в съседна Босна 
и Херцеговина. Този интерес имал 
сложни измерения. Имало е среди в 
дуалистичната империя, които са ис-
кали разширяване на територията 
й за сметка на присъединяването на 
двете славянски области. Други пък 
са се опасявали, че при прекомерното 
нарастване на славянския елемент в 
империята, тя от дуалистична, може-
ло да стане триалистична и с това да 
се отслаби влиянието на маджарите. 
Сериозни били опасенията и от обо-
собяване на двете турски провинции 
в автономни области, което можело 
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да накара австро-унгарските славяни 
също да поискат своята национална 
свобода. Редно било, смятал Горчаков, 
политическите фактори в Австро-Ун-
гария сами да изработят линията на 
поведение към въстаналите си съседи.

След първите взаимни консултации 
дипломатическите представители на 
Австро-Унгария, Русия и Германия 
решили да се обърнат към Портата 
с настоятелни съвети тя по-бързо да 
удовлетвори справедливите жалби на 
християните в Херцеговина. С иден-
тични призиви последвали техния 
пример Франция и Италия, а Англия 
отишла още по-далеч. Посланикът на 
кралица Виктория сър Хенри Елиът 
останал недоволен от обясненията на 
Портата и лично изложил на турския 
султан възгледите на своето правител-
ство за положението в Турция, като го 
посъветвал настоятелно да вземе мер-
ки за възможно най-бързото и този 
път сериозно премахване на всички 
вековни злоупотреби, от които стра-
дали турските християни.

Съставът на държавите, участници в 
бъдещите съвместни действия на вме-
шателство във вътрешната политика 
на Портата, се изяснява от клаузите 
на Парижкия мирен договор от 1856 
г. В които се казва, че всички подпи-
сали го държави са равноправни по 
отношение на Турция и се забранява 
самостоятелната намеса на всяка от 
тях. Дори всички държави едновре-
менно нямали право да интервенират 
във вътрешните работи на Османска-
та империя. Независимо от това „при 

общо съгласие на всички държави и 
при спазване на някои особени фор-
ми” последното правило било често 
нарушавано - твърди тогавашният 
руски посланик в Цариград генерал 
граф Николай Игнатиев.

В резултат на дипломатическите 
действия на шестте европейски дър-
жави Високата порта приела да изпра-
ти в Херцеговина специален комисар, 
който на място да вземе мерки за уми-
ротворяване на населението. Като та-
къв бил назначен турският министър 
Сервер паша. Едновременно с това в 
бунтуващите се области била органи-
зирана обиколка на специална между-
народна комисия, съставена от консу-
ли на шестте държави. Те трябвало да 
проучат положението в размирните 
райони, да разберат причините за не-
доволството на християнското насе-
ление и да внушат на въстаниците, че 
не трябва да се надяват на каквато и 
да е външна помощ. По-добре било да 
приберат оръжието и да чакат резул-
татите от застъпничеството на велики-
те сили за тях пред Портата.

Акцията на консулите с обиколката на 
района, обхванат от въстанието, била 
бойкотирана от повечето главатари 
на бунтовниците, които отказали да 
се срещнат с членовете на междуна-
родната комисия. Въпреки това, все 
пак бил постигнат някакъв резултат: 
консулите събрали подробни сведе-
ния за причините, които били накара-
ли християнските поданици на Тур-
ция да вземат оръжието. Няколко от 
предводителите на бунтовниците от 
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района на град Меткович предали за-
писка, състояща се от 20 точки, съдър-
жащи оплакванията на християните 
срещу насилничеството от страна на 
мюсюлманските земевладелци - бейо-
вете. Въстаниците недоволствали и се 
оплаквали от тежестта на данъците и 
от произвола при събирането им, от 
безправието и беззащитността си пред 
съда, от обременяващото ги задълже-
ние безвъзмездно да превозват тур-
ските военни, да прокарват пътища, 
да пресушават блата - с други думи да 
правят много неща, от които турците 
били освободени. На някои консули 
било заявено от страна на въстаници-
те, че те са готови да изложат оплаква-
нията си лично на турското правител-
ство и да пристъпят към преговори, 
но желаят по време на провеждането 
им да бъдат преустановени военните 
действия. Намират и за необходимо, в 
случай, че бъдат дадени обещания за 
реформи в администрацията и данъч-
ната система, великите държави да га-
рантират, че те ще бъдат осъществени. 

Коментарите относно записката, по-
лучена в Меткович, били, че все пак тя 
съдържа гледната точка само на една 
малка част от въстаниците. Публику-
ваните в пресата мнения, изразени от 
повечето от останалите водачи на въс-
танието в Херцеговина, били в полза 
на даване на автономия на областта. 
От лагера на въстаниците се чувало: 
„Ние единствено искаме да бъдем сво-
бодни и да живеем с турците в брат-
ско съгласие под скиптъра на христи-
янски господар. Нека Портата остане 
наша върховна покровителка; ние ще 

й плащаме определените данъци и 
ако турската империя бъде нападна-
та, ще я защитаваме с кръвта си, така, 
както защитаваме и нашата свобода.”

Според сведенията на Николай Иг-
натиев, той, заедно с посланиците на 
другите велики сили в турската столи-
ца, на основа на отчетите на участни-
ците в международната консулска ко-
мисия изготвили паметна записка със 
съвети към турската страна за необхо-
димите административни и социални 
подобрения, които трябвало да се из-
вършат в разбунтувалите се райони. 
Игнатиев, като доайен на диплома-
тическия корпус в Цариград, предал 
лично записката на Високата порта. 
В своя доклад до канцлера на Руската 
империя  княз Александър Горчаков 
от 12/24 ноември 1875 г. посланикът 
твърди, че предложенията в записката 
били взети предвид при предприема-
не на следващата стъпка на турското 
правителство.

Тази стъпка била издаването на сул-
тански указ-ираде, който бил обна-
родван на 20 септември/2 октомври 
1875 г. С него всички провинции на 
Турция се „дарявали” с доста ради-
кални реформи. На първо място се 
отменяло последното увеличение на 
десятъка и се опрощавали всички ста-
ри данъчни задължения, натрупани и 
неплатени в провинциите след 1 март 
1873 г. Обещавали се по-нататъшни 
преобразувания на цялата данъчна 
система. В провинциите щели да бъ-
дат изпратени специални длъжностни 
лица, които да осигурят равномерно 
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разпределение и вземане на данъци-
те. Гарантирало се, че членовете на 
управляващите съвети в провинци-
ите ще бъдат свободно избирани из-
между  хора, които имат доверието на 
своите избиратели. Делегати, избрани 
от провинциалните съвети, щели да 
имат право ежегодно да представят в 
Цариград желанията на своите изби-
ратели и да дават на правителството 
обяснения, въз основа на които то да 
провежда реформи, осигуряващи спо-
койствието, благосъстоянието и про-
греса на жителите. Споменавало се и 
за преобразуване на полицейското уп-
равление.

Общо казано, делата се насочвали 
към въвеждане в Турция на земска 
(общинска) автономия, с обещания 
за преобразуване на данъчната сис-
тема и постепенното отстраняване на 
всички злоупотреби на тогавашната 
местна турска администрация. Ука-
зът предписвал на турския комисар 
в Босна и Херцеговина, Сервер паша, 
да пристъпи незабавно към прилагане 
на всички нови порядки във въстана-
лите провинции, като за времето на 
привеждане в действие на същите по-
рядки в останалите провинции не се 
споменавало. 

Излизането на указа за новите въвеж-
дани или обещавани реформи било 
последвано с вземане от страна на 
правителството на нови финансови 
мерки, които били оценени от иконо-
мическите наблюдатели като обявя-
ване на частичен банкрут на Турция. 
Портата обявила, че занапред, в про-

дължение на 5 години, притежателите 
на облигации по държавните турски 
заеми ще получават само 3% в пари, а 
за останалата сума, според съответния 
процент ще бъдат давани нови обли-
гации, носещи 5% годишно, които ще 
бъдат погасени към 1 януари 1881 г.

Последната мярка показала, че оче-
видно великият везир Махмуд Недим 
паша, който дошъл все пак на власт на 
14/26 август 1875 г., забелязал накрая, 
че финансовите средства на Турция 
били напълно изтощени и решителна-
та борба с бунтовниците може да бъде 
продължена, само ако се предприемат 
някакви извънредни финансови мер-
ки. За обичайното осигуряване на фи-
нансовия ресурс на Турция при труд-
ни моменти чрез външен заем тогава 
не можело да става и дума. Всичките 
опити за сдобиване с пари от западни-
те капиталисти завършили неуспеш-
но. Затова и турското правителство се 
решило на последното средство, което 
било частичен банкрут на държавата. 
Този полубанкрут направил огромно 
впечатление на Европа. Притежатели-
те на турски облигации, които били 
особено много в Англия, Франция и 
Австро-Унгария, останали недовол-
ни и енергично възроптали, а много 
от дотогавашните доброжелатели на 
Турция веднага се превърнали в ней-
ни врагове.

Издаденото султанско ираде било по-
срещнато с недоверие от страна на 
бунтовниците в Херцеговина и Босна. 
Те изразили мнение, че предложени-
те мерки няма да бъдат осъществени, 
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както неколкократно ставало дотога-
ва. И поискали гаранции, че обеща-
ното ще бъде изпълнено от Високата 
порта. С това се заела Русия, която 
поела ангажимента да стане, както ис-
кали въстаниците, гарант, че европей-
ските велики сили твърдо ще изискват 
от турското правителство да изпълни 
обещаните реформи. На 17/29 октом-
ври 1875 г. руското правителство из-
лязло в „Правителствен вестник” със 
следната декларация:

„Важните политически събития, из-
вършващи се днес на Балканския по-
луостров, накараха Русия не сама, а в 
съюз с две държави, въодушевени ед-

накво с нея, да запазят и заздравят ев-
ропейския мир. Чужд на всякакви ко-
ристни политически цели, основаващ 
се на взаимното доверие на правител-
ствата и скрепен със среща на тримата 
императори, този съюз се явява пред 
Европа не за да решава нейните съд-
би, а за да пази нейната свобода и да 
защитава нейното спокойствие. Дос-
тъпът в този съюз е отворен за всички, 
които искат мир.

Като участник в този съюз, Русия не е 
принесла в жертва съчувствието, което 
постоянно е хранила към подтиснато-
то население на Турция, и което е спо-
деляла с нея и без съмнение споделя и 
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днес цяла християнска Европа. Жерт-
вите, които са принесени в жертва от 
руския народ за християните в Тур-
ция са толкова големи, че дават право 
на Русия да декларира и днес пред ли-
цето на Европа това съчувствие.
  
Изпълнен, както преди със симпатии 
към християнското население на Бал-
канския полуостров и със съзнаването 
на опасността, застрашаваща спокой-
ствието на Европа, императорският 
кабинет днес, както и преди при съ-
щите обстоятелства, не може да остане 
равнодушен и безучастен зрител на 
ставащото в Херцеговина, застраша-
ващо да въвлече в неравна борба Сър-
бия и Черна гора и да разпали война, 
чиито граници трудно могат да бъдат 
предвидени. Той първи издигна глас 
в защита на бедстващото население 
в Херцеговина, доведено до крайно 
положение от прекомерно големите 
данъци, и в полза на запазването на 
мира, толкова необходим за Европа и 
особено за Турция. По негова покана 
правителствата на съюзните държави 
Германия и Австро-Унгария, движени 
със същото желание да предотвратят 
възникването на следващи междуосо-
бици в Турция, побързаха да му ока-
жат съдействие за сключване на по-
мирение на Високата порта с нейните 
въстанали поданици.

Правителствата на Франция, Англия 
и Италия, споделяйки възгледите на 
северните кабинети относно опасното 
за европейския мир положение на не-
щата в Турция, присъединиха своите 
старания за постигане на поставените 

цели. Миролюбивите съвети, предаде-
ни на Портата от представителите на 
държавите в Константинопол, имаха 
като първо последствие - изпращането 
в Херцеговина на консулска комисия, 
със задача да съдейства за помирение 
на въстаниците с правителството, а 
като второ - свободното и неприну-
дено обнародване от негово вели-
чество султана на „ираде”, даряващо 
на неговите християнски поданици 
значителни облекчения на данъците, 
равноправие с мюсюлманите в съда, 
и по-добро административно устрой-
ство.

Никой, разбира се, не се съмнява в ис-
креното желание на Негово величество 
султанът да подобри настоящето бед-
ствено положение на неговите хрис-
тиянски поданици. Правителствата 
на всичките велики държави се отне-
соха съчувствено към новото ираде, 
като несъмнено доказателство за по-
стоянната грижа на султана за благо-
то на тези поданици. Но примерите от 
недалечното минало, ясно сочещи, че 
подобни съчувстващи на християните 
волеизявления на султана са оставали 
без следа, и че тези, сравнително ни-
щожни права, които имат християни-
те в някои места в Турция, са им били 
дадени принудително, вследствие 
на настоятелната европейска дипло-
мация, дават повод на общественото 
мнение в Европа да се отнася към но-
вото султанско „ираде” не с това до-
верие, каквото то трябва да има - като 
израз на съчувствието на негово вели-
чество към бедственото положение на 
неговите християнски поданици. До-
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верието на последните към подобни 
правителствени актове е разколебано 
до там, че Портата трудно ще го въз-
станови изведнъж, без приятелското 
съдействие на европейските кабине-
ти. Кабинетите, без съмнение, няма 
да откажат съдействието си на Пор-
тата; на свой ред и Портата не следва 
да отказва да даде на тези кабинети 
осезателни доказателства за твърдата 
и непреклонната си решителност да 
изпълни точно поетите тържествени 
задължения спрямо християните и с 
това да сложи край на ненормалното 
положение, внушаващо толкова опа-
сения у Европа. Във всеки случай мо-
жем да бъдем уверени, че бедственият 
ред на нещата, продължаващ и досега 
в Турция в ущърб на интересите на 
Портата, нейните поданици и Европа, 
ще бъде прекратен.”

По това време в европейската преса се 
появяват коментари, че действието на 
Русия е било съгласувано с Германия 
и Австро-Унгария и декларацията 
трябва да се разглежда като съвместен 
акт на трите държави. Сякаш за да по-
твърди това, на 4/16 ноември 1875 г. в 
„Правителствен вестник”  се появило 
напечатано: 

„Откриващите се в някои части на ев-
ропейския печат опасения по повод 
сегашните размирици в Херцеговина 
не се оправдават нито от общото поли-
тическо положение в Европа, нито от 
изключителното състояние на  нещата 
на Балканския полуостров. Никога до-
сега Европа не се е намирала в по-бла-
гоприятно положение, отколкото сега, 

за успешното и мирно отстраняване 
на всичките затруднения, които могат 
да повлияят на спокойствието. Трите 
силни северни държави се стремят със 
съединени усилия, при съдействието 
и на другите европейски правител-
ства, да намерят мирно разрешаване 
на трудностите, възникнали в Херце-
говина, и никой не може да си поми-
сли да наруши мира и да излезе срещу 
общите миролюбиви стремежи. 

По този начин отново твърдо може да 
се каже, че колкото и скръбни да са 
размириците, които възникват днес 
на Балканския полуостров и наруша-
ват спокойствието на Европа, - съеди-
нените усилия на трите държави, със 
съдействието на другите европейски 
кабинети, ще дадат изход от тези раз-
мирици, съответстващ на истинското 
миролюбиво настроение и че във все-
ки случай мирът в Европа се опира 
достатъчно здраво на доверието и съ-
гласието на великите държави и няма 
никаква опасност за неговото наруша-
ване.” 

1.4. Нотата на австро-унгарския 
външен министър граф Дюла Ан-
драши

Почти веднага след публикуването на 
първата декларация на руското пра-
вителство, в пресата е съобщено, че на 
23 октомври/4 ноември австро-унгар-
ският министър на външните работи 
Дюла Андраши бил поканен от север-
ните държави да разработи предложе-
ния  за осигуряване на гаранции, че 
реформите в турското държавно уп-
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равление ще бъдат изпълнени. На 28 
октомври/9 ноември във вестниците 
се появява ново съобщение: на съве-
щание във Виена представителите на 
трите северни държави взели реше-
ние да попитат Портата, може ли тя 
на този етап да представи гаранции, 
че ще изпълни обещаните реформи. 
Счита се, че тогава по инициатива на 
Русия на граф Андраши било предло-
жено да разработи проект за срочно 
провеждане от Турция на задължите-
лен минимум от реформи, които да 
умиротворят обстановката в Херцего-
вина и Босна и да създадат условия за 
провеждане на мероприятията, зало-
жени в султанския указ.

На 30 ноември/12 декември 1875 г. 
бил издаден ферман на султана, раз-
виващ по-нататък въпросите по съдеб-
ната и административната реформи 
в Турция, които били повдигнати в 
предишния указ-ираде. Предвиждало 
се: даване на право на населението да 
избира членовете на провинциалните 
съдилища и провинциалните адми-
нистративни съвети; предоставяне на 
гражданските съдилища да решават 
съдебните процеси между турци и 
християни; отменяне на арестите без 
съдебна присъда; справедливо раз-
пределение на данъците; еднообразна 
система за вземане на данъците; избор 
на събирачите на данъци от самото на-
селение. Обещани били още: реформа 
на постановлението за недвижимото 
имущество; защита на правата на соб-
ственост на всички поданици; отмяна 
на натуралната повинност; реформа 
на постановлението за отбиването на 

обществените задължения. Ферманът 
потвърждавал на патриарха и на дру-
гите духовни глави правото им сво-
бодно да прилагат духовната си власт. 
Допуска се на немюсюлманите достъп 
до всяка длъжност; понижава се разме-
рът на заплащането за освобождаване 
от военна повинност; на всички пода-
ници немюсюлмани се осигурява пра-
вото на придобиване на земеделска 
собственост; предоставя се на всички 
правото да подават заявления и жал-
би; обещава  се строго определяне на 
правата и задълженията на губерна-
торите и чиновниците. Тези привиле-
гии можели да се ползват само от по-
корните поданици, за другите те не се 
отнасяли. Накрая на фермана се зая-
вявало, че специална комисия ще сле-
ди за привеждането в изпълнение на 
обещаните мерки. 

Двата султански акта, издадени един 
след друг, били оценени от полити-
ческите среди в Европа като факт, че 
турското правителство е респектира-
но от действията на великите сили. 
Същевременно, обаче, се подозирало, 
че това ще е пореден опит на Осман-
ската империя да отклони намесата 
на европейските държави във вътреш-
ните й работи. На практика в указите 
се оповестявали права, които Турция 
била дала на книга на християнското 
си население още с Хатихумаюна от 
1856 г. Във  ферманите от септември и 
декември 1875 г. нямало почти нищо 
ново. Австро-унгарският канцлер 
Бисмарк  коментирал, че „в Турция 
имало хубави закони, които обаче не 
се прилагат”. Можело да се вярва, че 
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реформите, обещавани от султана, ще 
бъдат изпълнени, само ако бъдат да-
дени някакви гаранции от страна на 
Високата порта.

