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Гледайте целия филм:
NAUKA.BG

Продуценти:
Петър Теодосиев   Росен Теодосиев

Сценаристи:
Антоан Тонев   Радослав Тодоров

Режисьор
Борис Грозданов
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Режисьор
Борис Грозданов

(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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7  НАУКА
- Книги
- Ние от Сдружение „Форум На-
ука“  имаме спечелен проект 
“Българска Наука в действие“. 
- Ние отново четем!
- Бизнес магистратура или Ма-
гистър по бизнес администра-
ция (МВА): открийте разликите
- Сдружение “Форуми Наука” взе 
участие в проекта “Citizenship 
can be fun!”
- Любопитството и страстта към 
експеримента в театъра и нау-
ката.

30 БИОЛОГИЯ
- Климатични промени: Дисба-
ла- ЧАЙКИТЕ
- Откъде произлиза нашата гла-
ва? Актиния без развит главен 
мозък, хвърля нова светлина 
върху произхода и еволюцията 
на главата.

63  ИСТОРИЯ 
- „Трагедия и слава“ УЧАСТНИЦИ
- Враг пред портите
- Квинт Серторий – пълководе-
цът в изгнание

96  МЕДИЦИНА
- Очни прояви при саркоидоза

104 ХУМАНИТАРИСТИКА
- Лудвиг Eрхард: Aрхитектът на 
германския икономически ко-
лос
- Геометрията като художествен 
език на една религия
- Красотата, защитавана с оръ-
жие или любовното изпитание 
в куртоазната култура

ADMIN@NAUKA.BG

СЪДЪРЖАНИЕ
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Очаквайте прожекции из страната!
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http://www.monuments.bg/
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„Защо нациите се прова-
лят“ е книга-събитие, а съ-
държанието й ще ни по-
могне не само да разберем 
света по-добре, но и да сме 

по-добре подготвени за бъ-
дещето. Освен това книгата 
е дело на двама души, които 
имат изключителна еруди-
ция и принос в изследвани-
ята по темата. Аджемоглу е 
професор по икономика в 
МИТ. През 2005 г. получа-
ва медала на Джон Бейтс 
Кларк, който се връчва на 
икономисти под 40 години 
за значителен принос към 
икономическата мисъл и 
познание. Робинсън пък 
е политолог и икономист, 
професор в Харвардския 
университет. Признат в це-
лия свят експерт по Латин-
ска Америка и Африка, той 
е работил в Ботсвана, на о-в 
Мавриций, в Сиера Леоне и 
в Южна Африка.

Защо нациите се провалят
Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсън 

ИК „Изток-Запад“

http://www.iztok-zapad.eu/
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„Изгубените християнства“ 
съдържа преглед на главни-
те християнски апокрифи – 
откога приблизително дати-
рат и какво е съдържанието 
на всеки от тях. Самият Ър-

ман не е случайна фигура и 
от десетилетия насам е сред 
водещите авторитети по те-
мата. Роден е роден през 1955 
г. в Лорънс, Канзас, завърш-
ва докторантура в духовната 
семинария на престижния 
Принстънски университет в 
Ню Джърси, а понастоящем 
преподава в Университета 
на Северна Каролина в Ча-
пъл Хил, САЩ. Автор и ре-
дактор е на десетки книги, 
сред които и три учебника на 
тема Нов завет и ранно хрис-
тиянство. Смятан е за един от 
най-големите специалисти 
по история на ранната Църк-
ва, живота на Иисус и ново-
заветна книжнина, а у нас е 
познат главно с труда си „Да 
предаваш словата на Иисус“.

Изгубените християнства
проф. Барт Ърман 

ИК „Изток-Запад“

http://www.iztok-zapad.eu/
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В „Македония и Българското 
възраждане“ авторът разиск-
ва въпроси от съществено зна-
чение в онези години (пък и 
до днес), сред които: „Истина 
ли е, че българското име в Ма-

кедония е внесено отскоро?“, 
„Вярно ли е, че българското 
съзнание в Македония е про-
дукт на пропагандата на Екзар-
хията и на България?“, „Какво 
е националното самосъзнание 
на славяните в Македония пре-
ди 1870 г. (когато е създадена 
Българската екзархия) и 1878 
г. (годината на Освобождение-
то)?“ и др. Книгата е писана 
още през 1918 г. на френски 
език. Целта на Радев е да раз-
ясни и уточни за чужденците, 
че сръбската пропаганда за на-
родността на славяните в Ма-
кедония е абсолютна лъжа. У 
нас изданието излиза за първи 
път през 1927 г. на роден език, 
след като е преведено от неза-
висим преводач, по изискване 
на Македонския научен ин-
ститут, отчел препоръката на 
проф. Любомир Милетич.

Македония и Българското 
възраждане
Симеон Радев

ИК „Изток-Запад“

http://www.iztok-zapad.eu/
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„Лицата на Протей” може да 
се разглежда и като своеоб-
разен портрет, чиято цел е 
да покаже математиката та-
кава, каквато не е била виж-
дана досега. Росен Люцка-
нов ни разказва за една нова 
математическа дисциплина, 

която се ражда преди по-мал-
ко от седемдесет години в ре-
зултат от сътрудничеството 
между двама от най-изтъкна-
тите математици на нашето 
време – Сондърс Мак Лейн и 
Самуел Айленберг. Нейното 
име е теория на категориите 
и също като безликия мъж 
от картината, тя няма свой 
собствен предмет. Вместо да 
се интересува от определен 
тип обекти от рода на числата 
или геометричните фигури, 
тя изследва самите матема-
тически структури. По този 
начин теорията на категори-
ите ни позволява да видим 
общото между отделните дя-
лове на математиката, осигу-
рява ни универсален език, в 
който могат да бъдат облече-
ни резултатите на всяка из-
вестна формална теория.

Лицата на Протей
Росен Люцканов 

ИК „Изток-Запад“

http://www.iztok-zapad.eu/
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След като разглежда страхо-
вете и нуждата от сигурност 
на християните в западна 
Европа от Средновековието 
до края на XVIII век в пър-
вия том на „Една история на 
Рая“, видният френски исто-

рик Жан Делюмо продължа-
ва своето изследване, като 
си поставя за цел да „съживи 
мечтите за щастие на една 
цивилизация...“ Чрез вто-
рия том на своя блестящ труд 
Делюмо обръща специално 
внимание на многобройни-
те миленаристки прояви в 
периода ХV–ХVІІ в., подчер-
тавайки, че терминът „ми-
ленаризъм“, в истинския 
си смисъл не е очакване на 
1000 или 2000 г., а „очаква-
не на хиляда години земно 
щастие”. Колективната на-
дежда за това земно щастие 
е разгледана като историче-
ски „обект“ във втората част 
на „Една история на Рая“ по 
сходен с предната книга на-
чин: блестящо, енциклопе-
дично и увлекателно.

Една история на Рая
Жан Делюмо 

ИК „Изток-Запад“

http://www.iztok-zapad.eu/
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„Из живота и положението 
на българите във вилаети-
те“ на Шопов е неподправен 
и изчерпателен пътеводител 
из земите в някогашна Юго-
западна България. За автен-
тичността на описаното в нея 

допринасят и използваните 
в текста остарели думи и из-
рази от този край, които от-
давна са излезли от употреба 
и днес звучат непознато или 
архаично. За по-лесното и 
осъвременено разбиране на 
написаното от Шопов книга-
та съдържа и речник на диа-
лектните думи в българския 
език, използвани по тези 
земи.

„Из живота и положението 
на българите във вилаетите“ 
е част от поредицата „Спасе-
ната история”, която включ-
ва още „Живата истина“ на 
Павел Милюков, „Лятото на 
1913 година“ на Георги Или-
ев, „Македония и Българско-
то възраждане“ на Симеон 
Радев и „VII състав на На-
родния съд“ със съставители 
Върбан Тодоров и Николай 
Поппетров.

Из живота и положението на 
българите във вилаетите
Атанас Шопов

ИК „Изток-Запад“

http://www.iztok-zapad.eu/


 http://nauka.bg 13

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

60

Идеята на проекта е да се проу-
чат и популяризират институ-
ции в България, занимаващи 

се с наука, техните дейности и проек-
ти, както и отделни български учени, 
работещи върху важни научни про-
блеми и постигнали важни резултати. 
В рамките на проекта ние от Сдруже-
ние „Форум Наука“ ще осъществим 
контакти с поредица такива институ-
ции, ще проведем срещи на място с 
техните ръководители и научни еки-
пи, ще заснемем интервюта и репорта-
жи, ще напишем статии, придружени 
с фотографии и видео материал. Съ-
браните материали след съответната 
обработка ще се публикуват в елек-
тронното списание „Българска Нау-
ка” - http://nauka.bg, което е собстве-
ност на Сдружението. От най-добрите 
материали ще се създаде електронен 
сборник, който, както и списанието, 
ще се изтегля безплатно. Планираме 
също да проведем в края на проекта 
публична дискусия – конференция по 
проблеми, свързани с формулирането 
на публичните политики за развитие-
то на науката в България, с участието 
на представители на научни и уни-
верситетски среди, НПО, държавни 
институции, студенти и докторанти и 

всички, проявяващи интерес към те-
мата. Ще се напечата сборник с всич-
ки публикации и  доклади от конфе-
ренцията, а също така - и материали, 
свързани с проекта и най-значимите 
моменти от проведените дейности в 
проекта.

Много бихме се радвали ако вашата 
научна работа и научната институция 
влезе в сборника. 
Ще е чудесно ако работим заедно за 
популяризирането на науката и науч-
ните работници в България.

Дейностите и целите на проекта може 
да намерите в прикачения файл или 
на съответните линкове:

h t t p : / / n a u k a . b g / f o r u m / i n d e x .
php?showtopic=15492

h t t p : / / n a u k a . b g / f o r u m / i n d e x .
php?showtopic=15497

Петър Теодосиев -  0885811386

БГ Наука

НАУКА
Ние от Сдружение „Форум Наука“  
имаме спечелен проект “Българска 
Наука в действие“. 

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15492
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15497
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http://nauka.bg/forum/index.php?showforum=145
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Сдружение „Щастливо 
дете” и електронното 
списание „Българска На-

ука” разработи проект в сфе-
рата на неформалното обра-
зование с цел разширяване и 
обогатяване знанията на мла-
дежи в неравностойно положе-
ние и по-конкретно на незрящи.
 
Проекта „Почети ми“ http://readme.
nauka.bg – имаше огромен успех и 
надмина всички очаквания и плану-
вани резултати.
 
Идеята на този проект „Прочети ми“ е 
да разширим дейностите, които започ-
нахме с проекта „Почети ми“ http://
readme.nauka.bg още преди година. 
Проектът среща голямо одобрение и 
постоянно имаме запитвания за още 
материали.

 Основна част от проекта е участници-
те и доброволците към него да проче-
тат на глас и запишат статии, съобра-
зени с учебния материал и подходящи 
за младежи от 16 до 18 годишна въз-
раст.
 
Материалите ще се обработят от учас-
тниците в проекта чрез техниката, 
която е закупена вече по проект „По-
чети ми“ http://readme.nauka.bg за 
реализацията му.
 
По време на проекта се предвижда 
също така да бъде подготвен за изда-
ване и отпечатване два дайджеста спе-
циално създадени за младежите в не-
равностойно положение, включващи 
най-интересните и най-високо оцене-
ни материали. Това ще бъдат два спе-
циално създадени броя на списание 
„Българска Наука“

Ние отново четем!
НАУКА

http://nauka.bg/forum/index.php?showforum=145
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15605
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 www.nauka.bg – като всеки брой ще се 
изчете от доброволци и запише на CD. 
Два броя по 500* бройки + два различ-
ни CD-та по 500* бройки. Предвиде-
ли сме по три месеца работа за всеки 
един брой, за да имаме време за под-
готовка, прочит, редакция и разпрос-
транение. Разпространението ще ста-
не лесно и бързо с вече осъществените 
контакти по предния проект „Почети 
ми“ http://readme.nauka.bg .
 