Съмнението в изпълнението на обе-
щаното идвало най-вече от факта, че 
то щяло да се реализира от мюсюл-
манската администрация, а самата 
мюсюлманска религия отхвърляла 
мисълта за равнопоставеност на хрис-
тияните с мюсюлманите: едните били 
правоверни, другите рая. Така че кон-
тролът, предвиждан да бъде осъщест-
вяван от европейските държави при 
изпълнението на реформите, можел 
да бъде гарантиран в пълнота, само 
при отстраняване на водещата роля 
на мюсюлманите от управлението във 
въстаналите провинции.  

Граф Николай Игнатиев твърди, че 

турският султан Абдул Азис и не-
говият велик везир Махмуд Недим 
паша търсели сближение с Русия и 
имали желание да решат проблемите 
на християнското население на Бал-
каните чрез преки преговори само с 
нея. Естествено при условие, че пред-
ложенията й няма да бъдат в посока 
на нарушаване на целостта на Осман-
ската империя. Двамата висши тур-
ски управници съзнавали необходи-
мостта от провеждане на реформи  в 
посока на даване на повече права и 
привилегии на християните в Босна, 
Херцеговина и България. (Въпросът за 
последната бил повдигнат от Игнати-
ев и бил възприет положително.) Сул-
танът даже имал подготвена програма 
от реформи за подобряване на поло-
жението на християнското население, 
която искал да представи на руския 
император, тъй като Русия във всички 
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времена била следвала великодушна 
политика по отношение на славяните. 
Фактът, че именно Абдул Азис и Ма-
хмуд Недим паша са инициатори за 
издаване на трите височайши указа от 
края на 1875 - началото на 1876 г. (за 
третия указ ще стане дума малко по-
нататък), с които се правят опити да се 
уредят проблемите на обезправените 
християнски поданици на Османска-
та империя, показва, че те действител-
но са имали добри намерения. 

В средата на ноември 1875 г. се случи-
ло нещо неочаквано: Англия, виждай-
ки в произтичащите в Европа събития 
настъпателните действия на Русия и 
нейните съюзници, насочени срещу 
Турция, и съзнавайки, че е безсилна да 
попречи на осъществяването им, изку-
пила от хедива (вицекраля) на Египет 
акции на Суецкия канал, възлизащи 
на стойност 100 000 000 франка. По 
този начин островното кралство сло-
жило ръка на морския път, осигуря-
ващ му така необходимите за големия 
английски флот преки съобщения с 
Индия. 

Коментарите били, че тази покупка 
ще измени коренно положението с де-
лата в Югоизточна Европа. На прак-
тика с откриването на Суецкия канал 
изчезнали главните причини, заради 
които Англия поддържала запазване-
то на Турция  в нейния вид и се про-
тивопоставяла на опитите да бъдат 
отнети нейните европейски владе-
ния. Водният път, прокаран през Су-
ецкия провлак, станал изходен пункт 
на ново морско трасе към Индия, не-

сравнимо по-удобно и по-късо спря-
мо предишния път, минаващ през 
Цариград. Затова и турската столица 
престанала да бъде, поне за момента, 
ключов морски пункт за Изтока. Във 
вестниците почнали да се шегуват, че 
Средиземно море станало всъщност 
Английско езеро. Появили се и мне-
ния, че преминаването на Суецкия 
канал под пълното разпореждане на 
англичаните, ще развърже ръцете на 
европейските велики сили и особено 
на Русия и ще им позволи да действат 
директно и открито.

В началото на 1876 г. положението по 
Източния въпрос било определено от 
европейските политически наблюда-
тели по следния начин: 

Съседните на Турция велики държави 
Русия и Австро-Унгария, опирайки 
се на съчувствената подкрепа на гра-
ничещата с тях и сякаш защитаваща 
техния тил могъща Германия, твър-
до били решени да приключат със 
съществуващото ненормално поло-
жение в европейския Изток. Тези три 
държави си поставили за цел да доби-
ят за всички турски християни  доста-
тъчна за нормалното им съществуване 
политическа, гражданска и имущест-
вена сигурност. Франция и Италия 
съчувствали на този план. На Англия 
той не се харесвал, тъй като тя се опа-
сявала, че в крайна сметка той ще до-
веде до разпадането на Османската 
империя. Чувствайки, че не може да 
попречи на това, обединеното крал-
ство своевременно се погрижило да си 
осигури допълнителни облаги, като 
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увеличи влиянието си в Египет. Пред-
полагало се, че Турция ще се старае да 
отклони заплашващата я участ с реди-
ца отстъпки, разчетени да задържат в 
нейни ръце пряката власт над христи-
янските поданици на султана. Това, 

по всяка вероятност нямало да й се 
отдаде, защото трите велики държави 
били твърдо решени да не се задоволя-
ват само със обещанията и нямало да 
изпуснат от свои ръце нещата, докато 
не унищожат до корен всички поводи 
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за периодичното възникване на въл-
нения на Балканския полуостров. 

Съвсем в края на 1875 г. английският, 
френският и италианският кабинет 
получили официално копие от нотата 
на граф Андраши от 18/30 декември 
до Високата порта, съдържаща про-
ект за минимални административни 
реформи. Които според мнението на 
автора, трябвало да бъдат въведени в 
Херцеговина, за да  успокоят въстана-
лите там християни. Представителите 
на Русия и Германия при трите горес-
поменати правителства заявили, че те 
напълно споделят възгледите на Авс-
тро-Унгария и желаят да ги видят одо-
брени от Англия, Франция и Италия. 

Това било първата стъпка на колек-
тивна намеса, за която ставало дума 
още от есента и чиято необходимост 
била вече отдавна осъзната от цяла 
Европа. Нотата на граф Андраши вка-
рала Източния въпрос в нова фаза от 
неговото развитие. Тя предлагала на 
турския султан да извърши в Херцего-
вина и Босна реформи, насочени към 
даване на свобода на вероизповедани-
ята, премахне на откупната система 
за събирането на данъците, създаване 
на специална комисия за провеждане 
на реформите, използване на събира-
ните в областта данъци за нуждите на 
икономическото й развитие. 

Държавите, на които било направено 
предложение да подкрепят нотата, се 
отнесли към него не съвсем еднакво. 
За Италия в пресата е съобщено, че съ-
държанието на нотата било предадено 

на външното й министерство на 23 де-
кември 1875 г./4 януари 1876 г. и ита-
лианското правителство веднага дало 
съгласието си с вижданията на граф 
Андраши, поддържани от Германия 
и Русия. Във Франция разглеждането 
на нотата забавило отговора два или 
три дена, но той бил сходен с този на 
Италия. В Англия, под предлог, че ръ-
ководителят граф Дарби отсъствал, от 
външното министерство помолили за 
по-дълъг срок за отговор и обещали да 
го дадат към  2/14 януари.

Поисканата отсрочка забавила връчва-
нето на нотата на турското правител-
ство, тъй като трите кабинета, участ-
вали в нейното съставяне, се били 
уговорили предварително, че тя ще 
бъде предадена по назначение едва 
тогава, когато се получи съгласие от 
всички държави, подписали Париж-
кия договор през 1856 г. Кабинетите 
на трите северни държави взели всич-
ки мерки колективната им намеса да 
запази характер на приятелски дипло-
матически опит, не оказващ някакво 
морално насилие. За тази цел било ре-
шено проектът на реформите да бъде 
предложен не във вид на колективна 
нота на Русия, Австро-Унгария и Гер-
мания, а като три напълно идентични 
ноти на кабинетите на всяка от тези 
три държави. Останалите три велики 
държави трябвало да заявят на Тур-
ция, че напълно споделят възгледите, 
изказани в идентичните ноти и дру-
жески да настоят тя да приеме давани-
те й съвети. 

В крайна сметка Англия се присъеди-
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нила към петте европейски държави, 
поддържащи необходимостта от сери-
озни и незабавни реформи в Босна и 
Херцеговина. Което довело до прис-
кърбие Отоманската порта. Забавяне-
то на английския отговор възбудило 
сред турските държавници лъжливата 
надежда за евентуална възможност да 
отклонят европейската намеса. Вели-
кият везир Махмуд Недим паша, още 
преди да получи по официален път 
нотата на граф Андраши, побързал 
да съобщи на френското посолство в 
Цариград, че Портата енергично ще 
протестира против намесата във въ-
трешните й работи. 

Както се вижда от някои известия, пуб-
ликувани в лондонската преса през 
първата половина на януари 1876 г., 

реакцията на дипломатите от обеди-
неното кралство не се свеждала само 
до даване на съгласие, то да бъде част 
от екипа държави, които искат от Тур-
ция да осъществи реформите, изложе-
ни в нотата на граф Андраши. В броя 
на вестник „Tаймс” от 31 декември/12 
януари било публикувано съобщение, 
в което се казвало, че Англия възна-
мерявала да даде съвет на Портата да 
вземе под внимание проекта на граф 
Андраши и да не изпраща от своя 
страна никаква дипломатическа нота. 
На 5/17 януари пак същият вестник 
уточнил, че Англия се присъединила 
към европейските държави за връчва-
нето на нотата на Андраши, като на-
правила уговорката, че си „запазвала 
правото на пълна свобода относно на-
блюдаването на изпълнението на обе-
щанията”, каквато била същността на 
съвместно приетия документ. 

В последното съобщение „за наблю-
даването на изпълнението на обеща-
нията”,  като че ли прозира убежде-
нието, че Портата ще приеме нотата. 
Откъдето пък следва заключението, 
че английските дипломати са знаели 
вече това решение, преди още нота-
та да бъде връчена по предназначе-
ние. Действително, два-три месеца 
по-късно била обнародвана диплома-
тическата преписка между Цариград 
и Лондон по въпроса за нотата на Ан-
драши. От преписката се виждало, че 
лорд Дарби я подкрепил, тъй като са-
мата Турция пожелала в крайна смет-
ка това. 

Донякъде не съвсем очакваната под-
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крепа на Англия, дадена на нотата 
на Андраши, направила впечатление 
на политиците и те коментирали, че 
управляващият консервативен  каби-
нет на кралството, показал, че умее да 
действа извън традициите на своята 
партия, разбирайки изолираното си 
положение, в което неминуемо щял да 
се окаже, ако не подкрепи съвместни-
те действия на европейските държави. 

На 19/31 януари нотата на граф Ан-
драши била сведена официално до 
знанието на турското правителство. 
На практика това станало, като съ-
гласно споразумението с останалите 
държави, в Цариград австрийският 
посланик граф Ференц Зичи прочел 
на турския министър на външните 
работи Рашид паша съдържанието на 
проекта на трите северни държави за 
необходимите политически реформи, 
които се искало да бъдат осъществени 
от Турция и предал копие от този про-
ект. Същото направили веднага след 
това руският и германският посланик, 
които оставили копия от идентични-
те текстове на своите правителства. 
Стъпката била енергично подкрепе-
на от присъстващите посланици на 
Великобритания, Франция и Италия, 
които обявили съгласието на своите 
правителства с възгледите, изложени 
в нотата. Според уверенията на вест-
ник „Таймс” те заявили, че не виждат 
в австро-унгарския проект за рефор-
ми нищо, което да не е в съответствие 
с Парижкия мирен договор от 1856 г. 
Рашид паша обещал на граф Зичи да 
съобщи отговора на турското прави-
телство след няколко дена. 

Фактът, че турското правителство при-
ело нотата и обещало да я разгледа и 
изкаже своето мнение по нея, е изтъл-
кувано като признание, че великите 
сили, застанали като гаранти за изпъл-
нението на реформите в Турция, има-
ли право да сторят това. Те действали 
за пръв път заедно, а не както дотогава 
- някои от тях  (главно Англия) да се 
възползват и дават на турските управ-
ници едни или други лични съвети. 
Всъщност именно заставането на Ан-
глия редом с останалите пет държави, 
било оценявано като факт, дал знак на 
Турция, че не си струва да се позовава, 
както досега, на клаузата в Парижкия 
договор, забраняващ на коя да е евро-
пейска държава да се меси във вътреш-
ните й работи.

Случило се нещо повече. На 25 яну-
ари/6 февруари турското правител-
ство съобщило на своите представи-
тели при управляващите дворове на 
шестте велики европейски държави и 
на шестимата посланици на тези дър-
жави в Цариград решението си относ-
но нотата на граф Андраши. То имало 
следния вид: „Вследствие на прегово-
рите между Портата и посланиците 
на трите северни държави, относно 
умиротворяването на херцеговинско-
то въстание, правителството се реши 
да дари въстаналите области  с рефор-
мите, споменати в петте точки на но-
тата на граф Андраши.” 

На 1/13 февруари  султанът подпи-
сал ираде за даряване с реформите, 
предложени в проекта на граф Ан-
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драши. Направено било само едно от-
клонение:  в австро-унгарския проект 
се предлагало всички преки данъци, 
вземани от християнските провин-
ции, да се дават изключително за за-
доволяване на собствените им нуж-
ди и потребности. В султанския указ 
било уточнено, че за задоволяването 
на тези нужди и потребности ще се 
заделя само една определена част от 
дохода, който Високата порта получа-
ва от провинциите. Решенията са съ-
общени на представителите на шестте 
държави към цариградския двор и по 
телеграфа са изпратени на предста-
вителите на Турция при дворовете на 
шестте държави. 

В английските вестници от това вре-
ме било публикувано и официалното 
съобщение на Портата: „Достигайки 
до убеждението, че европейските дър-
жави имат желание да окажат според 
възможностите си морален натиск, с 
цел по-скорошно умиротворяване на 
въстаналите провинции, и бидейки 
готов и този път да покаже своята от-
стъпчивост към приятелските съвети 
на великите държави, Негово вели-
чество султанът заповяда незабавно 
и без никакви промени да приведе в 
изпълнение четири от петте точки от 
проекта за реформи. Петата точка ще 
бъде заменена с комбинация, отгова-
ряща на нуждите на въстаналите про-
винции и намеренията, изказани в но-
тата.” 

На 10/22 февруари  бил обявен нов 
ферман на султана, с който се по-
твърждавали всички реформи, обе-

щани по-рано и се правели конкретни 
предложения за тяхното реализира-
не. За въстаналите области се правели 
известни отстъпки и се давали някои  
специални привилегии. В указа фи-
гурирало: даване на пълна свобода на 
вероизповеданията на немюсюлмани-
те; заменяне на откупната система при 
събирането на данъците с админи-
стративна; продажба на държавните 
пустеещи земи, с предпочитане пра-
вото на придобиване на такава земя 
да имат безимотните; придобиване на 
недвижимо имущество със зачитане 
на равнопоставеността на поданици-
те. 

Давала се и всеобща амнистия на „на-
пусналите правия път поради вслуш-
ване в коварни съвети” (бунтовници-
те), които се върнат в родината си в 
четириседмичен срок и се подчинят 
на реда. Едновременно с това се обе-
щавало, че турското правителство за 
своя сметка ще възстанови разруше-
ните домове и църкви и ще осигури 
на завърналите се възможност отново 
да започнат работа. В двата централ-
ни града на Босна и Херцеговина Са-
раево и Мостар - под председателство-
то на висш чиновник се предвиждало 
да бъде назначена смесена комисия от 
мюсюлмани и немюсюлмани, която 
да следи  за изпълнението на рефор-
мите и разходването на средствата по 
възстановяването на разрушенията. 
Граничните власти трябвало да съоб-
щят на въстаниците за тези мерки и да 
облекчат преселниците при завръща-
нето в родината им. 
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С последният си акт турското прави-
телство се задължило пред цяла Евро-
па в определена, твърде категорична 
форма, да осъществи всички преобра-
зования, които последната предложи-
ла като минимум подобрения, може-
щи да успокоят и задоволят турските 
християни въобще и в частност хрис-
тияните в Босна и Херцеговина. По-го-
лямата част от реформите, отбелязани 
във фермана от 10/22 февруари били 
всъщност петте точки, записани в про-
екта (нотата) на граф Андраши, но 
имало и добавени нови. След издава-
нето на фермана не настъпил някакъв 
ентусиазъм, тъй като се имало пред-
вид, че през последните двадесет го-
дини Високата порта давала тържест-
вено подобни обещания не веднъж, но 
после те оставали неизпълнени. Затова 

трябвало, докато не се появят някакви 
конкретни резултати от реформите, 
европейските държави да продължат 
да оказват натиска за изпълнението 
им. Предполагало се също, че обеща-
ните реформи ще срещнат при реали-
зирането им съпротива от мюсюлман-
ското население.

И докато в Цариград с утвърждаване 
на нотата на Андраши от страна на 
турското правителство нещата като че 
ли се прояснили, на 4/16 февруари от 
Херцеговина дошло съобщение за на-
пълно противоположната реакция на 
въстаниците. Под председателството 
на Пейко Павлович предводителите 
им направили съвещание в Суторина, 
на което било обявено, че се отхвърлят 
реформите, предлагани от европей-
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ската дипломация. Те били окачестве-
ни като „дипломатическа интрига”. 
Въстаниците заявили също, че вече 
никога няма да се върнат под турско-
то владичество, каквато и форма то да 
приеме и ще се борят докато не се сдо-
бият с пълна независимост. 

Политическа активност проявило и 
мюсюлманското население от раз-
мирните райони. На 8/20 февруари в 
Травник се провел събор на бейовете 
от Босна, на който те заявили, че от-
казват да приемат реформите, посоче-
ни в султанските укази. Решено било 
също, да бъде изпратена делегация в 
Цариград, която да представи жела-
нията на мюсюлманите пред султана. 
Те искали в предвижданите смесени 
комисии християните да съставляват 
една трета, а не половината от състава. 
Бейовете били категорични, че никога 
и под никаква форма няма да допус-
нат християните в Босна да се ползват 
със същите права като мюсюлманите. 
Иначе революцията била неизбежна, 
смятали те. Водачът на мюсюлманите 
- шейх-ул-ислямът (папата на мюсюл-
маните), също не приел нотата на Ан-
драши, а мюсюлманското население 
се вслушвало повече в неговите думи, 
отколкото в тези на султана. Без съгла-
сието на мюсюлманския водач декре-
тите на Портата оставали без внима-
ние от страна на „правоверните”. 

1.5. Берлинско съвещание и него-
вият меморандум

След като заявили, че не приемат 
предложените им реформи, в края на 

януари въстаниците в Босна и Херце-
говина възобновили действията си. 
Отново възникнали стълкновения 
между тях и турските войски, които 
завършвали  с променлив успех. Как-
то пишат вестниците: „ту турците 
разбиват бунтовниците, ту бунтовни-
ците нанасят решително поражение 
на турците - зависи от какъв източник 
черпите информацията”. В средата на 
февруари същите вестници констати-
рат, че между въстаниците и турците 
се установило нещо като примирие: 
турските войски се събрали всичките 
в един пункт, оставяйки останалата 
част от страната в ръцете на бунтов-
ниците. И двете страни се въздържали 
от военни действия. 

В края на февруари австрийският ге-
нерал-губернатор на Далмация барон 
Георг фон Родич бил във Виена, къде-
то получил задача да склони въстани-
ците да приемат планът за реформи, 
отразен в нотата на Андраши, да се 
подчинят и сложат оръжие. На 22 фев-
руари/5 март Родич организирал в 
Рагуза съвещание с вождовете на бун-
товниците. Те обаче, категорично от-
казали да приемат реформите и обя-
вили, че ще се подчинят на Портата, 
ако Турция изтегли от Херцеговина 40 
батальона, допусне въоръжени техни 
представители да преговарят с бейо-
вете и ако Австрия или някоя от дру-
гите държави извърши военна намеса. 
Губернаторът отговорил, че не може 
да се съгласи на  подобни искания. 
Австрия щяла да запази своя строг 
неутралитет и строго ще наблюдава 
своите граници. Родич заплашил, че в 
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края на март щели да бъдат прекрате-
ни всички помощи за бежанците, пре-
селили се в Далмация вследствие на 
въстанието. 