Проектът е насочен към подпомагане 
на децата и младежите с увредено зре-

ние, сираци и младежи в неравностой-
но положение като, чрез улесняване 
на достъпа им до подбраните матери-
али, целим приобщаването им към не-
формалното образование, запознава-
нето им с научна и научно-популярна 
литература, и в крайна сметка подпо-
магане на образованието и интеграци-
ята им.
 
*Бройките не са окончателни, тъй като 
финансовата част на проекта е съкра-
тена с 500 евро.

НАУКА

Свържете се с нас:
admin@nauka.bg
petar@nauka.bg
rosen@nauka.bg

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15605
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На 9 ноември в София ще се проведе 
едно от многото за мащабите на бъл-

гарския  пазар образователни събития – 
Access MBA One-to-One/ Access Masters. 
Използваме повода да представим разли-
ките между програмите Магистър в об-
ластта на бизнеса и управлението и Ма-
гистър по бизнес адмистирация (МВА).

Какво е Магистратура

Магистърските програми са обучение, 
което предоставя по-задълбочено ниво 
на знанията в дадена област и надгражда 
над образованието, придобито в програми 
за степен „Бакалавър“. В България има и 
програми, които нямат Бакалавърска сте-
пен, а дипломирането става направо със 
степен Магистър като срокът на обучение 
е по-дълъг. В България се прави разграни-
чение и между магистратура за „специа-
листи“ т.е. завършили бакалавърска сте-
пен в същата или свързана специалност  
и за „неспециалисти“, като в този случай 
срокът на обучението е с един семестър 
или година повече. В повечето случай ма-
гистратура може да се започне (след ук-
пешно кандидатстване с изпит, есе и/или 
събеседване) веднага след приключване 
на бакаларъвската степен. За много мал-
ко магистратури може да има изискване за 
предишен професионален опит, свързан с 
изучаваната специалност, което е същест-
вена разлика в сравнение с МВА програ-
мите.

Какво е МБА

МБА (Магистър по бизнес администрация 
– Мaster of Business Administration (MBA)) 
е образователно-квалификационна степен, 
която се получава след успешно завършва-
не на обучение в академична програма по 
„Бизнес администрация”. Още в началото 
трябва да се направи важното разграниче-
ние между два вида МБА обучение, което 
е достъпно за българи. По-разпростране-
ни в България са „академичните” МБА, 
които са по-близки до класическата ма-
гистратура и са подхдящи за кандидати 
без професионален опит.  „Класическите” 
МБА, са изключително практически на-
сочени и обучението е базирано на опита 
на участниците в тези програми,  от които 
се изисква да имат поне две или три годи-
ни професионален или дори управленски 
стаж.  

Разликите между Магистратура и МВА

За да не сравняваме „ябълки и портокали“, 
трябва да уточним, че ще говорим за ма-
гистратури в областта на бизнеса и упра-
влението като финанси, маркетинг, бизнес, 
мениджмънт.

Кариерна цел

Специализираната магистратура не из-
ключва и обучението в МВА на по-късен 
етап. Има много кандидати за МВА, които 
имат магистърска степен или дори доктор-

Бизнес магистратура или Магистър по 
бизнес администрация (МВА): открийте 
разликите

Илиана Бобова
консултант, Access MBA Reach

НАУКА
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ска (Ph.D.). Магистратурата е най-подхо-
дяща за хора, които искат да задълбочат 
експертните си знания в дадена област – 
напр. маркетинг. Т.е. те искат да работят 
като специалисти  в областта на маркетин-
га или още по-тясна специализация и да 
получат всички необходими академични 
знания и умения в съответната област.

МВА е най-подходящ за тези, които виждат 
бъдещето си като бизнес лидери и мени-
джъри и дори да са специалисти в някаква 
област, смятат да се фокусират върху биз-
нес управлението и развитието.  Дори има 
дискусия дали е необходимо мениджърите 
да познават в детайли спецификата на биз-
неса и дали има „универсални“ мениджъ-
ри. Тези две гледни точки са реалност и 
в самите МВА програми – така както има 
общо-управленски МВА, така има и МВА 
специализирани по индустрии (МВА в 
авиацията, във винарската индустрия, в 
сектора  на луксозни стоки и услуги).

Изискване за професионален опит

Освновна разлика между магистратурите 
и МВА е, че обучението в МВА е базира-
но в значителна степен и на собствения 
професионален опит на участниците. Те 
се позовават на него в груповите си про-
екти, работа по казуси,  дискусии и срещи 
с представители на бизнеса. Въпреки че 
има разлики, може да се обобщи, че ми-
нималното изискване за кандидатстване е 
2 – 3 години пълноценен професионален 
опит. Понякога се изисква част от опита да 
е и управленски.  Интересен е фактът, че 
средната продължителност на опита може 
да достигне до 10 години, дори в програми 
чието минимално изискване е 2 години.

Повечето магистратури не изискват про-
фесионален опит, въпреки че това не важи 
в областта на финансите.

Изисквания за прием

За международните МВА и магистратури 
се изисква завършена Бакалавърска сте-
пен и отлично вледеене на езика на препо-
даване. Котато обучението е на английски, 
нивото на вледеене най-често се доказва с 
някой от международните стандартизира-
ни тестове като IELTS, TOEFL, Cambridge 
Advanced/Proficiency. 

Успехът от дипломата в бакалавърската 
програма има доста по-горяма  тежест при 
кандидатсването за магистратури, откол-
кото за МВА. Но повечето МВА програ-
ми изискват и допълнителен тест GMAT 
(Graduate Management Admission Test) или 
GRE, които в някои случаи могат да бъдат 
заменени с специфични тестове на самия 
университет.

НАУКА
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Такса за обучение

Таксите за обучение в МВА обикновено са 
по-високи от тези за магистратурите. Ще 
илюстрирам с цените на едно от водещите 
европейски бизнес училище, в което МВА 
програмата струва 59 700 евро, а магис-
търските програми са от 24 500  до 35 500 
евро. 