В крайна сметка, независимо от ди-
ректната намеса на Австро-Унгария 
чрез посредничеството на нейния 
губернатор, работата по умиротво-
ряването на въстаналите провинции 
не помръднала нито крачка напред. 
Водачите на въстаниците след като 
отхвърлили реформите, обявени в 
султанското ираде, се обърнали към 
европейските държави с възвание, и 
молейки за тяхната помощ, заявили, 
че няма да положат оръжие, докато не 
се освободят напълно. 

Така на практика действията с нота-
та на граф Андраши, въпреки, че тя 
била подкрепена и от шестте велики 
държави и била приета от Портата, 
не довели до желания резултат, изра-
зяващ се в промяна на обстановката в 
бунтуващите се райони. Нещо повече, 
с настъпване на пролетта действията 
на въстаниците се засилили, техният 
брой се оказал вече твърде значителен, 
също се увеличили и районите, в кои-
то те действали. Сочи се, че към края 
на април само в Босна и Крайна броят 
на въстаническите отряди нараснал 
на 27. В тях били включени към 30 000 
въоръжени бойци. 

Непрестанно се увеличавало и ко-
личеството на турските войски. Те 
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предприели някои акции, при които 
конкретната цел била не да се прину-
дят въстаниците да прекратят въоръ-
жената си съпротива, а турците да се 
промъкнат до крепостта  Никшич и 
да доставят провизии на обсадената 
там османска войска. За тази цел глав-
нокомандващият на турската армия в 
Босна и Херцеговина Ахмед Мухтар 
паша съсредоточил в Гацко и Треби-
не 25 батальона. На 1/13 април започ-
нало настъплението им към Никшич. 
Настанали големи, няколкоднев-
ни сражения, които продължили до 
18/30 април. В крайна сметка въстани-
ците не позволили на Ахмед Мухтар 
да стигне до Никшич и той се върнал 
обратно в Гацко. 

Ескалацията на военните действия в 
Босна и Херцеговина накарала Русия 
отново да вземе инициативата и да 
предприеме действия, с които да се оп-
ита да подобри политическата обста-
новка в Югоизточна Европа. Руският 
канцлер княз Горчаков предложил на 
австро-унгарския външен министър 

Андраши и на германския  канцлер 
Бисмарк да направят в Берлин кон-
султативна среща, като времето на 
провеждането й трябвало да съвпадне 
с пристигането на руския император 
Александър ІІ на лечение в Германия. 
Предложението било прието. На сре-
щата на тримата външни министри 
специално бил поканен и президента 
на сената в Черна гора Петрович.

Александър ІІ пристигнал в Берлин 
на 29 април/11 май и бил посрещнат 
на гарата от император Вилхелм ІІ. 
В същия ден започнала и срещата на 
дипломатическите представители на 
правителствата на Русия, Австро-Ун-
гария и Германия. Тя се счита за акт, 
при който водещата до тогава роля 
при решаване на Източната криза, 
която изпълнявала Австро-Унгария, 
била поета вече от Русия. Което пред-
вещавало по-решителни действия и 
вземане на по-радикални мерки за 
умиротворяването на конфликта на 
Балканите. Участниците постигнали 
съгласие по темата на съвещанието и 
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приели съгласувано предложение до 
турското правителство.

В Берлин председателстващият за-
седанията Горчаков настоявал към 
Високата порта да бъдат предявени 
искания за даване на автономия на 
всички славянски области в Османска-
та империя. Проектът, който руският 
канцлер представил за обсъждане и 
одобрение, бил с такава насоченост и 
се различавал коренно от предишна-
та нота на граф Андраши. В хода на 
разискванията последният, обаче, на-
правил към предложенията редица 
уточнения и поправки, тенденциозно 
насочени срещу освобождаването на 
славяните от турската опека. За тези 
се действия Андраши бил воден от съ-
ображенията, че осъществяването на 
предлаганото щяло да даде възмож-
ност на Русия да засили своя авторитет 
и влияние сред славяните. Като резул-
тат от намесата на австро-унгарския 
външен министър искането за даване 
на автономия отпаднало и в края на 
краищата новият документ в основни 
линии повторил исканията, залегнали 
в предишната нота.
  
Окончателният документ, известен 
под името Берлински меморандум, 
бил приет от представителите на Ру-
сия, Австро-Унгария и Германия  на 
1/13 май 1876 г. Веднага след това на 
срещата били поканени посланиците 
на останалите велики държави, акре-
дитирани в Берлин. Пред тях Горча-
ков заявил, че Портата не е изпълнила 
нито една от обещаните от нея рефор-
ми, затова бил изготвен Берлинския 

меморандум. Според думите на ру-
ския канцлер документът изразявал 
общата воля на тримата императори 
да се запази целостта на Османска-
та империя, но да се облекчи участта 
на християните в нея. „Да се подобри 
статуквото”, с тези иронични думи 
Горчаков изразил основната идея на 
току що приетия  документ. След това 
призовал Англия, Франция и Италия, 
на които бил предаден текста на мемо-
рандума, да се присъединят към него, 
за да се окаже по-осезаем натиск върху 
Високата порта да проведе реформи-
те, предложени в интерес на балкан-
ските народи. 

Съдържанието на самия меморан-
дум не било публикувано, тъй като то 
трябвало да остане в тайна, докато зад 
него не застанат всичките шест държа-
ви. Все пак на 3/15 май били съобще-
ни общите насоки на постигнатите от 
тримата външни министри решения. 
Предвиждало се да се осигури двуме-
сечно примирие между въстаниците и 
турските войски в Босна и Херцегови-
на, през което време Турция трябвало 
да води преговори с официални пред-
ставители от страна на бунтовниците. 
Темите, които трябвало да бъдат засег-
нати при тези преговори представля-
вали един по-развит вариант на про-
екта за реформи на граф Андраши, 
включващ някои допълнения, отразя-
ващи исканията на въстаниците, пред-
ставени пред барон Родич: прибиране 
на турските войски по гарнизоните 
им, въстаниците да запазят оръжието 
си и европейска комисия да надзирава 
приложението на реформите. На Ру-
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сия била отредена ролята да осигури 
енергични мерки в подкрепа на спо-
разуменията, сключени между трите 
империи. Предвиждало се също в тур-
ски води да навлязат германска, руска 
и австрийска ескадра. 

За да няма спекулации около несподе-
лената с обществото секретна  част на 
меморандума, в информациите, изне-
сени в пресата все пак се намеквало, 
че „за даване на васална автономия 
на въстаналите провинции и за завзе-
мане на някоя от тях от европейските 
държави, изглежда не е ставало дума”. 
Накрая на меморандума се отбеляз-
вало - добавят вестниците - че ако на-
белязаните в него стъпки не дадат ре-
зултати, трите северни държави ще се 
уговорят за допълнителни мерки „с 
цел предотвратяване на по-нататъш-
ното развитие на злото.” 

Пак на 3/15 май посланиците на 
Франция и Италия в Берлин съоб-
щили официално пълното съгласие 
на техните правителства с решенията 
на берлинското съвещание. Англия, 
обаче, отказала да се присъедини към 
меморандума. Това било заявено офи-
циално пред английския парламент 
от министър-председателя Дизраели 
и външният министър лорд Дерби на 
11/23 май. Последният обяснил, че 
Англия с „прискърбие” отказва да се 
присъедини към берлинското съгла-
шение, защото намерила съставеният 
в Берлин план за „непостигащ своите 
цели”. 

Поведението на Англия било прието 

като ориентиране на кралството към 
старата му политика за запазване на 
статуквото в Европейския югоизток. 
По-скоро, обаче, изглежда става дума 
за насочване на английската външна 
политика към действия в посока на га-
рантиране на първенствуващата роля 
на английския флот в Средиземно 
море и Суецкия канал, като се намали 
влиянието на Турция там и не се до-
пусне Русия да получи свободен дос-
тъп до тези стратегически морски пъ-
тища, водещи към Индия и Далечния 
Изток. Англия вече била преценила, 
че опеката, която имала над Суецкия 
канал, не е достатъчна и трябвало 
проливите между Черно и Средизем-
но море също да се пазят от присъст-
вието на конкуренти.

Николай Игнатиев споменава, че още 
през ноември 1875 г. в английския вест-
ник „Таймс” била отпечатана статия, 
която определяла на Русия като сфера 
на влияние една значителна част от 
Турция , но правела уговорка за Ца-
риград и Египет. Руският посланик 
възприел това, като вид предложение 
относно бъдещите действия на Русия 
по Източния въпрос, които се очакват 
и могат да бъдат приети от английска 
страна. Ръководителят на Канцела-
рията за граждански дела в България, 
княз Владимир Черкаски, в своята за-
писка, представена през май 1877 г. 
на  военния министър на Русия граф 
Дмитрий Милютин, формулира още 
по-точно проблема: „под издиганите 
опасения на Англия, в действителност 
се крие само един смъртен страх Русия 
да не направи така, че чрез завладява-
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не на проливите да стане съвършено 
неуязвима за английското оръжие и 
изплъзвайки се изпод неговата запла-
ха, да се добере безнаказано до Индия 
в Средна Азия.” 

На практика Англия видяла пряка за-
плаха за своите интереси с последната 
точка от меморандума, отнасяща се до 
навлизане на руски и германски воен-
ни кораби в Проливите, затова отказа-
ла да участва в Берлинското съглаше-
ние. Със своя отказ обаче, английският 
премиер Дизраели станал на почит 
в турската столица, а с действието си 
поощрил Турция към съпротива. Ви-
соката порта  разбрала, че европей-
ските велики сили не са единни. 
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П. Игнатиев. Записки (1875 -1878). С., 
1986, с. 91- 92, 100, 828 бел. 92.
1.5. Берлинско съвещание и негови-
ят меморандум: 1. Сп. „Всемирная 
иллюстрация”, том ХV, 1 января - 19 
июня 1876 г., бр. № 365 - № 390, с. 162-
163, 179, 223, 291, 306-307, 327, 343, 351, 
362-363, 379, 398; 2. Н. П. Игнатиев. За-
писки (1875 -1878). С., 1986, с. 17-18, 110; 
3. Н. Р. Овсяный. Русское управление 
в Болгарии в 1877-1878-1879 г. г. Том І - 
Заведывавший гражданскими делами 
при главнокомандовавшем Действую-
щей армии д. с. с. князь В. А. Черкас-
кий. С. П., 1906.
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След близо половин век граж-
дански войни Републикански-
ят строй бил заменен от Прин-

ципат /монархия/. Цялата военна и 
административна власт била съсредо-
точена в ръцете на императора. Той 
назначавал легати /практика въведе-
на от Цезар/ - legati legionis, които ко-
мандвали непосредствено легионите:

По-ниско в йерархията стояли воен-
ните префекти и трибуните. Префе-
ктите командвали кавалерийските 
подразделения /praefectus equitum/, 
флотата /praefecutus classis/ или били 
непосредствени помощници на легата 
/praefectus castrorum – префектът на 
лагера, на трето място в йерархията 
след легата, отговарящ за обоза, снаб-
дяването с храна; и praefectus fabrum 
– командващ инженерните подразде-
ления и ковачите/. Висшето римското 
командване нямало тази строга йерар-
хия, която съществува при съвремен-
ните армии – офицерските чинове 
имали не само военно, но и управлен-
ческо значение. Разграничаването им 
понякога е практически невъзможно. 

Военните трибуни /tribuni militares/ 
във всеки легион били 6. Назначавани 
били директно от императора или от 
губернатора на съответната провин-
ция. Те командвали отделни отряди 
в рамките на легиона. Това били най-
често млади аристократи, отнасящи 
се към конническото съсловие. Най-
старшият сред тях по звание се казвал 
tribunus laticlavius и в йерархията на 
легиона стоял на второ място след ле-
гата. Tribuni laticlavii произхождали от 
семействата на сенаторите. Обикно-
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вено те нямали особен военен опит и 
бързо сменяли меча с тога, отдавайки 
предпочитание на политическата си 
кариера. 
Кариерата на петте други трибуна /
tribuni angusticlavii/ се подчинявала 
на други правила. Били с военен опит. 
Те се занимавали с административна 
дейност и следили за изпълнението на 
по вседневната дейност на войниците. 
От средата на втори век се разпрос-
транила практиката тези трибуни да 
бъдат назначавани за префекти на по-
мощните пехотни и смесени кохорти.  
Трибуните и префектите носели дос-
пехи от късноелинистически тип – 
бронята им имитирала идеалната 
мускулатура /такава броня понякога 
се нарича анатомическа/; имали и на-
коленници и шлем /също елинисти-
чески тип/. Имали също така меч, ко-
пие и кръгъл щит. Tribunus laticlavius 
носел бяла превръзка върху бронята, 
показваща, че е кандидат за сенатор. 
Другите 5 трибуна носели по-тесни 
лилави превръзки.
Центурионите били непосредстве-

ните командващи на легионерите. 
Служили колкото и последните - 26 
години. Назначавали се от губернато-
рите на провинциите, но това ставало 
обикновено с одобрението на легата и 
трибуните. 

Във всеки легион имало 60 центурии, 
разпределени в 10 кохорти. От втора-
та половина на 1 в. първата кохорта на 
всеки легион била увеличена до близо 
800 човека и реорганизирана в 5 цен-
турии /така всяка центурия била с 
двоен състав/. Във всеки легион имало 
по 59 центуриона: 
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Командирът на първата центурия /
centuria prior/ командвал същевре-
менно и цялата манипула и се нари-
чал Primus pilus. Той бил с най-висок 
ранг измежду всички останали цен-
туриони и имал право да участва на 
военния съвет и да изказва мнение. 
Другите 4 центуриона на I кохорта се 
казвали primi ordines и също участва-
ли на военния съвет. 
В останалите кохорти командващите 
на първите 2 центурии се казвали съ-
ответно – pilus prior и pilus posterior, 
после следвали princes prior и princes 
posterior; hastatus prior и hastatus 
posterior. Най-низшият по звание бил 
decimus hastatus posterior – центури-
онът на десетата задна центурия на 
хастатите. Въпреки че след реформа-
та на Марий различията между цен-
туриите изчезнали, наименованията 
/principes, hastati/ се запазили. 

Йерархия на центурионите в един 
легион: 

Кохорта I. 
Primus pilus. 
Centurio I princeps prior. 
Centurio I hastatus prior. 
Centurio I princeps posterior. 
Centurio I hastatus posterior. 

Кохорта II. 
Centurio II pilus prior. 
Centurio II princeps prior. 
Centurio II hastatus prior. 
Centurio II pilus posterior. 
Centurio II princeps posterior. 
Centurio II hastatus posterior. 

................................ 

Кохорта X. 
Centurio X pilus prior. 
Centurio X princeps prior. 
Centurio X hastatus prior. 
Centurio X pilus posterior. 
Centurio X princeps posterior. 
Centurio X hastatus posterior. 

Центурионите носели посребрена 
броня /lorica squamata/, на която 
били запоени наградите им /falerae/, 
и наколенници. Гребенът на шлема 
им бил закрепен напречно. Мечът 
носели отляво, а камата /pugio/ - от-
дясно. Също така отличителен техен 
белег била и лозовата палка /vitis/, с 
която наказвали легионерите за раз-
ни прегрешения. 
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По-ниско от центурионите стояли 
много други длъжности, оформящи 
така нареченият младши команден 
състав или принципали /principales/, 
отличаващи се от обикновените легио-
нери по това, че получавали по-високо 
заплащане и били освободени от пов-
седневната лагерна работа. Към тях 
спадали помощникът на центуриона 
/optio/, тессерарият, знаконосците /
aquilifer, signifer, imaginifer, vexillifer/, 
музикантите, адютантите /корни-
куларии/, фуражорите /фрумента-
рии/, бенефициариите /отговарящи 
за сигурността и охраната на кому-
никациите/, писарите - librari /изгот-
вящи докладите за Рим, ежедневни 
отчети за дей-
ността на леги-
она, списъците 
с новобранци-
те, личните 
дела на воен-
нослужещите, 
отчетите за за-
плати, резулта-
ти от медицин-
ските проверки 
и др./.

Помощникът на 
центуриона се 

казвал optio.

Основната му функция била да обу-
чава войниците. В мирно време той 
отговарял за центурията и замествал 
центуриона, ако последният отсъст-
вал. 
По-нисшестоящ от него бил тессера-
рият /tesserarius/, който отговарял за 
смяната на стражата и паролите. 

Към принципалите спадали и знаме-
носците на легиона. 
Императорският римски легион имал 
три типа знаци: Орел /aquila/, signum 
и vexillum. Пред тях се произнася-
ла клетвата към императора; тяхна-
та загуба се считала за голям позор 
– подразделението е могло да бъде 
разформирано и дори подложено на 
децимация /убийство на всеки десети 
воин/. 
След реформата на Марий знакът 
на всички легиони станал сребърни-
ят орел. При Август сребърното изо-
бражение било заменено от златно. 
Птицата била изобразявана с венци 
на крилата и с вретеното и мълниите 
на Юпитер в лапите. Орелът се пазел 
от първата кохорта, под надзора на 
Primus pilus. В лагера за него било от-
делено помещение /sacellum/ до па-
латката на главнокомандващия. Мяс-
тото било свещено. 
Престъпник, потърсил убежище там 
бил неприкосновен. 
Signum бил знакът на манипулата или 
кохортата. Представлявал копие, на 
върха на който се намирали символът 
на подразделението /вълк, глиган, 
длан, венец и др./, наградите на под-
разделението /венци, фалери/; също 
така сребърен полумесец /служещ 
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като амулет/. На сигнума били отбе-
лязвани номерът на манипулата или 
кохортата. 
Знаците се използвали широко като 
средство за управление на войската. 
Чрез тях били предавани различни 
нареждания касаещи бойния ред, на-
падение, отстъпление, направа на ла-
гер и т. н. 
Vexillum бил голямо квадратно плат-
но, закрепено към копие. Обикновено 
това било знамето на кавалерийските 
турми, но понякога ставало символ и 
на отделни подразделения на ветера-
ни, колонисти и др., с наименованието 
vexillatiores. Вексилумът в качеството 
си на награда е могъл да бъде прикре-
пен и към знака на подразделението. 
Голям vexillum, червен на цвят се раз-
полагал и пред палатката на пълково-
деца и служел за сигнал за бой. 
Всеки легион имал за емблема и порт-
рета на императора /imago/, прикре-
пен заедно с орела на едно копие. 
Знаконосците на легиона се казвали 
съответно Aquilifer, Signifer, Vexillifer 
и Imaginifer. Тяхното задължение било 
да се грижат за знаците. 

Изображения на Signifer, Aquilifer и Vexillarius: 

Музикантите обикновено се разпо-
лагали в строя до знаменосците. В 
римската армия нямало ударни ин-
струменти. Всички звукови сигнали 
се предавали с помощта на духови 
инструменти. Във всеки легион обик-
новено имало 37 тубицини, 35 корни-
цини и по всяка вероятност също тол-
кова буцинатори. 
Имената им: tubicines, cornicines и 
bucinatores идват от инструментите на 
които свирели. 
Тuba била дълга права метална тръба, 
помощта на която се давал главният 
сигнал за атака или оттегляне. 
Cornu била медна, извита тръба. С 
нейна помощ сигналите от тубата се 
предавали по подразделенията. 
Bucina – по-малък рог, с нея сигнали-
зирали за смяната на караула и су-
трешното ставане. 
Отличителна черта на знаменосците и 
музикантите било носенето на живо-
тинска кожа върху шлема и бронята. 
Източните легиони и преториански-
те кохорти използвали лъвски кожи, а 
северните легиони – мечи или вълчи 
кожи.  Изображение на cornicen: 
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По-ниско в йерархията от принципа-
лите стояли т. нар. immunes. Това бил 
обслужващия персонал на легиона, 
оглавяван от префекта на занаятчии-
те /praefectus fabrum/. Те също били 
освободени от ежедневните наряди и 
други воински задължения. Във всеки 
легион имало по 620 иммуна. Тук спа-
дали: ковачите, дърводелците, строи-
телите /architecti/ - отговарящи за из-
граждането на обсадни съоръжения, 
балистариите /ballistarii/ - обслуж-
ващи катапултите и балистите, лека-
рите /medici ordinarii/, санитарите /
capsarii/, ветеринарите и др.

Римският легионер през 1-2 век

Набор и обучение 
След реформата на Марий армията 
станала наемна. Легионната пехота се 
формирала само от римски граждани, 
докато помощните войски се състояли 
от жителите на покорените провин-
ции. След гражданските войни през 
първи век преди новата ера на всич-
ки италийци, живеещи на юг от река 
По било дадено римско гражданство. 
Постепенно гражданските права за-
почнали да се даряват на западните 
провинции /Испания, Южна Галия и 
т.н./. 
Наборът на войската бил вече на до-
броволен принцип и понеже интере-
сът на римските граждани, желаещи 
да постъпят на служба не бил особе-
но висок, властите скоро започнали 
да свикват под знамената жителите 
на по-романизираните региони /Дал-
мация, Галия/. Така в началото на 2 
в. император Адриан заповядал да се 

приемат в легионите и провинциали-
те, с което започнала варваризацията 
на армията. Изгодите от обогатяване 
по време на война привличали по-
следните повече от римляните. Веро-
ятно през 2 в. около 70% от легионери-
те били от западните провинции. 
Преди да стане легионер доброволе-
цът трябвало да получи препоръка от 
някой чиновник или член на семей-
ството, намиращ се вече в армията. С 
този документ доброволецът отивал 
при „наборната комисия“ /probatio/, 
съставена от офицерите на легиона. 
Проверявали се не само физическите, 
но и личните качества на наборника. 
Подборът бил прецизен, защото мо-
щта на легиона зависела от всеки един 
войник. Новобранецът /tiron/ тряб-
вало да е с минимален ръст 1,75 см., да 
разполага с прилична външност и да 
е физически здрав. Любопитното е, че 
италийците не се отличавали с висок 
ръст /средният им ръст бил 165 см./, 
така че за тях изискванията имали по-
особен характер. 
След преминалите изпитания ново-
бранецът /най-често на възраст око-
ло 18 години/ произнасял клетва /
sacramentum/. Тя се отличавала от съ-
временната с религиозното си значе-
ние - била нещо като мистическа връз-
ка между новобранеца и императора. 
Например клетвата от времената на 
Калигула гласяла следното:“Кълнем 
се в името на Юпитер Пазител, бо-
жествения Цезар Август и святата 
дева на отечеството, че ще бъдем до-
брожелателни към Гай Цезар Август и 
цялото му семейство и ще смятаме за 
приятели тези, които той определи, а 
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за врагове - онези, които той определи 
за такива. На тези, които съблюдават 
клетвата, нека им се случват хубави 
неща, а на клетвопрестъпниците - об-
ратното! Ако съзнателно не сдържа 
клетвата си, сега или в бъдеще, нека 
Юпитер Всеблаг Всемогъщ, божест-
веният Август и всички останали без-
смъртни богове ме лишат от родина, 
от безопасност и от всяко щастие!“ 

Пропусналите годишната клетва мог-
ли дори да бъдат наказани със смърт. 
След полагането на клетвата бъдещи-
ят войник се записвал в легиона. Тук 
го разпределяли в някоя центурия, а 
неговите лични данни се нанасяли в 
списъците на подразделението. След 
това започвал измурителният етап на 
обучението. Висшето командване, а и 
императорът стриктно следели за със-
тоянието на легионите и качеството 
на обучението.
Първоначално то не било системно, 
но от началото на 1в. станало задъл-
жителен елемент от живота на все-
ки войник. Докато новобранецът не 
опознаел дисциплината и начина на 
водене на бой той не бил допускан в 
строя. Новобранецът не носел колан 
и по това се отличавал от останалите 
войници. 
Три пъти месечно легионерите мар-
ширували по 30 км. Войниците били 
обучавани да пазят строя и да извърш-
ват най-различни тактически мане-
ври. Именно благодарение на висо-
ката строева дисциплина римският 
легион оставал непобеден на проте-
жението на толкова столетия. Разбира 
се докато войниците постигнат съвър-

шенство се похабявали доста лозови 
пръчки. 
Легионерите били обучавани да мар-
шируват в два различни ритъма. ‘Во-
енната крачка’ позволявала да се пре-
одолеят 30 км. за 5 часа по равен терен. 
‚Удължената крачка‘ позволявала да 
се преодоляват над 35 км. за същото 
време. 
Строевото обучение било допълвано 
от физически упражнения, включва-
щи скокове, бягане, мятане на камъ-
ни, борба и плуване. Новобранците 
се обучавали и на езда. Главното уда-
рение обаче се правило върху постро-
яването на лагера. За тази цел ново-
бранците правели учебни лагери два 
пъти на ден - сутрин и вечер. 
По-късно започвало и обучението с 
оръжие. Мечът и щитът за трениров-
ки били дървени, но два път по-тежки 
от стандартните: 

Отработвали се удари както с меч, 
така и с щит. Основата цел при уп-
ражненията била при нанасянето на 
удара дясната незащитена страна на 
войника да не се изнася прекалено на-
пред. Отработвало се и хвърлянето на 
пилума. 
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Следващият етап от обучението на 
новака се наричал аrmatura. Той полу-
чавал меч, един или няколко пилума. 
Провеждали се двубои между легио-
нерите, като остриетата на мечовете 
били прикрити с дървени калъфи. 
Широко се използвал принципа за на-
града на победителя с двойна порция, 
а победеният получавал за храна овес 
вместо зърно. Йосиф Флавий описва 
упражненията като „безкръвни сра-
жения или кървави тренировки“. 
След завършването на този етап вой-
ниците се разделяли със статуса на 
новобранци и се вливали в състава на 
легиона. Въпреки това през останалия 
си период на военна служба ги чакали 
все същите упражнения.
Кавалеристите се упражнявали в ско-
кове с препятствия и атака срещу пе-
хотата. 
Практиката по обучение била до-
толкова характерна черта в римска-
та армия, че дори Сенека отбелязал: 
„Войниците в мирно време отиват на 
поход, макар и не срещу враг, насип-
ват валове, изтощават се с ненужна ра-
бота, за да им стигнат сили за необхо-
димата....“

Снаряжение

След реформата на Марий различия-
та във въоръжението между легионе-
рите изчезнали. 
Към началото на 1 в. на територия-
та на Империята се появили първите 
държавни фабрики за производство 
на оръжие и брони за армията. Строго 
еднообразие в произвежданата от тях 
продукция естествено не съществува-

ло. 
Защитното снаряжение /arma/ на ле-
гионера се състояло от шлем, броня и 
щит. 

Шлем /gallea/ 
В навечерието на Империята, а и до 
края на управлението на Август, се 
използвал типичният за републикан-
ския период шлем „Montefortino“. 
Много наподобявал келтските шлемо-
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ве. Той бил бронзов, с набузници, но 
задната козирка, защитаваща врата 
липсвала. На върха му имало характе-
рен шип, на който се крепял гребенът:

От началото на 1 в., с появата на пър-
вите държавни оръжейници в Галия, 
започнало производството на два нови 
типа шлемове /под влияние на мест-
ните традиции/. 
Единият бил железен и се казвал Port 
/по мястото в Швейцария, където е 
открит/:

Другият се наричал Coolus – кръгъл 
бронзов шлем със задна козирка. Този 
шлем се е използвал приблизително 
до средата на 1 в. в множество моди-
фикации, обозначени условно от съ-
временните изследователи с букви от 
латинската азбука. Най-разпростра-
нени били типове C и E.

През 1 в. еволюцията на римския 
шлем се характеризирала с постепен-
но увеличаване на задната козирка. 
Появила се и козирка на челния дял 
на шлема, предпазваща лицето от низ-
ходящ удар. Към втората четвърт на 1 
в. се появили и защитните надушни 
дъги. Понеже налице е явно келтско 
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влияние върху направата на шлемо-
ве, затова те са наречени Император-
ско-галски тип. Характерното за тях е 
релефното изображение на вежда на 
фронталната част на шлема:

Най-популярен e бил тип G, иначе ва-
риациите са от А до I.
Тип А - шлем непосредствено взаим-
стван от келтите още по време на це-
заровите войни в Галия. Бил бронзов 
или железен, започнал да се произ-
вежда през последната четвърт на 1 в. 
пр. н. е: 

Тип С, от първата четвърт на 1 в. /без 
надушни дъги и с малка задна козир-
ка/:

Тип G - най-разпространената моди-
фикация от средата на 1 век /с надуш-
ни дъги и по-масивна задна козирка/:
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Тип I - края на 1 -началото на 2 век:

За закрепването на гребена в шлема 
били направени два отвора. Гребенът, 
направен от пера или косми, бил зак-
репен на специални държатели. Гре-
бенът най-често се е носел на парад. 
Гребените на центурионите били зак-
репени напречно:

Към средата на 1 в. се появява и други-
ят характерен тип римски шлем - Им-
ператорско-Италийски /произвеждан 
от италийските оръжейници/. Подо-
бен е на галския, но е без характерната 
за последния ‚вежда‘ на фронталната 
част. Италийският тип сe е използвал 
широко през 2 в. до средата на 3 в.
Тип В /появил се към 30-те години на 1 век/:

Тип D /най-често използван към 100г./:
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Тип G, 2 в., открит в Хеброн /Израел/:

Тип Н - с масивна задна и предна козирка, 
от края на 2 в. - началото на 3 в., е един 
от последните разновидности на Ита-
лийския тип/:

Броня /Lorica/
Наричала се така, заради кожените ре-
мъци /lorum/ от които някога е била 
съставена. При легионерите същест-
вувала модата да покриват бронята си 
с оловни орнаменти, които й придава-
ли по-помпозен вид.

Римските войници използвали някол-
ко вида броня: 

Lorica squamata /люспеста броня/ - ко-
жената й основа била покрита с редове 
метални люспи. Широкото й използ-
ване придобило популярност при ди-
настията на Северите /в края на 2в./, 
вероятно във връзка с варваризиране-
то на армията. Тя била тежка, трудна 
за поддържане и неудобна за носене. 
Сковавала много движенията на вой-
ника, но го защитавала надеждно от 
рани:
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Този тип бил разпространен повече 
сред центурионите, знаменосците и 
кавалеристите.

През I век легионерите продължавали 
да носят lorica hamata. Състояла се от 
навързани метални нишки. Тя била с 
къси ръкави и не сковавала движения-
та на легионера. Ефективно защитава-
ла от наранявания, но била трудна за 
поддръжка. тежестта й също не била 
за пренебрегване - 8-10кг. В началото 
на 1в се появяват нараменниците, оси-
гуряващи двойна защита на рамото. 
Те били особено популярни при кава-
леристите. Олекотената /5-6 кг./ и по-
къса lorica hamata широко се използ-
вала от помощните и смесените части 
/auxilia/, а също така и в източните 
легиони. Тя останала в обръщение до 
самия край на империята: 

От началото на 20-те години галски-
те оръжейници преминават към про-
изводството на нов тип броня - lorica 
segmentata. Състояла се от железни 
пластини, скрепени помежду си с мед-
ни и кожени свръзки. Била по-лека от 
lorica hamata и осигурявала по-голяма 
подвижност и защита на войника /
при удар не се впивала в тялото, пора-
ди по-голямата си еластичност/:

Били познати няколко подтипа на 
тази броня: 
Corbridge A и B. Това били най-ранни-
те варианти. Трудни за поддържане, 
поради големия брой детайли /около 
40/, влизащи в състава им. Сегменти-
те се закрепвали помежду си посред-
ством ремъци и закопчалки или ку-
кички с примки.

Схема на Corbridge A:
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През 2 век се наблюдава тенденция 
към опростяване на детайлите на бро-
нята. Сегментите стават по-малко на 
брой, но по-масивни, както е при тип 
Newstead:

Появява в края на 1 в. и се ползва до 
средата на 3 в. Тя е най-опростената 
и най-лесната за производство разно-
видност, по-малко компоненти /ре-
дукция на напречните пластини от 8 
до 6/. Максимално опростени са и де-
тайлите, защитаващи рамото - шестте 
малки и отделни раменни пластини 
са заменени от една масивна рамен-
на такава, и 5 по-малки, разполагащи 
се над нея. Те са свързани помежду 
си с примки, гарантиращи по-голяма 
устойчивост, но и сковаващи до из-
вестна степен движенията на легионе-
ра. 

Това била финалната разновидност 
на lorica segmentata. В началото на 3 в. 
отново започва масовото използване 
на lorica hamata и lorica squamata. 

Arm manica  - в края на първи век се 
появява броня, защитаваща дясната 
ръка на легионера, изложена на риск 
при мятането на пилума или мушка-
нето с гладиуса. Тя се състояла от съч-
ленени върху кожена основа метални 
пластини, прикрепени с ремъци към 
ръката: 
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Вероятно била заимствана от гладиа-
торите.

Щит /scutum/
В края на 1 в. пр. н.е той бил елипсови-
ден и извит, отлично прикриващ во-
ина. За направата му били използвани 
брезови или тополови дъски, разпо-
ложени в три слоя, отгоре покрити с 
волска кожа. Вътрешният слой бил 
перпендикулярен на външния, кое-
то придавало по-голяма здравина на 
щита: 

Щитът бил с размери 1,25 на 0,8м. Те-
жал от 5 до 7 кг. В средата на щита 
била разположена желязна изпъкна-
лост - umbo. От вътрешната страна 
на щита имало вдлъбнатина, където 
се съхранявали личните записи на ле-
гионера – име, номерът на легиона. 
Краищата на щита били облицовани 
с медни или железни листове. На ли-
цевата част на щита обикновено било 

изобразявано някакво животно или 
митична фигура - талисман, предназ-
начен да предпази владетеля му. По 
време на поход, за да се защити от вла-
га, щитът бил държан в кожен калъф.
Щитът се използвал не само като при-
критие от удари, но и за нанасянето 
на такива. При обучението легионе-
рите се тренирали да нанасят удари 
с желязната изпъкналост /umbo/, а 
също и с ръбовете на щита –за да изва-
дят противника от равновесие.
В началото на 1 в. формата на щита се 
променя – от овална в правоъгълна, 
със заоблени ъгли:
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По-късно /към последната четвърт на 
1 в./ ъглите стават правоъгълни.
Един от последните модели на скутум, 
намерен край Дура Европос /Месопо-
тамия/ - средата на 3 в. 

В началото на 3 в., във връзка с все по-
голямото варваризиране на армията и 
щитовете на легионерите стават овал-
ни и плоски.

Меч /gladius/Мечът, използван от 
римляните е взаимстван от малко по-
дългия gladius hispaniensis - след края 
на Втората Пуническа война. Той бил 
железен със скъсяващо се към върха 
50-60 см. острие. Тактиката на римля-
ните се състояла в това да мушкат вра-
га иззад прикритието на големите си 
щитове. 

В началото на 1 в. гладиусът претър-
пял някои изменения – дължината му 
намаляла от 55 до 45 см. Острието му 
от постепенно стесняващо се, се видо-
изменило в такова с паралелни краи-
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ща, а заострената част станала по-къ-
са:

Познати са няколко разновидности на 
гладиуса, означени според местата на 
намирането им:

Различавали се по дължината си и 
дължината на върха. Най-дълъг бил 
тип „Маinz“ /55 см./ с тегло 1,5 кг., а 
върхът му бил дълъг от 6,25 до 7,5 см. 
Тип „Fulham“ бил с по-тънко острие, 
а скъсяващата се част била по-дълга. 
Тип Pompeii /от втората половина на 
I в./ бил 45 см, върхът му бил най-къс 
- 5 см., а самият меч тежал около 1 кг.
Съвременна реконструкция на раз-
личните типове гладиуси:

През лявото си рамо легионерите но-
сели превръзка – balteus на която били 
закрепени ножниците. Така мечът се 
разполагал отдясно и войникът можел 
да го извади, без да променя положе-
нието на щита:

В началото на 1в. легионерите още 
използвали камата /pugio/. Тя била 
носена на колана – cingulum от лявата 
страна.

Копие /pilum/
Pilum: дължина дo 2 м., тегло - 2-3 кг.

Това интересно оръжие вероятно дъл-
жи произхода си на самнитите - ос-
новните римски противници в Южна 
Италия. 
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Пилуми / този долу вляво е най-те-
жък/:

Облекло
Облеклото на легионера се е състояло 
от вълнена дреха /tunica/ с къси ръка-
ви, върху която се носела бронята:

Цветът на туниката е изобразяван 
най-често като червен, но заради скъ-
пата боя само преторианските туни-
ки били най-вероятно боядисани в 
червено. 