Тъй като МВА обикновено води до по-ви-
сока управленска позиция, доходите които 
получават възпитаниците на МВА са дос-
та по-големи, както и инвестицията им в 
обучението.

Уникална възможност за индивидуални 
срещи с представители на водещи МВА 
и магистърски програми

На 9 ноември, събота, от 9:00ч. до 17:00ч. 
в Шератон Хотел Балкан ще се проведат 
събитията Access MBA & MASTERS, по 
време на които едни от най-добрите меж-
дународни бизнес училища ще се срещнат 

с квалифицирани кандидати от България.  

По време на събитията кандидатите имат 
възможност за индивидуални срещи или 
срещи в малки групи в рамките на 20 – 25 
минути с  представители на бизнес уни-
верситетите както и с консултатните на 
Access MBA & MASTERS Tour. Заинтре-
сованите ще могат да участват и в инте-
рактивни информационни сесии във фор-
мат „roundtable discussion”, които се орга-
низират с ограничен брой участници (до 
10 души), както и да присъстват и задават 
въпроси по време на панелните дискувии 
и конференции. 

Тъй като местата за индивидуални срещи 
са ограничени, се препоръчва по-ранна 
регистрация на:

 http://bit.ly/MBAandMastersEdu 

НАУКА
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Сдружение „Форуми Наука“ взе 
участие в проекта „Citizenship 
can be fun!“, в който се вклю-

чиха 40 младежи от 8 страни (Бълга-
рия, Унгария, Швеция, Португалия, 
Италия, Испания, Турция, Румъния) в 
края на юли месец 2013 г. Младежкият 
обмен се състоя в Секешфехервар, Ун-
гария. По време на обмена участници-
те извършваха различни симулации 
на реални ситуации свързани с тема-
та. Обсъждаха се начини за едно до-
бро, ползотворно и щастливо единно 
европейско гражданство - равенство 

между половете, културни ценности, 
околната среда, доброто управление, 
устойчивото развитие и т.н. Обменът 
се състоя благодарение на Фондация 
BOCS, която има опит в интерактивни 
глобални образователни дейности, си-
мулационни игри, в съчетание с учеб-
ни посещения и пътувания.

Повече за наши проекти:
http://ngo.nauka.bg/

НАУКА
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Разкажи ни малко повече за себе 
си?

Казвам се Ивайло Миленков и 
съм физик. Завършил съм Со-
фийски Университет със специ-

алност физика на твърдото тяло и мик-
ро електроника. Работил съм в  „Нов 
Български Университет“ в лаборато-
рията по когнитивна лингвистика, в 
БАН –  лаборатория  по зрителна ин-
формация към института по физиоло-
гия на човека. За няколко години бях 
в  Брюкселския свободен университет, 
в лаборатория по нелинейна  оптика, а 
сега работя в частна компания за про-
изводство на светодиоди, като ръково-
дител на развойната дейност.

Как се срещна с театъра?

Един приятел и колега ме „подхлъз-

на“– Светозар Георгиев (познат като 
ghostdog или psychobaiko) . Благода-
рение на него се срещнах с „36 майму-
ни“.
Точно преди една година се запознах с 
Гергана Димитрова, която имаше идея 
да създаде миниатюра, в която да тече 
разговор между журналист и учен на 
фона на театрални инсталации. Иде-
ята беше този разговор да интерпре-
тира физическите представи за време. 
Това ме заинтригува и заедно започ-
нахме да развиваме тази театрална 
инсталация. Създадохме миниатюра-
та „Времето на кварките“, а сега следва 
продължението – цялостен спектакъл. 

Какво те провокира да участ-
ваш в създаването на театра-
лен спектакъл?

Гергана Димитрово предложи да на-

Любопитството и страстта към 
експеримента в театъра и науката.
Ще ви представим  Организация за съвременно алтернативно изкуство 
и култура - “36 маймуни” и новият им проект „Времето на кварките“. 
Сред разнообразния културен живот в столицата вниманието ни беше 

привлечено над този свободен театрален проект, защото в него науката 
среща съвременното изкуство под формата на образователен театър. 
За да опознаем процеса ще ви запознаем с медиатора между науката и 

изкуството - Ивайло Миленков  /физика/, който ще разкрие подробности 
от кухнята на един театрален експеримент.

НАУКА
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правим представление, което говори 
за физиката и използва квантово-ме-
хничния поглед. Изборът по-скоро 
режисьорски, за мен цялата физика е 
интересна.
Специално моят стремеж  и мотива-
ция са свързани с това, че едно теа-
трално представление може да се из-
ползва като пропаганда за науката. В 
рамките на един спектакъл можеш да 
покажеш, как се решава питагоровата 
теорема. Да подхлъзнеш публиката да 
усети, че физиката не е толкова слож-
на, а интересна и дори много красива. 
Да разкажеш за науката чрез изку-
ството. За да реализираш целта си  - 
всички средства са позволени!  

Какво подготвяте с „36 майму-
ни“ и какво е твоето участие?

Заедно с режисьорката разработваме 
концепцията за „Времето на кварки-
те“ - театрална инсталация на тема 
квантова физика. Също така участвам 
в представлението в ролята на физик.
Да започнем от там, че има един раз-
говор между радио водещ и физик, в 
който се обсъжда въпросното предста-
вление. В диалогът журналистът не 
открива смисъла на театралната по-
становка. Той  открито изразява учуд-
ване, че театърът говори за наука. От 
другата страна физикът споделя сво-
ят мироглед относно представление-
то, аргументиран с конкретни факти, 
знания и информация. Така се случва 
силно диалогичен разговор, в който  
гледните точки са противоположни и 
противопоставящи се.  Важно е да от-
бележим, че диалогът не е режисиран, 

НАУКА
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а по-скоро естествен и непринуден. 
Фиксираното в него са темите, но по-
токът на радио интервюто е спонта-
нен.
Разбрахме, че ще има различ-
ни обекти свързани с физични-
те процеси в представлението, 
разкажи ни за тях. 