Над туника-
та римляните 
обикновено 
слагали ко-
жена дреха 
- subarmilis, 
предпазваща 
тялото на бо-
еца от доспеха:

Pilum:
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Римските войници носели плащ /
sagum/, a по-късно, за защита от студа 
и дъжда било използвани наметало /
paenula/ с качулка:

Paenula:

На шията слагали шал или кърпа /
focale/, за да не я нарани доспехът. 
Военният плащ на пълководеца /
paludamentum/ 
бил пурпурен 
със златна бро-
дерия:

Панталоните /braccae/ били заим-
ствани от галите. Носели били пре-
димно от северните легиони и стига-
ли до подбедрицата:

Иначе за защита от студа обвивали 
краката с превръзки /fasciae/. 
Обувките се казвали калиги /caligae/ 
- това били невисоки завързващи се 
полуботуши, оставящи пръстите сво-
бодни. 
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Личен багаж
След реформата на Марий обозът бил 
значително съкратен за сметка на уве-
личаване на товара, носен от всеки ле-
гионер. Той носел вече не само оръжи-
ето си, но и строго определен набор 
от предмети. Така тежестта на товара, 
пренасян от всеки войник била около 
23 килограма. Така натоварените ле-
гионери получили саркастичния пря-
кор „mulus Marianus“ - мулетата на 
Марий. Но съкращавайки обоза, Ма-
рий направил армията по-маневрена. 
Товарът /sarcinae/ бил пренасян на 
дървен прът /furca/. Основният ин-
вентар на всеки легионер бил: плащът 
/sagum/, лични вещи - сложени в ко-
жен чувал, брадва /dolabra/, въжета, 
кошница:

Войниците носели и тридневен хра-
нителен запас /cibaria/ - несмляно 

зърно, съдове за варене на храна /
vasa/, колове /vallus/ за укрепване на 
лагера, сърпове и др. В манерките, за 
по-добро утоляване на жаждата сип-
вали т. нар. posca - смес от вода и оцет. 
Шестът с екипировката бил носен в 
лявата ръка. С дясната ръка легионе-
рът носел пилумите. На рамото бил 
закачен щитът, покрит с кожен калъф: 
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Според съвременните изчисления и 
експериментални възстановки леги-
онерът е влачил на плещите си тези 
предмети в килограми:
ленена туника - 0, 55 кг
вълнена туника - 1, 1 кг 
калиги - 1, 3 кг 
броня - 8, 3 кг 
2 колана (цингулум) - 1, 2 кг 
меч с кания - 2, 2 кг 
кама /пугио/ с кания - 1, 1 кг 
шлем с пера - 2, 1 кг 
щит - 9, 65 кг 
пилум - 1, 9 кг 

--------------------------------------------------- 
Приблизително 29, 4 кг 
Освен тежестта на допълнителен ба-
гаж (sacrina), който носил всеки вой-
ник била около 18, 4 кг. 
В него влизали: 
калъф за щит - 1, 85 кг 
манерка с вода или винен оцет около 
1, 3 л вместимост - 2, 55 кг 
бронзово котле - 0, 85 - 1, 65 кг
бронзов черпак - 0, 65 кг 

кожена чанта с дребни предмети 
(лъжица, нож, чукче, колани, лампа, 
личен багаж) - 3 кг 
плащ, шал, панталони, резервна ту-
ника - 3, 9 кг 
и furca: дървената пръчка, на която 
била закачената sacrina - 1, 9 кг. 
Общо: 
облекло, оръжие, снаряжение - 29, 4 
кг 
походен багаж - 18, 4 кг 

----------------------------------------------------
- 47, 9 кг 

По-тежките предмети били превозва-
ни от обоза /impedimenta/. Те били 
натоварени на мулета и коне. Отго-
варяли за обоза служители - calones. 
В обоза били включени резервно 
оръжие, хранителни припаси, палат-
ки /papilio/, обсадни машини /те 
се пренасяли в разглобен вид върху 
мулетата/. Преди битката обозът бил 
поместван в лагера, под охраната на 
няколко подразделения. 
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След като потушил поредния 
бунт в Апулия, Робер Гискар 
решил да ликвидира  послед-

ното ромейско владение в Южна Ита-
лия, най-богатия и укрепен град , а 
също и столица на катепанат - Бари. 
Градът бил разположен на тесен нос в 
Адриатическо море и защитен с мощ-
ни крепостни стени. Гискар събрал 
кораби от Апулия и Калабрия, запо-
вядал да ги свържат с желязна верига 
и обградил с тях целия нос. Крайните 
кораби били швартовани към дърве-
ни кейове и чрез тях воините можели 
да преминават от един кораб на друг 
и да отблъснат евентуална атака. Нор-
манската армия заела позиции покрай 
крепостните стени и на 5 август 1068 г. 
започнала обсадата на Бари.

Управителят на града успял да пре-
мине през блокадата и се отправил в 
Константинопол с молба за помощ. В 
началото на 1069 г. в Адриатика прис-
тигнала ромейска флотилия. Норма-
ните потопили 12 товарни кораба при 
Монополи, но няколко други водени 
от новия катепан Стефан Патеран се 
промъкнали и доставили оръжие, и 
продоволствие на обсадените. Обсад-
ните кули на норманите били некол-
кократно изгаряни, а атаките им от-
блъсквани. Въпреки неуспехите дукът 

на Апулия продължил обсадата през 
цялата 1069 и следващата 1070 година. 
В града започнали брожения и Стефан 
Патеран изпратил наемен убиец за да 
ликвидира Робер дьо Отвил. Според  
Гийом от Апулия, дукът вечерял сам в 
заслон от сплетени клони. Убиецът се 
опитал да го промуши с копие намаза-
но с отрова, през една пролука и само 
внезапен пристъп на кашлица спасил 
Гискар.

Зимата на 1070-1071 г. била тежка и за 
двете страни. Стефан Патеран прео-
долял норманския кордон и се отпра-
вил отново към Константинопол. Ро-
бер Гискар с цел да повиши морала и 
боеспособността на армията  повикал 
брат си от Сицилия.  Роже пристигнал 
с кораби и почти всички свои воини, 
оставяйки в крепостите малобройни 
гарнизони.Император Роман Диоген 
откликнал на молбата своя катепан и 
възложил на новия дук на Коринт, а 
също и бивш васал на Гискар, Жослин 
от Молфета да събере воини и продо-
волствие в Дирахий, за да помогне на 
обсадените. Катепан Патеран се вър-
нал в Бари и съобщил радостната вест, 
като заповядал всяка нощ да се палят 
сигнални огньове за да насочат ромей-
ските кораби към пристанището. Из-
мъчените граждани започнали праз-

Бари и Палермо
 Автор: Илиян Панайотов 
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ненства още същата вечер. Градът се 
огласял от песни и радостни викове, а 
крепостните стени изглеждали обхва-
нати от пламъци от многобройните 
факли на най-нетърпеливите жители. 
Обсаждащите разбрали какво става и 
Роже удвоил броя на воините наблю-
даващи морето.

През една от следващите нощи часо-
вите известили за светлини от фенери 
сияещи по върховете на мачтите. Роже 
дьо Отвил заповядал на хората си да 
се качват на корабите и ги повел в бой. 
Норманите нямали опит в морски сра-

жения и един от корабите им се прео-
бърнал, и потънал заедно с абордажна 
група от 150 тежковъоръжени воини, 
струпали се на единия борд. Роже 
атакувал флагмана на ромеите, раз-
познал го по двата фенера на мачтата 
и в последвалата битка пленил обле-
чения в „разкошни гръцки одежди” 
Жослин. Победата на норманите била 
пълна, те потопили 9 ромейски кора-
ба от общо 20 и не позволили на нито 
един да премине блокадата. След ня-
колко седмици отчаяните жители на 
Бари се предали. В утрото на 16 април 
1071 г., ромейските знамена били сва-
лени от кулите, а Робер Гискар и брат 
му Роже триумфално преминали през 
града. С жителите се отнесли милости-
во - градът не бил разграбен, а Гискар 
дори им върнал част от околните земи 
завладени по-рано.

За норманската армия участвала в 
бойни действия почти три години не 
се очертавал отдих. Дук Робер започ-
нал подготовка за мащабна кампания 
в Сицилия,изпратил брат си на остро-
ва и се отправил на юг в Отранто, къ-
дето събрал 58 кораба. Корабите, чии-
то екипажи били гърци от Калабрия и 
Апулия, отплавали към Реджо. Гискар 
повел армията си по суша през Ка-
лабрия, по пътя потушил бунт в замъ-
ка Скилаче и след седмица също дос-
тигнал Реджо.  В началото на август 
братята Отвил обединили силите си в 
Месина (Сицилия). Роже предложил 
хитър и не особено почтен план за 
превземането на Катания, който бил 
приет с удоволствие от Гискар. Гра-
дът разположен по средата на източ-
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ното крайбрежие бил резиденция на 
бившия им съюзник Ибн ал Тимнах 
и жителите му все още били в добри 
отношения с норманите. Роже с малък 
отряд пристигнал в Катания и помо-
лил за разрешение да вкара няколко 
кораба в пристанището от флота, кой-
то според него имал за своя цел Малта. 
След като влезли в града норманите го 
превзели и оставили силен гарнизон.

Роже начело на основната армия се от-
правил по суша към Палермо, а Гискар 
с флотилията по море. Племенникът 
им Серло бил оставен в Черами със за-
дача, чрез постоянни рейдове да бло-
кира евентуална намеса на сарацини-
те от Кас’р Янна и другите крепости 
от вътрешността на острова. Бал’арм 

(Палермо) бил един от най-големите 
търговски и културни центрове в мю-
сюлманския свят. По сведение на Ибн 
Хаукал, посетил града в края на X век, 
в града имало над 300 джамии, а само 
гилдията на месарите му наброявала 
7000 души. Според някои съвременни 
изчисления, а също и сведенията на 
абат Деярк жителите му през втората 
половина на XI век наброявали между 
250 000 и 300 000 души. Гражданите му 
се подготвяли за обсада като укрепили 
градските стени и зазидали повечето 
порти на града, оставяйки действащи 
само три.

Без да срещне сериозна съпротива, 
в средата на август, армията на Роже 
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достигнала устието на река Орето и 
завзела малкия castrum прикриващ 
подстъпите към Палермо. Само на ня-
колко лиги от града, покрай река Оре-
то се намирали паркове с фонтани, 
портокалови градини с многобройни 
ручеи и дворци на най-богатите жи-
тели.  Според  Аматус Монтекасински 
норманите, които останали там на ла-
гер, се чувствали като в рая. Пристига-
нето на флотът на Гискар и заповедта 
за незабавно настъпление сложили 
край на идилията. Норманската ар-
мия от около 10 000 души [1] образу-
вала голяма дъга. Водени от Роже на 
левия фланг, центъра от Арисгот от 
Поцуоли и Гискар на десния фланг, 
бавно настъпвайки достигнали укре-
пленията на града. Защитниците на 
Палермо ги „приветствали” с порой 
от стрели и камъни. Малко повече от 
четири месеца след падането на Бари, 
започнала обсадата на Палермо. Зна-
чително по-смели от ромеите, сара-
цините[2]  многократно извършвали 
вилазки или подигравателно оставя-
ли отворена порта, за да предизвикат 
норманите в битка.

Робер оставил флота си в бойна готов-
ност до устието на Орето, като поста-
вил задача на капитаните да блокират  
по море доставката на подкрепления и 
провизии за обсадените. Планинският 
масив Конка д’Оро обграждащ града 
подпомогнал норманите да затворят 
със сравнително малко хора всич-
ки подстъпи към Палермо. В късната 
есен на 1071 г. сицилийско-африкан-
ска ескадра напуснала пристанище-
то. Робер Гискар заповядал на всички 

под неговото командване – нормани, 
гърци, лангобарди и пленени ромеи 
да приемат Светото Причастие и да 
срещнат врага. Сражението започна-
ло зле за норманите и изглеждало, че 
сарацините ще постигнат своята пър-
ва победа. С много упорство и жертви, 
флотилията на Гискар взела превез и 
в края на деня оцелелите кораби на 
сарацините отстъпили към Палермо. 
Норманите ги преследвали, преодоле-
ли желязната верига закриваща входа 
на пристанището и изгорили всички 
вражески кораби. В огромния за сред-
новековните мащаби град храната 
била на привършване и било само въ-
прос на време, гладът да принуди за-
щитниците му да капитулират.  

Но за Робер Гискар подобна възмож-
ност не съществувала. В края на де-
кември пратеници донесли вест, че 
неговите васали, използвайки продъл-
жителното му отсъствие, са въстана-
ли отново.  Бунтът бил воден от пле-
менниците му Абелар и Херман, от 
графа на Трани, Пиер II и от барона 
на Джовинацо. Бунтовниците полу-
чили подкрепа от зет му, принц Ри-
шар Капуански[3] , както и от шурея 
му принц Гизулф II Салернски. Освен 
Апулия, въстанието обхванало и час-
ти от Калабрия. Изправен пред  избо-
ра да изостави почти сигурното заво-
евание на голям и богат град или да 
изгуби значителна част от дукството 
си ако изчака капитулацията му, Ро-
бер дьо Отвил решил да не губи време 
и подготвил план за щурм. На 5 януа-
ри 1072 г., с обсадни машини и стълби, 
пехотата на Роже атакувала стените 
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на най-силно укрепения квартал Ал 
Кас’р. На свой ред значителна част от 
защитниците излезли през портата и 
с неистова ярост се нахвърлили срещу 
норманите. Благодарение на изнена-
дата сарацините обърнали в бягство 
пехотинците на Роже.

Атаката на норманската кавалерия во-
дена лично от Робер Гискар, спасила 
обсаждащите от разгром. На свой ред 
сарацините, пометени при сблъсъка 
с галопиращата конница, побягнали 
преследвани от норманите. Стражите 
на портите уплашени да не допуснат 
неверниците в града ги затворили, 
оставяйки голяма част от най-храб-
рите защитници пред стените. В раз-
вихрилата се битка, сарацините били 
избити, сражавайки се доблестно пред 
портите на собствения си град,  до 
последния човек. Отново обсадните 
стълби били изправени на стените, но 
пехотинците опознали сарацинска-
та стомана дълго време не се решава-
ли кой да поеме пръв и се наложило 
Гискар да приложи прословутото си 
красноречие. Само трима нормански 
рицари успели да се качат на стени-
те, щитовете им били разбити и те от-
стъпили обратно. Давайки заповед на 
брат си да не прекратява атаките, ду-
кът на Апулия тайно повел 300 елитни 
воини на северо-изток през градините 
към квартала Ал Халес.

Той се намирал между Ал Кас’р и прис-
танището, там бил двореца на емира, 
градския съвет, арсенала, и други ад-
министративни сгради. Укрепления-
та му били нови, но по-слаби от тези 

на другите квартали, а почти всички 
защитници били отишли на помощ 
в Ал Кас’р. Избранниците на Гискар 
преодолели стените със стълби и раз-
били портата. Останалите нормански 
части навлезли през нея във Външния 
град. Сарацините вбесени, че се оста-
вили да ги измамят, контраатакува-
ли и по тесните улици се развихрили 
многобройни малки сражения. Къс-
но привечер норманите надделели и 
оцелелите защитници се оттеглили 
във Вътрешния град, както Малате-
ра нарича цитаделата на Ал Кас’р. В 
ранното утро на следващия ден, де-
легация от най-знатните жители на 
Палермо се явила пред дука на Апу-
лия за да обсъдят условията за капи-
тулация на града. Робер Гискар про-
явил рядко срещани в Средновековна 
Европа великодушие и прагматизъм. 
Той обещал да не допусне погроми 
и разграбване, запазвайки живота и 
имуществото на гражданите, като из-
искал от тях лоялност и плащане на 
ежегоден данък. Освен това им гаран-
тирал ненамеса в религиозните дела 
на мюсюлманите, както и запазването 
за тях на действащите ислямски за-
кони. Това било прието с облекчение 
от сарацините, които очаквали много 
жестоки условия.  

На 10-ти януари 1072 г. норманските 
благородници и най-отличилите се 
воини участвали в тържествена це-
ремония по встъпване в Палермо на 
дука на Апулия, съпроводен от съпру-
гата си Сишелгайта и брат си Роже. В 
наново осветената базилика „Успение 
Богородично”, която 240 години била 
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използвана като джамия, гръцкият 
архиепископ Никодим отслужил бла-
годарствен молебен по православния 
обряд и „самите ангели небесни при-
съединили гласовете си към гласовете 
на паството”[4]. Робер Гискар, който 
получил титлата дук на Сицилия още 
през 1059 г. се провъзгласил за върхо-
вен владетел на целия остров, запаз-
вайки в свое владение Палермо, поло-
вината Месина и половината долина 
Вал Демоне, т.е. само земи в чието за-
воевание участвал лично. Половина-
та от всички останали земи - завзети 
и тези под контрола на арабите пре-
минала във владение на брат му Роже, 
както и титлата Велик граф на Сици-
лия, а другата част се поделяла между 
военачалниците му Серло дьо Отвил и 
Арисгот от Поцуоли. Падането на Па-
лермо предизвикало капитулацията 
на много градове и области. Но една 
трета от острова оставала непокорена, 
емирите на Сиракуза, Трапани, Кас’р 
Янна и др. продължили съпротивата 
си.

В средата на лятото на 1072 г. Серло 
дьо Отвил, племенник и най-доверен 
човек на граф Роже, бил убит. Според 
хрониката на Малатера, сарацините 
от Кас’р Янна изпратили 700 конни-
ци и 3000 пехотинци  за да го заловят. 
Той бил на лов с малка група рицари 
и слуги, когато получил вест, че седем 
сарацински конници крадат добитък 
от земите му. Серло ги преследвал до 
местност в близост до сливането на 

реките Салсо и Черами, където попад-
нал в засада. Разбирайки, че са обре-
чени, Серло и хората му се добрали 
до висока скала, където се сражавали 
до край.  Двама от слугите се престо-
рили на мъртви и успели да се спасят. 
Сарацините извадили сърцето на мла-
дия Отвил и го изяли, надявайки се, 
че храбростта и силата му ще преми-
нат в тях. Главата му била изпратена в 
дар на „африканския крал” в Тунис и 
разнасяна триумфално из улиците на 
Махдия.

Изглежда, че лоялните барони на 
Гискар успели да ограничат разпрос-
транението на бунта, защото той оста-
нал в Палермо до есента, изграждайки 
донжон защитаващ входа на прис-
танището в Ал Халес и формирайки 
норманска администрация в допъл-
нение на съществуващата. В града бил 
оставен нормански гарнизон, а един 
от приближените му провъзгласен 
за емир на Палермо. На среща с най-
знатните палермци  дукът им заявил, 
че обсадата му струвала много скъпо. 
Сарацините схванали намека и му 
поднесли в дар злато, скъпоценности 
и коне, а някои в знак на вярност дори 
му поверили и синовете си, за да му 
служат. Робер Гискар напуснал Сици-
лия в края на 1072 г. и никога повече 
не се завърнал, а брат си оставил за 
свой наместник.

ИСТОРИЯ
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---------------------------------------------------
[1] – John Julius Norwich, “The 
Normans in the south,1016–1130”,
[2]– Преобладаващата част от мю-
сулманите на северното крайбре-
жие и в Палермо били бербери от 
племето Кутама, същото от което 
произхождали Зиридските емири 
на Кейруан и Махдия (Тунис). В за-
падната част на острова протекъл 
интензивен процес на ислямизация, 
като значителен процент от мюсул-
маните били потомци  на християни 
приели исляма преди 2-3 поколения.
[3] – Осем месеца по-рано, Ришар 
Дренго поискал и получил военна 
помощ от Гискар, за да потуши бунт 
в земите си, като в замяна обещал 
подкрепа за кампанията в Сицилия. 
След като разгромил метежниците 
той се „отблагодарил” като изпра-
тил 150 нормански рицари в помощ 
на бунтовниците от Апулия.
[4]–William of Apulia, “The Deeds of 
Robert Guiscard“, trans. Graham A. 
Loud,
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До 1879 Британската империя 
имала няколко колонии в 
южна Африка, които грани-

чели със селищата и държавиците на 
бурите и местни кралства, като зулу-
ското. Част от територията била оби-
тавана от африкански племена, които 
нямали никаква държавност.
Това били колонията Кейп (Cape 
Colony) и колонията Натал (Colony of 
Natal).
През 1867 били открити диаманти 
край река Ваал, на около 550 мили (890 
километра) на североизток от Кейп 
Таун, сложила край на изолираността 
на бурите във вътрешността на конти-
нента. Това предизвикало „треска за 
диаманти“, която привлякла хора от 
целия свят.
Интересите на британците в региона 
се засилили още повече и през 70те го-
дини на 19 век, те анексирали източен 
Грикуаланд, където имало значител-
ни находища на диаманти.
През 1874 лорд Карнарвън, британ-
ския държавен секретар на колони-
ите, предложил да се направи южно-
африканска федерация, подобна на 
Канада. В нея бяло малцинство тряб-
вало да управлява голямото черно 

мнозинство, които щяло да стане ев-
тина работна ръка в бурските ферми 
и британските захарни плантации и 
мини.В 1875 той предложил на бур-
ските държави - Свободната Оранже-
ва Държава и република Трансваал да 
опитат да организират такава федера-
ция от бурски и британски колонии, 
но те отказали.
През 1877 сър Бартъл Фрер бил на-
правен върховен комисар на британ-
ска южна Африка от лорд Карнарвън. 
Фрер трябвало да положи всички уси-
лия за осъществяването на плана на 
Карнарвън, а в замяна при успех щял 
да стане първия губернатор на бъде-
щия федериран южноафрикански до-
минион.
Освен отказа на бурите, пречка за тази 
федерация, било все още силното зу-
луско кралство.
Бартъл Фрер се надявал да предизви-
ка война със зулусите, като преувели-
чавал значението на някой от гранич-
ните инциденти.
В същата 1877 сър Теофилос Шепстън, 
британския държавен секретар за от-
ношенията с местните в колонията 
Натал, анексирал бурската република 
Трансваал почти без проблеми. Бури-

ИСТОРИЯ

Положението и интересите на 
британците и бурите в региона преди 

1879.
 

Автор: Gloster
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те се опасявали, че ако се съпротивля-
ват на британците, зулусите също ще 
ги нападнат, възползвайки се от вой-
ната между белите. Отново през 1877 
британците успели да анексират и 
още един опит за държава в региона - 
Западен Грикуаланд.
Следващата цел на тази последова-
телна завоевателно политика били 
зулусите. Британците ги считали и 
за заплаха към ново присъединени-
те територии, което се засилвало от 
напрежението, заради някои гранич-
ни спорове. Войната била неизбежна.
Трябвало само повод.

Зулуското кралство преди 1879 и 
положението му в региона.

Първия зулуски крал Шака, чрез мно-
гобройни войни, превърнал малкото 
зулуско племе в значима регионална 
сила - Зулуланд, която била всъщност 
добре организирана държава. Около 
1825 тя вече обхващала приблизител-
но площ от 30 000 квадратни киломе-
тра.
През 1828 двама от полубратята на 
Шака Зулу(Дингане и Мхлангана) и 
един от неговите приближени, орга-
низирали успешна конспирация сре-
щу него и го убили в селището Дукуза.
Следвала кратка борба за трона между 
тях, която била спечелена от Дингане.
В 30те години на 19 век имигриращи-
те бури на север (поради британска-
та колониална експанзия имигрира-
ли), влезли в конфликт със зулусите. 
Дингане още при първия значителен 
сблъсък, претърпял съкрушително 
поражение - огромната зулуска армия 

(между 10 000 и 20 000 бойци), била 
разгромена от едва около 470 бури в 
„Битката при кървавата река“ на 16 
декември 1838.
Този път един от полубратята на крал 
Дингане-Мпанде се възползвал от по-
ражението, като се съюзил с бурите.
Крал Дингане бил скоро убит, споде-
ляйки съдбата на Шака Зулу и владе-
тел на зулусите станал Мпанде. Видял 
силата на бурите, той се стремял да 
поддържа добри отношения с тях.
Бурите успели да формират своя дър-
жавица в региона - Република Ната-
лия. Британците обаче отново имали 
свой цели и през 1842, след кратка вой-
на завладели кратко съществуващата 
Наталия и придобили граница със 
зулуското кралство. Крал Мпанде вед-
нага установил приятелски отноше-
ния с тях, разбирайки ясно огромната 
им сила.
Това му позволило през 1843 да запо-
чне чистка в собственото си кралство, 
срещу неговите предполагаеми „вра-
гове“. Хиляди били избити по време 
на чистката, хиляди избягали от Зулу-
ланд в околните земи. Проблемът бил 
че бегълците взимали своя едър рогат 
добитък със себе си, за да се изхран-
ват. Това ударило икономиката на зу-
лусите, която зависела от едрия рогат 
добитък изключително много. За да 
компенсира загубата, крал Мпанде за-
почнал да напада околните племена и 
народи-дори могъщото племе Свази 
било нападнато през 1852.
Това обаче противоречало на бри-
танските колониални интереси, кои-
то не предвиждали допълнителното 
усилване на зулусите. Те поискали от 
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Мпанде да спре тези нападения в име-
то на добрите отношения между тях.
Страхувайки се, Мпанде побързал да 
изпълни исканията им.
Невъзможно било да се избие агреси-
ята на войнолюбивите зулуси навън и 
затова тя избила навътре в нова граж-
данска война. Този път между двата 
сина на Мпанде за трона (въпреки че 
той управлявал още над 10 години 
след завършването й) -Кечвайо и Мбу-
иази.
Кечвайо спечел решаващата и кърва-
ва битка при Ндондакусука през 1856, 
но хиляди зулуси загинали в тази, а и 
в предишните вътрешни войни.
През 1861 втория брат на Кечвайо - 
Умтонга избягал към граничните час-
ти на Зулуланд при бурите (които ус-
пели да формират нови свои държави 
на север) и започнал да събира нова 
армия. Тъй като още една гражданска 
война, щяла още повече да отслаби 
зулусите, било постигнато споразу-
мение с бурите - те предали Умтонга 
на Кечвайо и крал Мпанде, а в замяна 
зулусите им отстъпили земя край гра-
ницата.
Едва през 1872 след смъртта на баща 
си Мпанде, Кечвайо станал крал на зу-
лусите. Умтонга обаче избягал от брат 
си след няколко години , а Кечвайо си 
поискал отстъпената земя на бурите. 
Граничния спор се изострил, но до 
война не се стигнало засега.
В първите години на управлението на 
крал Кечвайо, назрял и конфликта с 
християнските европейски мисионе-
ри. Той не ги харесвал, но не ги гонел, 
заради добрите му отношения с бри-
танците. Въпреки това голяма част 

от зулусите, били негативно настрое-
ни към тях. Консервативните зулуси 
често убивали тези, които са приели 
християнството от мисионерите.
Изобщо зулуското кралство до 1879, 
макар и отслабващо, било все още 
силно, а и фактор, с когато трябвало 
всички в региона да се съобразяват. 
Много африкански племена в този пе-
риод, дори силните свази били васали 
на зулусите.

С
нимка на зулуския крал Кечвайо, направена около 1875.
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Аудиодиск на Ансамбъл 
„Гоце Делчев“

Цена: 10 лв.
Поръчка на тел. 0899853113

Повече информация в

БГ Наука

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=14744
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=14744
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Но как  е възможно соларната 
атмосфера да става все по-го-
реща вместо да става по-сту-

дена с отдалечаването от слънчевата 
повърхност?  Тази мистерия беше не-
разрешима за соларните астрономи от 
десетилетия. Суборбитална ракетна 
мисия, която стартира през Юли 2012, 
ни предостави едно голямо парче до-
пълващо този пъзел.

Уреда за изображения с висока резо-
люция от слънчевата корона или Hi-C, 
разкри още един от механизмите, кой-
то изпомпва енергия в слънчевата ко-
рона, загрявайки я до температури от 
7 милиона градуса по Фаренхайт(3 888 
871.11 по целзий). Тайната е комплек-

сен процес познат ни като магнетично 
повторно свързване.
 „Ние за пръв път имаме изображе-
ния с достатъчно висока резолюция, 
на които можем директно да наблю-
даваме магнетичното повторно свърз-
ване.“ Обясни астрономът Леон Голуб 
(Център за астрофизика Харвард-
Смитсон). „Можем да видим всички 
детайли на короната пет пъти по-ясно 
отколкото с всеки друг инструмент.“

 „Нашия екип разработи един забе-
лежителен инструмент способен на 
революционна резолюция на изобра-
жението от соларната атмосфера. По-
ради нивата на слънчева активност, 
ние имахме възможността ясно да се 

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ

КосмичесКи инструмент ни разКрива огро-
мно парче от пъзела на соларната Корона.

http://www.space.com/
http://www.sciencedaily.com

Видимата повърхност на слънцето, наречена още фотосфера има температура от 10000 
градуса по Фаренхайт. Ако се отдръпнем от нея преминаваме през разреден слой от горещ 
йонизиран газ или плазма, още наречена корона. Короната е позната на всички, които 
наблюдаваха пълното слънчево затъмнение, тя беше призрачния блясък около скритото 
слънце.
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фокусираме върху активна точно от 
слънцето и се сдобихме с няколко за-
бележителни изображения“ каза хе-
лио-физикът Джонатан Съртън (от 
Центъра за космически полети Мар-
шал).

Това е едно от изображенията с най-висока 
резолюция , заснети върху соларната корона 
или външната атмосфера. Снимката беше 
осъществена от инструментът на НАСА за 
изображения на короната с висока резолюция, 
наречен още Hi-C. Снимката е в ултравио-
летовата дължина на вълните от 19.3 нано-
метра. Hi-C показа, че слънцето е динамич-
но, с магнитни полета, които постоянно се 
извиват и усукват при избухване на енергия. 
Ако се сумират тези избухвания на енергия-
та, те могат да повишат температурата 
на слънчевата корона до 7 милиона градуса по 
фаренхайт(3 888 871.11 по целзий), когато 
слънцето е особено активно /Кредит: NASA/

Магнетични плитки и примки

Активността на слънцето, включител-
но и соларните изблици и изригвания 
на плазма, са причинени от магнитни-
те полета. Повечето хора са запознати 
с обикновения магнит и с това, че ко-
гато се поръсят метални стружки око-
ло него, могат да се наблюдават прим-
ките на магнитното поле от единия до 
другия му край. Слънцето е доста по-
сложно.

Повърхността на слънцето е като ко-
лекция от магнити дълги хиляди 
мили, разпръснати наоколо, след като 
са изплували от вътрешността на звез-
дата. Магнитни полета започват от 
една точка и се извиват до друга така-
ва. Плазмата плува по линиите на тези 
полета, отчертавайки ги с блестящи 
нишки.

Изображенията от Hi-C показват пре-
плетени магнитни полета, сплетени 
точно както плитка от коса. Когато 
тези плитки се отпускат или затягат, 
те освобождават енергия. HI-C успя да 
заснеме този феномен по време на по-
лета си. 

Уредът засече също зона където маг-
нитните полета първо се кръстосаха 
под формата на X, след което се из-
правиха поради процеса на повторно 
свързване на магнитните полета. Ми-
нути по късно тази точка изригна с 
малък соларен пламък.
Hi-C показа, че слънцето е динамично, 
с магнитни полета, които постоянно 
се извиват, усукват и сблъскват в из-
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блици на енергия. Всички тези енер-
гийни изблици могат да повишат тем-
пературата на короната до 7 милиона 
градуса по фаренхайт ако слънцето е 
особено активно. 

Очертаване на целта

Телескопът на борда на Hi-C предоста-
ви с резолюция от 0.2 (ъглови) секунди 
–  размера на монета видим от дале-
чина 10 мили. Това позволи на астро-
номите да извадят детайли достигащи 
до размери от 100 мили(160.9 км). (За 
сравнение, слънцето е 865 000 мили в 
диаметър).

Hi-C фотографира слънцето чрез ул-
травиолетова светлина с дължина на 
вълната от 19.3 нанометра – 25 пъти 
по-къса от вълната на видимата свет-
лина. Този тип вълни са блокирани 
от атмосферата на Земята, така че за 
да направят наблюденията си астро-
номите трябваше да излязат отвъд 
атмосферата. Суборбиталния полет 
на ракетата позволи на Hi-C да събе-
ре данни за малко повече от 5 минути 
преди да се завърне на Земята. 
Hi-C имаше видимост само над  част 
от слънцето, така че екипът трябваше 
да го насочи много внимателно. И тъй 
като слънцето се променя в рамките на 
часове, те трябваше да изберат своята 
цел в последния възможен момент – 
деня на изстрелването. Избран беше 
регион от повърхността , с обещания 
за особена активност. 
 „Наблюдавахме един от най-големи-
те и много сложни актвини региони, 
които съм виждал върхъ Слънцето,“ 

каза Голуб. „Надявахме се, че ще ви-
дим нещо наистина ново и не бяхме 
разочаровани.“

Следващи стъпи

Голуб оповести, че данните от Hi-C 
продължават да бъдат анализирани за 
още открития. Изследователи дебнат 
зоните където други процеси на осво-
бождаване на енергия се случват. 
В бъдещето учените се надяват да 
стартират мисия на сателит, който ще 
може да наблюдава слънцето продъл-
жително със същото силно ниво на де-
тайлност.

 „Научихме толкова много само за пет 
минути. Представете си какво може да 
научим ако наблюдаваме слънцето де-
нонощно с този телескоп,“ каза Голуб. 
Това изследване беше публикувано в 
журнала „Природа“( Nature), в труд 
със съвместното авторство на Съртан, 
Голуб, А. Уайнбарджър (Маршал), 
Б. Де Понту (Локхийд Мартин), К. 
Кобаяши (Университет Алабама –
Хънтсвил), Р. Муур (Маршал), Р. Уолш 
(Университет на централен Ланкаша-
йър), К. Коррек, М. Вебер и П. МаКко-
лей (CfA), A.  Тайтъл (Локхийд Мар-
тин), С. Кузин (Физичен институт 
Лебедев), и Ц. Дефорест (Югозападен 
изследователски институт).
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Близък и краткотраен изблик на 
гама лъчение може да е причи-
ната за интензивния поток от 

високо-енергийна радиация, който е 
ударил Земята през 8ми век,  според 
ново изследване проведено от астро-
номите Валери Хамбариян и Ралф 
Нойхойзер. 
Двамата учени, работещи в Астрофи-
зическия институт на Йенския уни-
верситет в Германия, публикуваха 
своите резултати в журнала „Месечни 
новини на Кралското Астрономиче-
ско Общество“.
През 2012 ученият Фуса Миаке обя-
ви откритието на високи нива на из-
отопите Въглерод -14 и Берилий -10  в 
три слоя формирани през 775 година 
сл.Хр., предполагайки че това е изблик 
на радиация, ударил земята през 774-
775 година. Въглерод-14 и Берилий-10 
се формират когато радиацията от 
космоса се сблъска с водородни атоми, 
които на свой ред  се разпадат до тези  
по-тежки форми на въглерод и бери-
лий. По ранните изследвания, отреко-
ха възможността за близка експлозия 
на масивна звезда /супернова/ тъй 
като никакви записани наблюдения  
от това време не съществуват и никак-
ви останки от феномена не могат да 
бъдат намерени. 

Проф. Мияке също размишлява над 
това дали соларното изригване е при-
чината, тъй като този феномент обик-
новено не е достастъчно силен за да 
причини наблюдавания излишък от 
въглерод-14. Големите изригвания са 
придружени от изригвания на мате-
риял от короната на слънцето, воде-
щи до видими промени в северното и 
южното полярно сияние (aurorae), но 
за това също не са намерени историче-
ски свидетелства. 

Следвайки това обявление, изследова-
телите насочиха вниманието към един 
източник от Англо-Саксонска хрони-
ка , който описва „червено разпятие“  
видяно след залез и предположиха, че 
това може да бъде търсената супер-
нова. Свидетелството обаче датира от 
776г., твърде късно за да можеда обяс-
ни наличието на въглерод-14  и също 
не даващо обяснение за липсата на ос-
татъчни ефекти от този феномен. 

Изследователите Хамбариян и Ной-
хойзер имат друго обяснение, което 
не противоречи с наличието на изли-
шък от въглерод-14 и отсъствието на 
свидетелства за феномени в небето. Те 
предполагат , че два компактни оста-
тъка от звезди, например черни дуп-
ки, неутронни звезди или бели джу-

Дали взрив на гама лъчи от 8 веК облъчва 
земята?

http://www.sciencedaily.com
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дета са се сблъскали и сляли в едно. 
Когато това се случи, част от енерги-
ята е освободена под формата на гама 
лъчи, най-високо енергийната част 
от електромагнитния спектър, който 
включва видимата светлина .

При тези сливания, избликът на гама 
лъчение е интензивен , но кратък, ти-
пично продължаващ не повече от 2 
секунди. Тези събития се наблюдават 
в други галактики много пъти на го-
дина, но за разлика от дълготрайните 
изригвания, те нямат никакво излъч-
ване на видима светлина. Ако това 
е обяснението на изблика на радиа-
ция през  774-775г., тогава сливането 

на звездите не може да е на по-близо 
от около 3000 светлинни години, или 
щеше да доведе до унищожението на 
част от земния живот. Основавайки се 
на нивата на въглерод -14, Хамбариян 
и Нойхойзер вярват, че изригването 
на гама лъчите се е случило в система 
отдалечена на някъде между 3000 и 
12000 светлинни години от слънцето. 
Ако те са прави, тогава това би обяс-
нило, защо няма свидетелства за про-
мяна в полярното сияние, причиня-
вани  от взрив на супернова.  Други 
трудове предполагат , че видима свет-
лина се излъчва и по време на кратко-
трайните избухвания на гама-лъчи, 
което може да се наблюдава при от-

Артистична импресия на сблъсъка и сливането на две неутронни звезди. Смята се, 
че непродължителните избухвания на гама лъчение  са причинени от сливането на 
бели джуджета, неутронни звезди или  черни дупки. Теорията предполага , че това е 
кратък феномен, тъй като има съвсем малко количество прах и газ, които да захранват 
„сиянието“ на сблъсъка.(Кредит НАСА/ Дана Бери)
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носително близки феномени. 
Тъй като светлината се виж-
да само за няколко дни, може 
лесно да бъде пропусната, но 
въпреки това може да си стру-
ва историците да проверяват 
за свидетелства в текстове от 
този период. 
Астрономите могат също 
да продължават да търсят 
обекта на сливането, 1200 го-
дишна черна дупка или неу-
тронна звезда на разстояние 
3000-12000 светлинни години 
от слънцето, но без характер-
ните газ и прах остъчни след 
взрива на суперновата. 

Д-р. Нойхойзер коментира: 
„Ако изригването на гама 
лъчението беше по-близо до 
Земята, то щеше да причини 
значителни щети на биосфе-
рата. Но дори отдалечено на 
хиляди светлинни години, 
подобно явление днес би мог-
ло да причини хаос за чувст-
вителните електронни систе-
ми,  от които напредналите 
общества до голяма степен за-
висят. Предизвикателството в 
момента е да се изчисли колко 
често има подобни пикове на 
въглерод-14 , т.е. колко често 
подобни радиационни взри-
вове удрят земята. През по-
следните 3000 години, което е 
максималната възраст на дър-
ветата живи днес, изглежда че 
само едно подобно събитие се 
е случило. 
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НАСА планира да изпра-
ти нов марсоход на 

Марс през 2020, като същевременно 
се подготвя за управлявана от хора 
мисия до червената планета, съобщи 
космическата агенция на САЩ през 
декември 2012. 

Съобщението дойде ден след като 
НАСА оповести резултатите от пър-
вите тестове на почвата от Марсохода 
Кюриосити, който откри следи от 
вода и кислород, необходими за жи-
вот. 