Още в миниатюрата „Времето на квар-
ките“  имахме много неща, които ис-
кахме да кажем. Със създаване на ця-
лостното представление надградихме 
и разширихме обхвата. 
Обектите са под формата на инстала-
ции – видео прожекции или полу-ла-
бораторни работещи хитрини, кои-
то бълбукат и се движат или правят 
нещо. Тяхната цел е да привлекат ин-

тереса. Като фокуси, които фиксират 
вниманието. Инсталации, които се 
разясняват в интервюто. Като картин-
ни примери те са реални обекти, кои-
то в своето обяснение имат научната 
концепция, която искаме достъпно да 
представим. Те могат да бъдат опреде-
лени като една част театрална магия 
и една част научно обяснение. До го-
ляма част от тях публиката буквално 
ще може да се докосне, а обяснението 
им се свързва с това дали публиката си 
взаимодейства с тях или не.

Темата ни насочва към „квар-
ките“ , каква форма приемат в 
представлението?

Кварките в представлението са много 

НАУКА
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видими и изключително забавни. Те 
са пресъздадени от двама танцьори - 
Ангелина Гаврилова и Нейтън Купър. 
Мога да ги опиша като пилоти изпи-
татели, които самоотвержено се хвър-
лят, за да достигнем до резултат при 
театралния експеримент, притежа-
вайки едно завидно дръзновение.
 В началото имах доста резерви за това 
представление.  В науката е проява на 
лош вкус и до известна степен е ком-
прометиращо да говориш за Наука 
по ненаучен начин. Но когато видях 
кварките се освободих от тези притес-
нения, те бяха толкова забавни и дори 
гротескови. С тяхна помощ веднага ми 
отпаднаха възраженията и си казах, 
‘но това въобще не е сериозно, и е тол-
кова смешно’.

Какво общо откри между изку-
ството и науката?

Общото е, че ако искаш добър резул-
тат –трябва много търпение. Незави-
симо колко е хубава първоначалната 
идея или хипотеза е нужна много упо-
ритост и работа, за да достигнеш до 
краен резултат. Всъщност е доста раз-
лично….

Какво е различно в  естеството 
на работата?

Бил съм замесен и в други театрал-
ни постановки, правил съм музика 
за представления на Деси Шпатова и 
там беше доста различно. С Гергана 
Димитрова си изработихме една ме-
тодология, която не знам до колко е 
представителна за театралния процес. 

В нея откривам, че общото между на-
уката и изкуството, а именно , че няма 
фиксиран сценарии в експеримента. 
Тоест имаш намерения за постигане 
на някакви резултати, но априори не 
залагаш всичко на нещо, а проверя-
ваш дали това работи. 

Значи бихме могли да кажем, че 
общото е експеримента?

Експериментът е общото, но се разли-
чава  по това как присъства на двете 
места. По-скоро общото е в това е, че 
основната мотивация е в желанието да 
видиш какво ще стане ако ...

Какви са двата експеримента? 
Разкажи ни малко повече за 
тях?

В създаването на представление ти си 
обвързан с публиката. Подчиняваш 
всичко на това как този експеримент 
ще въздейства на хората. После се 
оказва, че то може да бъде възприето 
по един или друг начин, а на самото 
представление възникват и нови про-
чити, които не си ги залагал. 
Научният експеримент  е добре да 
бъде точно заложен, така че резул-
татът да бъде еднозначен. При него 
имаш свободата  да не си с перфектен 
резултат в началото, и евентуално да 
го подобриш в движение. Първо пус-
кане, второ, трето...Ако не стане днес, 
може утре със свежа идея да направиш 
промени в експеримента докато ... ста-
не. В научен контекст експеримент е 
да сблъскаш своята идея с действител-
ността и да видиш какво ще се получи.  

НАУКА
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И ако това което се получи е интересно 
– да публикуваш резултата си и да го 
представиш пред научната общност. 
В театралния експеримент липсва 
тази свобода, защото там е недопус-
тимо да го представиш на публиката 
в незавършен или полуработещ вид. В 
театъра ‘експеримента’ и ‘публикаци-
ята’ се случват по едно и също време 
и се нарича представление. И затова е 
по-ангажиращо и рамкиращо как ще 
бъде направен ‘експеримента-публи-
кация’.

Свободата във физичните екс-
перименти е по-голяма от тази 
в театъра?

Да, принципно. Заради това че в нау-
ката не каним зрители на експеримен-
та , а ги каним само на публикацията 
на резултатите.  Все пак има случаи 
когато и в Науката експеримента се 
налага да е по-рамкиран. Ако експери-
ментът е много скъп и не можеш да си 
позволиш в началото да е без ясен фо-
кус. Например в ЦЕРН, едно пускане 
на ускорителя е свързано с ангажира-
не на много хора  и доста средства. Но 
въпреки това преди да се достигне до 
този момент има етапи на по-свобод-
но нагласяване на експеримента. При 
театралният експеримент си длъжен 
резултатът да бъде завършен и добър 
за пред публиката.

Какво е значението на екипа и за 
двете форми на експеримент? 

Днешната наука е екипна. Ако си тео-
ретик можеш да имаш повече свобода 

и да се изолираш – да бъдеш интро-
вертен, но пак имаш колеги с които 
разработвате даден научен казус. Оба-
че всеки научен експеримент  изисква 
добър екип. Съвременната научно екс-
периментална работа е екипна защо-
то често включва различни области и 
много технологии които изискват раз-
лични специалисти. 
По идея театралният екип се сглобя-
ва за конкретно представление и след 
това се разпада. В науката екипът се 
сглобява с години и има определящо 
значение за нивото на лабораторията, 
института, организацията..  Ако имаш 
шанса да попаднеш в добър екип, то 
имаш реални възможности за високи 
колективни и лични резултати.

Може ли да сравниш или разгра-
ничиш методите за работа при 
науката и театралното изку-
ство?