Администрацията на президента Ба-
рак Обама „е отдадена на силна про-
грама за изследване на Марс“ , обяви 

администратор на НАСА Чарлс Бол-
ден. 

 „Със следващата мисия, ние осигуря-
ване мястото на Америка като свето-
вен лидер в изследването на червена-
та планета, и същевременно правим 
друга значима стъпка към изпраща-
нето на хора там през 2030г. 
НАСА бяхя принудени да се оттеглят 
от няколко съвместни мисии с Евро-
пейската космическа агенция след 
орязването на бюджета по-рано тази 
година. 

Агенцията се надява да спести пари 
при следващия марсоход – в момента 
оценяван на 1.5 милиарда – като из-

наса ще изпрати нов роувър/марсохоД/ 
на марс през

http://www.marsdaily.com/
2020 г.
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ползва резервните части на мисията 
Кюриосити и като се придържа към 
същия успешен дизайн. 
Новия роувър ще бъде седмата от 
оперативните и планираните мисии 
на НАСА до Марс.
Роувърът Опортюнити изследва по-
върхността на Марс от 2004г. Много 
по-усъвършенствания роувър Кюри-
осити се приземи в кратера Гейл на 
6 Август. Две други космически съо-
ражение в момента орбитират около 
Марс, изучавайки планетата отгоре и 
помагайки да се пренасят сигнали от 
марсоходите. 
Новото съоръжение „The Maven” /
англ. Експерт/ - е планирано за из-
стрелване следващата година и ще 
има за цел да изучава марсианската 
атмосфера.
НАСА също планира да изпрати 
съоръжение наречено InSight , което 
копае на дълбочина в планетата през 
2016, за да останови дали ядрото на 
Марс е солидно, или течно както това 
на Земята. 
 „Предизвикателството да реструкту-
рираме програмата за Изследване на 
Марс прерастна от седемте минути 
ужас при кацането на Кюриосити, до 
старта на седем години иновации,“ 
каза астронафтът Джон Грънсфийлд, 
аминистративен партньор на науката 
в НАСА. 
 „Концепцията на мисията пасва на 
настоящия проектобюджет за излсед-
ване на Марс, тя е построена върху 
вълнуващите открития на Кюриоси-
ти, и се възполазва от една добра въз-
можност да продължи изследването.“
Докато името на марсохода и реална-

та мисия все още се нуждаят от из-
чистване на детайлите, Грънсфийлд 
каза, че се надява Кюриосити да се 
подобри с добавянето на 3-Д камера.
 „Аз съм голям фен на косвеното из-
следване, чрез апаратура“ каза той на 
пресконференция.
Грънсфелд също се надява марсохо-
дът да има възможността да събира 
проби и да ги върне на земята, вместо 
да ги изхвърля след като тестовете са 
проведени. 
Накрая разбира се отново се идва до 
въпроса за откритото търсене на фор-
ми на живот. Например мироби, кои-
то са способни да оцелеят в тежките 
условия на марсианската среда.
 „Ще бъде много вълнуващо да из-
пратим нова мисия на място където 
има съществуващ живот,“ каза Грънс-
фелд.
 „Всички тези неща са в кръга на въз-
можното“.
Първото космическо съоръжение 
достига Марс през 1965. Маринер 4 
изпраща на Земята 22 приближени 
снимки на осеяната с кратери повърх-
ност на Марс и печели за САЩ честта 
за първата успешно проведена мисия 
до Марс. 
СССР от своя страна са първите, кои-
то успешно се приземяват на повръх-
ността на Марс през 1971, но мисия 
Марс 2 се проваля след като изпраща 
20 секунди видео на съоръжението в 
орбита.
Пет години по-късно, САЩ успява да 
приземи марсоходи Викинг 1 и 2, кои-
то изпращат обратно хиляди изобра-
жения и големи количества информа-
ция преди да бъдат деактивирани.
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Повечето мисии до Марс се провалят, 
въпреки че има няколко успешни 
проекта, включително Патфайндър, 
който се приземи през 1997 и Спирит 
от 2004, който обикаляше повърхност-
та за 6 години преди да бъде изгубен 
контакт с него. 
Устройството Кюриосити, на цена от 
2.5 милиарда долара и захранвано от 
ядрена енергия, е създадено за да тър-
си знаци за живот базиран в почва, на 
най-близката ни съседна планета и да 
изпраща данните, подготвяйки бъде-
ща човешка мисия.
Това е най-големия робот, построяван 
някога за изследване на планета – 
тежи около тон, с размерите на малка 

кола и носи сложно химическо обо-
рудване за да взима проби от камъни, 
да сондира почва и да прави тестове 
за радиация.
Учени не очакват Кюриосити да от-
крие извънземни или живи същества, 
но се надяват да го използват за ана-
лиз на почвата и камъните в търсене 
на градивни единици за живота при-
състващи там или създавали условия 
за живот  в минал момент. 
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Хлябът е сред най - познатите 
ни материални вещества от 
миналото, чието значение не е 

намаляло и не се  е изгубило. На пръв 
поглед – нещо незначително в миро-
гледа на днешния сит  човек, но вклю-
чено в една мисловна система, при-
добива статуса на огромен феномен, 
чиято значимост се доказва от една 
особена способност – да оцелява и да 
пренася смисъл.

Потока на общата ни културна 
памет, ни отвежда по-често до големи 
мисловни нагласи, свързани с иден-
тичност, оформена от популярни ис-
торически събития и шумни и пъстри 
аспекти на фолклорната ни традиция.  

Но ето, че днес на масата ни присъства 
нещо, което ние правим част от себе 
си (вече по-често сами и набързо, без 
ритуалния момент на споделяне  и 
молитва) и то е изпълнено със съдър-
жание, за което не си даваме сметка - 
знание за самите нас и нашето общо 
минало. 

ХУМАНИТАРИСТИКА

КУЛТУРНИ И БИТОВИ АСПЕКТИ 
НА УПОТРЕБАТА НА ХЛЯБА В 
ПРЕДМОДЕРНОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО 

ИРЕНА ТАУШАНОВА
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 Липсата на способност да ми-
слим исторически всекидневието си,  
ни отдалечава от едно чисто (природ-
но) знание, в което се съдържа отгово-
ра на въпроса „защо сме такива?” . И 
днес това, с което се храним е важна 
част не само от бита ни, но от култур-
ната ни идентичност. Хлябът, разгле-
дан като една  част от хранителната 
нагласа на народа ни с много дълбоки 
корени, е процес  отразяващ култур-
ното ни развитие. 

На него можем да погледнем 
като на материя – вещ от миналото, 
с която се ползваме и днес, но вече 
с една разширена употреба – с още 
нови изменени форми и различни 
вкусови качества, задоволяващи вся-
ко желание. Дори развитието на тех-
нологиите за приготвяне  на хляба, 
разказва една своеобразна история 
на вкусовите изменения, настъпили с 

времето. Можем и да разгледаме сим-
волният аспект на употребата на хляб, 
смисловата структура въплътена в на-
чина  му на приготвяне и различните 
моменти на консумация. Какво е било 
значението на хляба – символ тогава и 
колко от символизма му се е запазил 
и днес. Говори ли ни още той, кога и 
какво ни казва ?

Този принцип на разделение е 
типичен за модерния човек. Той виж-
да света като изграден от разлики и 
умее да разделя и да се оразличава. 
За него хлябът е или храната, която е 
част от ежедневното му меню (или пък 
не е), или символа на божието тяло по 
време на голям християнски празник. 
Хлябът е престанал да говори на чове-
ка днес, не защото няма какво да каже, 
а защото способността на хората за за-
дълбочено слушане и мислене върху 
ежедневието се е изгубила. Скъсване-
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то на онази религиозна нишка в чо-
вешката душа, свързана с всички аспе-
кти на ежедневието му и темповете на 
все по-засилваща се технологизация, 
са сред многото взаимодействащи си  
причини за загубата на тези типич-
но човешки способности. Така, както 
формата и начинът  на консумиране 
днес са свързани с обстановката, в коя-
то живеем, така и  консумацията на 
хляб в миналото е в неизменна връзка 
с ежедневието и мисловните нагласи 
на нашите деди.

В предмодерното общество хля-
бът не е просто храна на трапезата, а 
форма, наситена със значения; символ,  
дори в момента на консумация. Раз-
бира се, тогавашното общество не си 
служи с тези форми на означения, но  
схващанията им могат да бъдат откро-
ени в множеството системи от дейст-
вия, както в ежедневния живот, така и 
в обредната им култура. Предмодер-
ният човек  води своеобразен диалог с 
хляба, който яде. Той е в непрекъсната 
връзка с него до степен, в която не го 
приема като способ за генериране на 
живот, а като синоним на самия  жи-
вот. Това схващане е подкрепено от 
факта на саморъчното произвеждане 
и приготвяне на хляба в семейството 
(в семейното огнище - също толкова 
важно за подържането на живота ). 

Актът на споделяне, съпътстван от мо-
литва и благодарност за „хляба наш 
насъщен”,  е следващата означаваща 
стъпка, препращаща към конкретни 
мисловни нагласи за цяла система от 
споделени норми и ценности  в семей-
ната среда.

 Информация за един по-широк 
кръг на социално – битови взаимоот-
ношения, в по-големи от семейство-
то колективни структури, черпим от 
обредната система на предмодерното 
общество. Тя е способ за регулиране, 
не само на комуникацията в общност-
та, но и на комуникацията на общ-
ността с отвъдните сили, на които е 
подвластен животът й. Като носител 
на колективни идеи и представи за 
света, хлябът има своята естетическа 
и символна роля в обредната система 
на българина. Това дава основание за 
разглеждане му като носител на спе-
цефичен тип култура. Трудно е да оп-
ределим до колко хомогенна е тя, тъй 
като не се ограничава само до своите 
религиозни аспекти, а засяга и мно-
жество запазили се в християнството 
локални ритуали, митове и легенди, 
на също така нехомогенно население. 
Това обаче, не бива да е пречка за тях-
ното определяне като типично бъл-
гарски, защотото са се запазили във 
фолклорната ни традиция и от край 
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време служат като инструменти за из-
граждане на колективна памет и общ-
ностна идентичност.  

 Изследванията, върху  употре-
бата на хляба по нашите земи в мина-
лото, са доста ограничени и разпръс-
нати.  По-цялостна информация за 
обредните системи и фолклорните 
представи, формирани около хлебни-
те изделия получаваме от трудовете на 
Станка Янева, Лилия Старева, Дими-
тър Маринов. За хляба в ежедневието 
на българите научаваме от големия 
етнографски труд на Христо Вакарел-
ски, Иван Павлов и изследването му 
върху храненето по родните ни земи в 
периода XV – XIX в, статиите на  Ива-
ничка Тодорова, Цветана Георгиева и 
др.

 Съвременния френски историк 
Фернан Бродел определя християн-
ската цивилизация като цивилизация 
на хляба. Можем да откроим религи-

озните основания на това обобщава-
що определение ( макар безспорно да 
съществуват и други такива – напри-
мер екологични, но проследяването 
на техните корени е обект на голямо 
изследване, с различни от сегашните 
цели ). За силно религиозното пред-
модерно българско общество, хлябът 
е свещен, дори извън контекста на об-
редността ( именно поради това, чес-
то заема централно място в обредната 
ни система ). За християните хлябът се 
преосмисля като символ на божията 
плът, отдадена за тяхното спасение. За 
това и в ежедневието им, не е схващан 
просто като храна, а в известен смисъл 
е и захранващ душите. Дори отноше-
нието им към него е регламентирано 
с неписани, но известни на всички, 
забрани : „ Грях е да се тъпчат трохи, 
да се изхвърля хляб на нечисто място. За 
магии не се използва.”1   

 За това специално, дори религи-
озно преживяване на хляба като хра-

1 Старева, Л. „Български светци и празници”, 
изд. Труд, София, 2003, стр. 173

ХУМАНИТАРИСТИКА



 http://nauka.bg 135

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

54

на, играе роля и трудоемкият дълъг 
процес от началната фаза на произ-
водството и обработка на суровините, 
необходими за приготвянето му – до 
самия момент на готовност за консу-
миране.  Христо Вакарелски го описва 
подробно, преминавайки през техно-
логията, средствата и начините на об-
работка и приготвяне на готовия про-
дукт, като отбелязва и спецификите 
на различните региони. 

Месенето на хляба се извършва в 
корито, издълбано от дънер. В по-къ-
сен период в Северозападна България 
се появяват и занаятчийски изработе-
ни ракли от дъски, украсени с лине-
арна резба и с възможност за месене 
и едновременно съхранение на браш-
ното. Независимо от формата и вида 
на съоръжението за месене на хляб, то 
се е наричало нощова. Друга необхо-
дима вещ е стъргалката (остружка или 
огрибка), служеща за изстъргването на 
сместа от извитите стени при дълба-
ните нощови. Изпичането на тестото 
се е извършвало в гореща пепел на от-
крито огнище или в широко разпрос-
транените кръгли глинени подници “( 
в Западна България чирепна или цре-
пуля ), опалена на огъня, като хлябът 
или се покрива с гореща пепел, или 
се захлупва с металически връщник, 

покрит с жарава. ”2С изключение на 
планинските райони, които остават 
далеч от нововъведенията в градовете, 
на много места заедно с подницата, са 
разпространени и пещите (в много и 
различни варианти, с различно раз-
положение в дома – на двора или до 
домашното огнище, в зависимост от 
технологията на изграждане). Готови-
ят продукт е разпространен в два ос-
новни варианта : хляб с квас и хляб без 
квас.

  Хлябът без квас се нарича още  
преснец, пита, турта, глух хляб, фодула, 
бобота. Приготвя се бързо и лесно; чес-
то се консумира още топъл; не се реже, 
а се чупи; меси се от различни видове 
брашно, вода и сол; пече се във вече 
прегарящ огън, подница или пещ. 
Меси се при удобен момент за продан 
на ненадейно появили се чужденци в 
населеното място; при посещение на 
неочаквани гости; когато омесеният 
хляб за седмицата е свършил непред-
видено или при определени ритуални 
практики, изискващи консумацията 
му в такава форма.

Квасеният хляб се приготвя, като 
се замесва с част от тестото от предно-
то месене. При особени обстоятелства, 
обвързани с народните вярвания, се 
2 Вакарелски, Х.. „Етнография на България”, 
изд. Наука и изкуство, София, 1974, стр. 366
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ползва чужд квас. Цветана Георгиева 
дава информация за наличието на из-
следвания в района на Източни Родо-
пи, съобщаващи за жени християнки, 
които предпочитат да взимат готов 
квас от помакини (българки, приели 
исляма), защото те владеели по – добре 
майсторството на квасеника. Този хляб 
се яде по-дълго време; меси се веднъж 
седмично и след втвърдяването му, се 
реже и консумира под различни фор-
ми (напр. попара). 

Безквасният хляб е по-често яв-
ление в селата. За него научаваме от 
сведения на чужденци, преминаващи 
през нашите земи в периода XVI – XIX 
в. Съществува значителна разлика в 
практиките, свързани с приготвянето 
и консумацията на хляб в територии-
те на селата и в тези на градовете. Ва-
жно е да не забравяме, че значителна 
роля за това играе културата на мест-
ното население. В началото на обгова-
ряния период, градът не може да бъде 
определян като български, а селата се 
делят на махали според вярата на оби-
тателите им. За това всички напра-
вени изводи се отнасят само до онзи 
тип култура на консумацията на хляб, 
присъщ за християните.

За високата  консумация и заси-
леното хлебопроизводство в градовете 

свидетелстват запазени официални 
документи като регистри и протокол-
ни книги за цени и пренос на произ-
водствени ресурси ( пшеница, ечемик, 
просо, ръж ) от периферни селищни 
области. От пътеписи на временно 
пребиваващи  европейци у нас науча-
ваме за многообразието от форми на 
хлебни изделия, предлагани на паза-
ра. Градското производство се отлича-
ва с утвърден стандарт и технология, 
които го превръщат в доходоносен 
занаят. Предполага се, че само част от 
българското население в градовете е 
можело да си позволи консумацията 
на такъв тип хляб и домашното про-
изводство е било честа практика.

За спецификите на хляба в села-
та, отново разполагаме със сведенията 
на преминаващи чужденци. В стати-
ята на Цветана Георгиева „ Хлябът –  
ключ, който разделя и събира човеш-
ки светове” са цитирани множество 
примери за такива свидетелства. Ще 
приложа само един, тъй като остана-
лите не се различават категорично от 
него, а направените изводи от всички 
източници са почти идентични.

„Хлябът, който ядохме по тези мес-
та (селата около София – Цв. Г.) беше в 
повечето случаи печен в пепел. Наричат 
го погачи. Продават го момичета и жени, 
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защото тук няма хлебари. Когато тези 
бедни момичета научат, че пристига ня-
кой, от който може да се спечели нещо, 
смесват тесто от брашно и вода, без ни-
каква мая и го пекат под гореща пепел. 
Още горещ от пещта те го разнасят за 
продан на ниска цена...”3 (Френски пъте-
писи за Балканите XV – XVIII в.)

Във всички цитирани източници 
се откроява отрицателното отноше-
ние на чужденците към българския 
хляб. Той не се приготвя от чисто, 
бяло брашно и мая, както в градовете. 
Технологията на изпичане е изостана-
ла, видът му - неугледен, а вкусът - не-
приятен.

Георгиева прави едно важно 
уточнение относно достоверността на 
тази информация. В нея безспорно се 
съдържат впечатленията на чуждене-
ца (като чужд, външен) и в това се със-
тои обективността й, но през погледа 
му на непознаващ културата, с която 
се сблъсква, от което  произлизат въз-
можните грешки и високата критич-
ност в представените описания.

За доброто разбиране на дадена 
култура, непременно е необходимо 
познаването на обредната система, 
разположена в нея. Тя е многообразен 
3 Георгиева, Ц. „ Хлябът – ключ, който разделя и 
събира човешки светове”. В: Български фолклор, 
кн. 2, 1992, стр. 7-8

носител на огромни ядра от смисли, 
който ги съхранява и пренася във вре-
мето –  част от културната памет на 
даден народ, която му дава основание 
да се идентифицира като общност. 
Обредността предполага действия, 
чиито основания са с много дълбоки 
и различни по произход корени. Да 
бъде проследено значението на хляба, 
като участник в  една подобна систе-
ма, е труден и дълъг процес, който е 
будил и ще продължава да буди из-
следователски интерес. Голяма част от 
ритуалността, изградена около убеде-
ността на хората в  свещена природа 
на хляба, обогатявя фолклорните ни 
традиции днес и ни разкрива корпус 
от знания за различните механизми, 
служещи на нашите деди да се спра-
вят заедно с трудностите, страховете и 
необяснимото. 