Сравнението изисква отговор на мета-
ниво, което говори доста общо за не-
щата. Театралният метод, който ние 
използваме, е свързан с доверяването 
на интуицията и на усещането за есте-
тика и смисъл. Научният метод в по-
експериментален смисъл е да се дове-
риш на резултата. И дори той да бъде 
противен на очакванията…ти тръгваш 
от него, той е важният и върху него 
градиш. В науката вътрешните ти усе-
щания не са важни, важни са обектив-
ните факти.

Работата в театъра помогна 
ли ти на работата в полето на 
физиката?

НАУКА
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Театърът ми даде възможност за по-
знание на една различна гледната точ-
ка и да се ангажирам в съвсем различ-
на посока. Ще дам един пример: ако 
си рибар, то дейността ти е свързана с 
това да избереш подходящото място, 
да подбираш стръвта, да имаш търпе-
ние и да пазиш тишина. И ти обичаш 
рибарството, но не можеш да правиш 
само това. За освежаване търсиш да 
намериш нещо противоположно, за 
да можеш да бъде по-пълноценен в 
основната ти дейност.  Търсиш шум, и 
дейности които не изискват съсредо-
точаване за да си починеш от рибар-
ството.
В театъра правя нещо тотално различ-
но, фриволно и неконсервативно. Теа-
търа е активна почивка, която ме осве-
жава за науката и подготвя за нея.

Според теб какво е за хората, 
които се занимават с наука те-
атъра и за театралите наука-
та? 

За хората от театъра науката е нещо от 
което не разбират, но им е много ин-
тересно. За отдалите се на науката, те-
атърът  е неангажиращо забавление, 
което е доста далечно. Но откривам  
скрито любопитно и от двете страни.  
Това чисто детско любопитство лесно 
може да предизвика силна привърза-
ност и  интересна продуктивност.

Защо настъпва именно „Време-
то на кварките“?

Защото е време на експеримента, а 

любопитството те провокира да бъдеш 
участник в него. Всеки посетил теа-
тралната лаборатория на „36 майму-
ни“ ще бъде част от съвременен  екс-
перимент с изненадващ резултат.
Можете да станете част от експери-
мента ВРЕМЕТО НА КВАРКИТЕ -ин-
терактивна театрална инсталация на 
тема квантова физика само за 10 пред-
ставления в рамките на 15 дни. На 30, 
31 октомври и 1, 2 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 и 15 но-
ември в бившето кино „Македония“ 
(ул. „Пиротска“ 5, София) от 20:00 
часа.

За повече информация: 
http://36monkeys.blogspot.com/ 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
quarktime/

Снимки:
Виктория Атанасова

Здравко Йончев

НАУКА
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
„ЙОРДАН ЙОВКОВ – 1870 година“- Добрич

Бул.“25-ти септември“  N44,  тел. 058 /60 35 31, 0885 504954,  e-mail: 

chitalishte1870.dch@gmail.com,           
Народно читалище „Йордан Йовков – 

1870 година” е с 143-годишна история и е едно от 
най-големите читалища в страната. Чрез своите 
многообразни дейности и организираните прояви 
Читалището обслужва над 10 000 граждани, 
обогатява културния живот в града, приобщава 
гражданите към ценностите и постиженията на 
изкуството, културата и науката. 

То е онази институция, която е успяла да 
съхрани, отключи и създаде духа на културата 
през годините и наше  морално задължение е да 
работим за неговото опазване и развитие. 
            Сградата на Читалището е построена през 
1967 г. Разгърнатата й площ от 4 000 кв. м. я прави 
най-голямата читалищна сграда в България. 
През годините са правени частични ремонти, но 
вече е крайно наложително да се предприемат 
мерки за цялостното обновяване на сградата и 
адаптирането й към съвременните стандарти за 
енергийна ефективност.  
  

Настоятелството на НЧ „Й. Йовков – 1870 
година” гр. Добрич се обръща към Вас с молба 
за съдействие относно реализиране на проект, 
финансиран по Първа ос на НАЦИОНАЛНА 
СХЕМА ЗА ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ /НСЗИ/ 
към Национален Доверителен Еко Фонд  /
НДЕФ/.

Проектът е свързан с повишаване на 
енергийната ефективност в сградата на НЧ 
„Йордан Йовков – 1870 г.”: изолация на външни 
и вътрешни стени, изолация на покрив, подмяна 
на дограма, енергоспестяващи мерки (ЕСМ) 
по осветление, подмяна на отоплителните 
инсталации (тръбен път  и радиатори). Целта е 
да се намалят  емисиите на парниковите газове, 
на базата на извършен енергиен одит и изготвен 
съответен инвестиционен проект, съгласно 
българското законодателство. 

Разходите, които НЧ „Йордан Йовков – 
1870 година” ще направи за изготвяне на енергиен 
одит, работно проектиране, апликационна форма, 
тръжни документи и/или други консултантски 
и външни услуги не се възстановяват от НДЕФ. 
Общата сума на финансовото участие на 
Читалището в проекта е в размер на 297 462 лева.
           В тази връзка се обръщаме към Вас с молба 
за финансова подкрепа, за да може да стартира 
така необходимият за Читалището на гр. Добрич 
проект.

Вярваме, че няма да останете безучастни и 
ще получим Вашето съдействие за реализирането 
на идеята ни. 

Дарителската кампания „МОЕТО 
ЧИТАЛИЩЕ” се откри на   17.09.2013 г.  
Предвидените от Вас средства може да преведете 
по сметка:

Юробанк България АД                                  
            С уважение, 
BIC: BPBIBGSF                                                            Председател:
IBAN: BG35 BPBI 7938 1060 6381 01                         Юлия 
Стаматова

Настоятелството на НЧ „Й. Йовков – 
1870 година” гр. Добрич

се обръща към Вас с молба за съдействие относно реализиране на 
проект, финансиран по Първа ос на НАЦИОНАЛНА СХЕМА ЗА ЗЕЛЕНИ 

ИНВЕСТИЦИИ /НСЗИ/ към Национален Доверителен Еко Фонд  /НДЕФ/.

Продуценти:
Петър Теодосиев   Росен Теодосиев

НАУКА
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Гледайте целия филм:
NAUKA.BG

Продуценти:
Петър Теодосиев   Росен Теодосиев

Сценаристи:
Антоан Тонев   Радослав Тодоров

Режисьор
Борис Грозданов

http://1912.nauka.bg/
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Кръговите видове - прав ли е 
Дарвин?