Хлябът е веществен символ – връз-
ка, която свързва и осъществява равно-
весие между профанното в човешкия 
живот и сакралните сили на природ-
ното и божественото, действащи над 
него. Като свещена храна за споделя-
не, взимаща участие във всяка практи-
ка, свързана с християнския празни-
чен календарен цикъл, той изпълнява 
едновременно обединяваща общест-
вена функция и маркира важни етапи 
от човешкия жизнен цикъл. Връзката 
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на човека с природата е необходимост 
за неговото оцеляване, божественото 
благоволение е знак за щастие, а пре-
минаването от един социален статус в 
друг, утвърждава участието и мястото 
на личността в обществото. Хлябът е 
винаги означаващ в инициацията на 
тези моменти от човешкото същест-
вуване и негов модел, заедно с всички 
етапи от началото, до края на целия 
си производствен цикъл. Именно за-
това ритуалното приготвяне на хляб е 
строго регламентирано: осъществява 
се на определен ден, според целта си; 
различните етапи на приготвяне имат 
определен час, важна е характерис-
тиката и социалния статус на жената 
– извършителка на действието; техно-
логията на приготвяне; състоянието 
и произхода на производствения ма-
териал; обстановката на извършване; 
страничните участници и др.

В различните краища на стра-
ната ни, изразяването на символната 
система, с която е натоварен в опре-
деления ритуал, е елемент на спеце-
фично творчество – върху хляба се 
моделират различни значещи форми, 
изпълнаващи определена функция. 
“Фигурите върху обредните хлябове, как-
то и самото им приготвяне имат ха-
рактер на заклинание. Кръглият кравай 
е модел на Космоса, фигурите върху него 

са космическите светила, птици, домаш-
ни животни. Те са пожелания – заклина-
ния за плодородие,щастие, любов.”4  Тези 
изображения, представляват не само 
спецефични модели, изразяващи раз-
биранията на предмодерния човек за 
световния и божествен ред, но и отра-
зяват естетическото му съзнание, спо-
собността му за творческо мислене и 
представите му затова, що е красиво.

   Невъзможно е в рамките на 
едно кратко изследване да се долови 
обхватът на всички роли на функцио-
ниране на хляба в предмодерното об-
щество. Дори да се опитаме на извле-
чем някакви смислови взаимовръзки 
между различните аспекти, които за-
сегнахме (подреждането им в йерар-
хии, опозиционни двойки или друг 
подход) ще се сблъскаме с трудността 
да разделим и подредим една общ-
ностна представа, която се е развивала 
и обогатявала във времето. Предста-
вата, която добиваме днес е цялостна. 
Културата и бита на предмодерния 
човек са в непрестанно взаимодейст-
вие. Сакралната роля на хляба в об-
редността и уважението, с което се е 
ползвал той във всекидневния живот 
на българина, можем да видим здраво 
преплетени в народната мъдрост:

4 Старева, Л. „Български светци и празници”, 
изд. Труд, София, 2003, стр. 173
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- “В него хляба, в него и ножа.

- Глад не види нищо освен хляб.

- Да имаше сирене, щях да надробя попара, 
ама няма хляб! 

- Умният и насън си изкарва хляба.

- Умният навсякъде си изкарва хляба.

- Харчи се като топъл хляб.

- Човек не живее само с хляб.

- Чуждият хляб — зъби кърши.

- Никой не е по-голям от хляба.

- Давали на циганина царство, а той пи-
тал: ами хляб?”5

Едва ли информацията, която 
имаме за действията на хората в мина-
лото, е достатъчна за да си отговорим 
на въпроса, какви са били мислите, 
чувствата, страховете и светогледът 
им. Ние винаги разсъждаваме върху 
феномените на миналото от субек-
тивната гледна точка на собствено-
то си настояще. Изводите ни остават 
в тесните рамки на способността ни 
за интерпретация, която също се оп-
ределя от начина ни на живот днес. 
Съществуват множество тези за това, 
че независимо от менящите се време-
на, действащите механизми са винаги 

5 http://www.bulgarian-folklore.com/articles.
php?article_id=410

едни и същи, но под различни форми. 
В такъв случай, ако сме в състояние да 
разбираме миналото, то ние ще сме 
по–подготвени да си обясним настоя-
щето и бъдещето.  

Макар опитите ни за пълно раз-
биране, да ми се струват безполезни, 
трябва да призная, че все пак е възмож-
но, но само в рамките на собствената 
ни култура. Ние имаме удивителната 
възможност  да се докосваме до още 
съществуващи феномени от нашето 
минало. В някои кътчета на страна-
та ни, част от културата, която днес 
разглеждаме като фолклорна тради-
ция, продължава да бъде действител-
ност, която споделят живи хора. Вни-
мателното вглеждане и проследяване 
на развитието на отделни феномени, 
подобни на хляба (веществено свиде-
телство за материалния свят на дедите 
ни и едновременно с това – носител на 
духовната култура, въплатена в него) 
е нашият шанс за разбиране на собст-
вената ни действителност, не като се-
гашност, а като дълъг път на развитие 
на множество преплетени светогледи.
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Радиостанция “Говорит Москва”
(Последно интервю за радиото, 3 април 
2006 г.) 
Това интервю бе записано от журналист-
ката от радиостанция «Говорит Мос-
ква» Светлана Духанина няколко дни пре-
ди кончината на Александър Зиновиев. 

Александър Зиновиев:
- Темата, която бих искал да предложа 
за обсъждане, звучи така: «Самодоста-
тъчността на Русия». Този израз е пов-
тарян много пъти и даже настояваха 
за него. Искам да поясня. Съществува-
ше период в историята, когато много 
страни бяха наистина самодостатъч-
ни. Какво означава това? Тези страни, 
всяка поотделно, можеха да обезпечат 
отбраната си. Също така, те произвеж-
даха сами различни продукти, осигу-
ряващи потребностите им, и въобще, 
създаваха всичко необходимо за себе 
си. 
Към тези самодостатъчни страни се 
отнасяха известните ви западноевро-
пейски страни. Съветският Съюз до 
определен период също принадлеже-

ше към този вид страни. Но от среда-
та на 20 век, условията, които имаха 
тези страни, се оказаха недостатъчни 
за осигуряване на тяхната самодоста-
тъчност. За да си самодостатъчна стра-
на трябва да произвеждаш стотици и 
хиляди високотехнологични пред-
мети от различен вид. Като социолог 
съм пресмятал това до подробности. 
Но работата не е само в производство-
то на тези предмети – важен момент 
е и висококачественото образование 
на специалисти. Необходими са бук-
вално десетки хиляди първокласни 
специалисти. Но времето минаваше, 
страната се промени, и сега тези по-

АЛЕКСАНДЪРЗИНОВИЕВ:  
ПРЕВОД: ГЕОРГИ АНГЕЛОВ, 

ЛИТЕРАТУРЕН СВЯТ (http://literaturensviat.com/)

Да се учат хората да 
разбират и анализи-
рат действителността 
е най-важната задача.
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требности по никакъв начин не се 
удовлетворяват и не могат да бъдат 
удовлетворени.
Самото понятие самодостатъчност не 
просто е станало погрешно, но е из-
губило и смисъл. В Русия, а и в целия 
свят се извършиха такива големи про-
мени, че да се говори сега за някаква 
самодостатъчност е просто наивно. 
Тези промени станаха почти във всич-
ки аспекти на живота. И за да разбе-
рем какво се случи, е необходимо да се 
разработи напълно нов понятиен апа-
рат. Понятийният апарат, който сега 
се използва в Русия, не е пригоден за 
съществуващата реалност. Сега, в това 
число и в средствата за масова инфор-
мация, се мяркат «безполезни» поня-
тия, както ги наричам.
Сега в света най-самодостатъчната 
страна е САЩ. Но това не означава, 
че те са си осигурили всичко и могат 
да живеят спокойно. Тяхната само-
достатъчност постоянно се нуждае от 
подхранване, тя е динамична и посто-
янно се променя, понякога много ра-
дикално. САЩ не могат да бъдат по-
стоянно самодостатъчни сами по себе 
си. Те се нуждаят от много, може би 
дори и от повече, отколкото другите 
силни страни. Те се нуждаят от посто-
янно подхранване във всички аспекти 
на живота. 
Може ли сега някоя страна да си оси-
гури отбраната в достатъчна степен – 
не, може ли да си обезпечи промиш-
лената продукция – не. Мисля, че и в 
обозримо бъдеще това няма да е въз-
можно. 

- Какво е бъдещето тогава? 

- Ние вече живеем в него и ни пред-
стои да живеем – с тези данни и па-
раметри, включително и с обещаната 
от властите самодостатъчност, която 
засега липсва, с обещаната военна от-
брана в необходимата степен, която 
също засега липсва. 

- Обещанията наистина са много, но 
се създава впечатлението, че хората 
изобщо на никого не се доверяват. 
Политиката съществува отделно от 
хората. 
- Не бих искал да обсъждам вярват ли 
хората на политиците или не. Това не е 
моята работа. Длъжен съм да говоря за 
по-състоятелни социологически неща. 
Вие казвате за обещанията… Доколко 
всичко това е обосновано? Ако се го-
вори от социологическа гледна точка, 
никаква обоснованост няма и не може 
да има в това. Вече споменах, че е не-
обходимо да се промени понятийни-
ят апарат. Обещават: ще го подобрим, 
ще го усъвършенстваме – всичко това 
е необходимо, но изобщо не означава, 
че ще бъде направено. Това са различ-
ни неща – «казано» и «направено». В 
ситуацията, в която живеем, обещани-
ята никого към нищо не задължават. 
Обещават каквото им е изгодно, но 
отговорност за казаното не носи ни-
кой. Хората, които дават обещания, 
предварително знаят, че нищо няма 
да бъде направено. Това не значи, че 
съвсем нищо не се прави. Просто се 
върши друго и по различен начин. 
И сериозната социологическа теория 
трябва да говори за това. 
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- Много сложно е да се разбере всичко 
това, защото информацията е мал-
ко. 
- Светът е претъпкан с информация. 
От такива вехтории като информа-
ционните просто няма къде да се де-
неш на планетата. А вече колко струва 
тази информация, е съвсем друг въ-
прос. Светът въобще, от интелектуал-
на гледна точка, е така пълен с вехто-
рии, че ще е нужно столетие, за да се 
очисти. Като социолог се опитвах да 
анализирам, разбира се. Сега ми е ом-
ръзнало. 90% от това, което се говори 
и пише, е пълна безсмислица. Макар 
и хората да произнасят думи и умни 
фрази. 

- Безсмислица – защото нищо не се 
върши? 
- Хората живеят, нещо вършат, нещо 
се случва. Но трябва да се изучава 
това, което става.

- Какво ще посъветвате хората. На 
какво трябва да се обърне внимание и 
да се акцентира? 
- Не е моя работа да давам съвети. И в 
по-добрите времена никога не съм го 
правил, тъй като съм аналитик и из-
следовател. Още повече, да се дават съ-
вети в сегашната ситуация, в този оке-
ан от бърборещи, е просто безумие. 
Предлагал съм и предлагам само едно 
– научно разбиране на реалността и 
неин анализ. Това трябва да се учи от 
нулата. Да се учат хората да разбират 
и анализират действителността е най-
важната задача. 
Сега Русия, а и целият свят, се оказа в 
нулево положение. Стана колосално 

снижаване на интелектуалното ниво 
на цялото човечество. Тотално снижа-
ване, което обхвана буквално всички 
сфери на човешкото битие. Това сни-
жаване е знамение на времето. Как 
ще се преодолее, по какъв начин? За-
сега не виждам реални пътища. Едва 
ли и в света сега ще се намери група 
или изследователски институт, които 
са способни да изпълнят тази задача. 
Тоталното интелектуално понижава-
не е обхванало почти всички страни. 
Може би засега то не е завладяло изця-
ло страни като Франция, Италия, Ан-
глия, Германия, но САЩ са завладени 
от него изцяло. 
Може да се каже, че се е променил ин-
телектуалният тип на поведение и жи-
вот. Интелектуалните механизми, уп-
равляващи хората, са станали съвсем 
други. Това има своя закономерност. 
Защо? Водят се непрекъснати войни, 
глобализация, нова световна война 
от нов тип – война за покоряване на 
цялата планета. Такава война не може 
да мине безследно за интелектуална-
та част на човечеството. Дори в най-
добрите времена в миналото (когато 
започвали войни), първото, което се 
случвало, било понижаването на ин-
телектуалното ниво на хората. Това 
е закономерно явление. За преодоля-
ването на тази световна криза, ако тя 
изобщо бъде някога преодоляна, ще 
отидат десетки, а може би и стотици 
години. 
- Ако се разсъждава от гледна точ-
ка на отделния човек (нали не всички 
искат да деградират), може ли да се 
промени ситуацията с падението на 
интелекта? 
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- Казвате, че не всички искат да дегра-
дират. Но деградацията не зависи от 
волята на хората – с това нищо не мо-
жеш да направиш. Да вземем телеви-
зионните предавания, репертоарите 
на театрите, цялата съвременна кул-
тура – всичко деградира. Ако се опи-
тате да анализирате за какво говорят 
хората, ще видите ужасяваща карти-
на на интелектуално падение. Това е 
закономерност и нищо не може да се 
направи. 
Закономерното не означава по-добро. 
Човешкият прогрес изобщо не е абсо-
лютна необходимост. Не означава, че 
хората, изобретяващи нещо, са стана-
ли по-умни и се движат напред. Нищо 
подобно. Може да се каже, че се вър-
шат големи открития в техническата 
сфера, но това не води до развитие на 
хората, а до чудовищно оглупяване, 
при това даже в най-високите сфери. 
Бих дал като пример потресаващ слу-
чай: лауреатите на нобелови награди, 
които са считани за най-умните хора, 
са напълно заспали хора. Такава сън-
ливост не съм виждал през последните 
50 години. Бих могъл само да посъвет-
вам да се отнасяте към това реалистич-
но и да не храните никакви илюзии. 
Гледам сънародниците си: те ходят по 
улиците, купуват, продават… Създава 
се впечатлението, че нещо става. Но 
в действителност ние живеем в свят с 
друг човешки материал, който е неве-
роятно променен. По-голямата част 
от промените са невидими и е много 
трудно да се забележат. В целия свят 
сега няма достатъчно развита науч-
на теория, за да се започнат поне из-
следвания на тези процеси. Има една-

единствена теория, разработвана от 
мен (това не е самохвалство), но аз ра-
ботех сам. Колкото и да съм работил, 
това е труд на сам човек. Освен нея, не 
зная за други теории. През целия си 
живот работех в това направление и 
като никой друг познавам тази страна 
на човешкия живот. 

- Ако се говори за образованието в 
Русия, може да се каже, че то сега е 
огромен проблем. Достатъчно е да се 
види какви хора постъпват във ВУЗ. 
- Вие говорите за образованието като 
за частен аспект от системата на об-
разованието. Може би думите ми ще 
прозвучат парадоксално, но по прин-
цип в Русия няма никакви проблеми, 
те са измислени. Въпросът не е в про-
блемите. Според мен, сега студенти-
те са повече, отколкото бяха в СССР. 
Хората живеят, нещо научават, рабо-
тят. Но образованието в този системен 
смисъл, в който то се създаде през епо-
хата на Ренесанса и следващите епохи, 
вече го няма.
Тогава се раждаше велика култура, из-
вършваха се велики открития. Разби-
ра се, и сега всичко това го има, но сме 
в друга епоха. Факторът огромни про-
мени в света трябва да се приема като 
аксиома. Ако искате да се научите да 
разбирате, трябва да започнете да се 
учите на това от нулата. 

- Какво място, според Вас, заема Ру-
сия в съвременния свят? 
- Ситуацията в Русия за мен като из-
следовател е много интересна и нео-
бикновено сложна. Едва сега започвам 
да я разбирам от гледна точка на моя-
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та методология. Да се съди категорич-
но за ситуацията в Русия не просто не 
трябва – безотговорно е. След ликви-
дацията на съветската система станаха 
епохални промени, нищо подобно в 
историята никога не е било и, мисля, 
едва ли някога ще се повтори. Беше 
разрушена не просто страната, беше 
разрушена цяла култура, цяла еволю-
ционна линия. За човечеството тази 
катастрофа, разбира се, няма да мине 
безнаказано. За още един еволюцио-
нен взрив ще са нужни хилядолетни 
натрупвания, и не съм убеден, че това 
е възможно. 

- Вие казвате, че Русия сега предста-
влява някакъв хибрид – «рогат заек»? 
- Това е просто сатиричен образ. Нали 
съм не само учен, но и писател, и жур-
налист. Написал съм десетки романи 
и хиляди есета, и употребих този из-
раз за пръв път, когато още беше жив 
Съветският Съюз. И тогава, честно да 
Ви призная, и през главата ми не беше 
минавало, че той ще рухне. 

- В епохата на «студената война» 
навярно сте анализирали какво може 
да се случи със страната ни. 
- Разбира се, анализирал съм – специа-
лист съм по «студената война». А също 
съм анализирал и други явления. Но 
че ще бъде разрушена съветската со-
циална система, не бях мислил до 1985 
година. През 1985 г., когато Горбачов 
не отиде на гроба на Маркс, а на сре-
ща с Маргарет Тачър, заявих в преса-
та: започва епоха на велико истори-

ческо предателство. От тези минути 
дните на съветската система бяха пре-
броени. Разбира се, трудно беше да се 
разбере това веднага, но осъзнавах, че 
краят е близък. Никога не съм бил ко-
мунист, марксист. Винаги съм се при-
държал към принципа – «аз съм суве-
ренна държава от един човек». 

- Всички крещяха за демокрация, за 
свобода, а после свободата се превър-
на в произвол. Възможно ли е въобще 
понятието свобода в който и да е со-
циален строй? 
- Значителна част от моя живот пре-
мина в западноевропейските страни. 
Аз винаги съм бил привърженик на 
реалиите на западния свят. Там беше 
истинската свобода: свобода на ми-
сълта, свобода на човека. Аз сам жи-
вях в тази среда. Но постепенно, кога-
то започна великият преврат, всичко 
започна да утихва. Преди 10 години 
констатирах края на западноевропей-
ската демокрация. Настъпи епоха на 
тоталитаризъм от нов тип, който сега 
стана регулиращ фактор на планета-
та. Останали са все още някакви следи 
от миналото, което беше преди 15-20 
години, от демокрацията, свободата и 
свободолюбието. 
В Русия понятията «демокрация» и 
«свобода» нямат никакъв смисъл. Ето 
ние споменахме за свободата и култу-
рата в епохата на Ренесанса, за високо-
то – и изведнъж се оказваме в средата 
на частните собственици и предприе-
мачи, които се занимават с неясно как-
во. 
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- Сега всички започнаха да говорят 
за патриотизма и за това какво е 
руският човек… 
- Бих искал сега да избягна тази тема. 
Когато ме питат, съветвам едно; ми-
слете, мислете, мислете! Учете се, 
учете се, учете се! Използвайте оста-
налите ви интелектуални и творче-
ски сили и възможности така, както 
можете да ги използвате! Колкото 
повече нашите съотечественици мо-
гат на практика да използват някак-
ви реални възможности, толкова по-
добре за тях. Нали светът още не е 
мъртъв. В ситуацията, когато може 
да се каже, че светът е умрял, ще на-
стъпи краят на битието въобще. 

- Думата «апокалипсис» не означа-
ва ли край на всичко? Или е тран-
сформация? 
- Не преувеличавайте значението на 
думата «апокалипсис». На тази тема 
има литературни произведения, раз-
дути и преувеличени. В сравнение с 
реалността, апокалипсисът е жалко 
явление. За да се опише нашата ре-
алност, трябва да се напишат мили-
они апокалипсиси – и това ще бъде 
малко. А по-добре е въобще да не се 
пишат.
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