През 1859г излиза от печат 
„Произходът на видовете” на 
Чарлз Дарвин. Той публику-

ва своя труд след като 18 години го е 
държал в „чекмеджето”, образно ка-
зано не е посмял да даде публичност 
на едно толкова авангардно мислене 
в областта на биологията във време, 
когато се е считало че единствен Гос-
под Бог е сътворител на света и всичко 
живо в него. 

Днес, макар да са изминали 154 годи-
ни от отпечатването на този епохален 
труд, променил човечеството, макар 
вече да не царува догмата за божестве-

ния произход, все още не спират спо-
ровете относно описаният от Дарвин 
път за поява на видовете.

Описването на същесвуващи в 
природата,така наречени кръгови 
видове отново отваря въпроса за про-
изхода на видовете.

Какво е кръгов вид?

Застъпваща се серия от популации на 
близкородствени видове, при които на 
всяка от две съседни, видовете се чиф-
тосват помежду си и дават плодовито 
потомство, но съществуват поне две и 
то крайни популации, при които ви-
довете са толкова различни, че не мо-

БИОЛОГИЯ

ЧАЙКИТЕ
  Тези толкова познати ни птици, всъщност, предизвикват повече въпро-
си, отколкото отговори.  Що е то кръгов вид?  Що е то вид изобщо?  Как 
еволюира той? Въпроси с много трудни отговори.
  Автори:

Димитра Лефтерова
д-р.Чавдар Черников
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гат вече да се чифтосват помежду си. 
По този начин съществува генетичен 
поток между съседните популации. В 
двата края популациите или са твърде 
близко географски или се застъпват, 
така че цялата серия описва кръг.

Различно оцветените фигури предста-
вят различните популации, като всеки 
две съседни се припокриват географ-
ски и слабо се отличават по условия , 
начин на живот, външни белези / фе-
нотипно и генотипно/. Това разполо-
жение на популациите може да е гра-
дуално – например в планините /фиг 
А/ или да описва кръг около даден во-
ден басейн /фиг В и С/. Видовете от 
съседните популации могат да се чиф-
тосват помежду си, но тези от попула-
циите  в двата края / на фиг зелено и 
цикламено / вече са толкова различ-
ни, че не могат. Трябва да се отбележи 
също, че тези популации не отговарят 
на логиката на преносимост на свой-
ствата и ако А популация се чифтосва 
с Б популация , а Б със С, то това не 

означава, че А се чифтосва с С, а на-
против.

Кръговият вид  - доказателство 
за еволюцията?

Ричард Докинс е най-популярния за-
щитник на нео дарвинизма в съвре-
мието ни и  в своя труд The Ancestor‘s 
Tale (Разказът на прародителя) 
(2004), отбелязва за кръговите видо-
ве, че те „  единствено ни показват в 
географско измерение, какво се е слу-
чило във времево.”

Докинс и редица други автори раз-
глеждат кръговите видове като дока-
зателство в съвремието ни за еволю-
цията описана от Дарвин. Като във 
времеви план, живите и описани днес 
видове са крайни популации на кръ-
гови видове, съществуващи някога, 
на които междинните популации са 
изчезнали във времето. С други думи 
кръговите видове ни дават доказател-
ство за еволюцията, като илюстрират 
какво се е случило през времето кога-
то популациите генетично дивергират 
и постепенно се достига до появата на 
нов вид. 

Разбира се има и немалко противници 
на тази теза и на практика дори науч-
ни разработки, които оборват  първо 
примерите които ще изредим дали са 
кръгови видове и с това поставят осно-
вата на отричане на тази теория като 

БИОЛОГИЯ
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цяло.

Кръговите видове поставят казуса за 
т.нар видов проблем, за тези които 
искат да разделят живите организми 
на точно определени и строго дефи-
нирани видове и таксони. Оказва се, 
че точно при кръговите видове съ-
седните популации е трудно да бъдат 
определени като отделни видове и в 
повечето случаи са определяни като 
подвидове на един вид и по- късно от-
деляни в отделен токсон, което пък от 
своя страна е оспорвано. В тези случаи 
единствено двете крайни популации 
твърдо са определяни като отделни 
видове.  По този начин е трудно да се 
определи дали кръговите видове реал-
но са представлявани от популации на 
подвидове или са представлявани от 
популации на близки, но различава-
щи се видове. С това се поставя отно-
во проблема за определянето на вида 
като цяло.

 

  Кръговите видове в природата

Общо четири групи видове са раз-
глеждани като примери за кръгови 
видове. Класически пример са чайки-
те от род. Larus, които през 1925г. се 
описват ,че образуват верига от вари-
етети около Полярния кръг / макар по 
последни изследвания въпроса за това 
дали чайките са кръгов вид е спорен/. 
През 1938 се залага хипотезата за кръ-

гово разположение на  популациите 
на Зеленикавия певец / от сем.Копри-
варчета/ разпростарен в Непал около 
Тибетското плато, достига до Сибир,  
където крайните популации вече не 
се чифтосват помежду си. Пойното 
врабче Melospiza melodia заобикаля 
пустинята Сиера Невада в Калифор-
ния. Саламандрите от род Ensatina 
формират кръг около района на Цен-
тръл Вали в Калифорния. 

Тези описани случаи, както и някой 
други открития способстват Ернст 
Маер първи да формулира теорията за 
кръговите видове през 1942 .

Съвсем наскоро през 2012 е описан 
и първия кръгов растителен вид. 
Euphorbia tithymaloides, вид млечка, 
образуваща кръг от Централна Аме-
рика, Карибите, който се затваря 
при Вирджинските острови.

Чайките – класически кръгов вид

БИОЛОГИЯ
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Сребристата чайка (Larus argentatus) 
(отпред) и Малката черногърба чайка  
(Larus fuscus) (отзад) в Норвегия :  два 
фенотипа с ясни различия

Чайките от род  Larus образуват кръг 
около Арктика:  1: L. fuscus, 2: Сибир-
ската популация на  Larus fuscus, 3: L. 
heuglini, 4:L. vegae birulai, 5: L. vegae, 
6: L. smithsonianus, 7: L. argentatus.

Класически пример за кръгов вид са 
чайките от род Larus, чиито попула-
ции оформят кръг около Северния по-
люс. Популациите са определени като 
отделни видове. Европейската среби-
ста чайка (L. argentatus argenteus), 
която е разпространена на територия-
та на Великобритания и Ирландия 
може да хибридизира с Американска-
та сребриста чайка (L. smithsonianus), 
която обитава района на Северна Аме-

рика. Тя от своя страна може да хи-
бридизира с чайката вега или източно 
сибирската сребриста чайка (L. vegae). 
При западните подвидове чайката на 
Бирула (L. vegae birulai), хибридизи-
ра с чайката на Хюглин (L. heuglini), 
която от своя страна хибридизира със 
сибирската малка черногърба чайка 
(L. fuscus). Четири от гореспоменати-
те видове обитават северната част на 
Сибир. Последният е източен предста-
вител на малка черногърба чайка ( (L. 
fuscus) распространил си в северо-за-
падна Европа, включително Велико-
британия.

Малката черногърба чайка и сребрис-
тата чайка са достатъчно различни, 
за да не хибридизират нормално / не 
се чифтосват дори при изключителни 
обстоятелства/ .

Така чайките оформят непрекъсната 
серия от популации с изключение, къ-
дето двете линии се срещат в Европа.

Въпроси с неокончателни отго-
вори

Кръговите видове отварят редица фун-
даментални въпроси, на които все още 
не е даден окончателен отговор.

Как се определя вида?

Какъв е начинът на поява на нов вид?

БИОЛОГИЯ
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Кръговите видове доказателство за 
еволюция ли са?

Защо са описани толкова малко слу-
чаи на кръгови видове?

Какво може да ни помогне наблюде-
нието и изследването на кръгови ви-
дове по отношение на опазването на 
видовото разнообразие?

На тези и редица други въпроси отго-
ворите предстоят.

Литература:

o ^ Dawkins, R. The Ancestor‘s 
Tale, 2004:303
o ^ Brown, Rob. „“Same 
Species“ vs. „Interfertile“: concise 
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o ^ Liebers, D.; De Knijff, P.; 
Helbig, A. J. (2004). „The herring gull 
complex is not a ring species“. Proceedings 
of the Royal Society B: Biological 
Sciences 271 (1542): 893.doi:10.1098/
rspb.2004.2679. edit
o ^ The greenish warbler ring 
species, by Darren Irwin
o ^ A closer look at a classic 
ring species: The work of Tom Devitt
o ^ Liebers, Dorit; de 
Knijff, Peter; Helbig, Andreas J. 
(2004). „The herring gull complex is not 
a ring species“ (PDF). Proc. Roy. Soc. 

B 271 (1542): 893–901. doi:10.1098/
rspb.2004.2679. Electronic Appendix
o ^ Alström, Per 
(2006). „Species concepts and their 
application: insights from the genera Se
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speciation“ (PDF).Systematics and 
Biodiversity 7 (1): 33–62.
o ^ This species ring forms 
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in Richard Dawkins‘ The Ancestor‘s Tale, 
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^ Cacho & Baum (2012) „The Caribbean 
slipper spurge Euphorbia tithymaloides: 
the first example of a ring species in 
plants“, Procedings of the Royal Society 
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between microevolution and 
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3– doi:10.1023/A:1013319217703. PMI
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relationships within the Ensatina 
eschscholtzii complex 
confirm the ring species 
interpretation“. Systematic 
Biology 41: 273–291.

•	 Nova Scotia Museum of Natural 
History: Birds of Nova Scotia

•	 Adriaens, P. Hybrid Gulls Breeding 
in Belgium

http://en.wikipedia.org/wiki/Ring_
species

http://www.actionbioscience.org/
evolution/irwin.html

http://evolution.berkeley.edu/evosite/
evo101/VA1BioSpeciesConcept.shtml

h t t p : / / w w w . e v o l u t i o n n e w s .
org/2012/04/sorry_ring_spec058261.
html

http://darwiniana.org/rings.htm

http://www.darwinwasright.org/ring_
species.html

Таксономия на сем. Чайки 
(Laridae)  и род Larus 

Дълги години семейството има оспор-
вана систематика и видовете са отна-
сяни като подвидове и обратно. Уче-

ните от Дружеството на британските 
орнитолози/ BOURC Taxonomic Sub-
committee /, уточняват окончателно 
приетата  таксономия на сем. Laridae

/J. Martin Collinson, David T. Parkin, 
Alan G. Knox,George Sangster and Lars 
Svensson. Species boundaries in the 
Herring and Lesser Black-backed Gull 
complex. British Birds 101 • July 2008 • 
340–363/
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Филогенетично дърво на чайките от 
сем. Laridae, основано на ДНК анализ. 
Това дърво се базира на изчисления за 
20 000 поколения. По-дебелите чер-
ти показват вероятност по-голяма от 
95%. Със син триъгълник е показано 
монофилията на род Larus

Ще обърна внимание само на спорни-
те видове, с окончателно взето реше-
ние по отношение на систематиката.

• Каспийска чайка  Larus 
cachinnans (монотипична)

Дълго време класификацията на този 
вид е била спорна, като е описван като 
общ вид заедно със  жълтокраката 
чайка Larus michahellis и с  арменската 
чайка Larus armenicus. Дори все още 
в редица сборници видът е останал с 
наименование жълтокрака чайка. По 
нови изследвания, основани на ДНК 
анализ, учените го определят като от-
делен  монотипичен вид  и като един 
от най – старите във филогенетично 
отношение видове, дал основа за раз-
пространение и поява на северо запад-
ните видове чайки.

• Малка черногърба чайка Larus 
fuscus (политипичен, със subspp. 
fuscus, intermedius,graellsii, 
heuglini, taimyrensis, barabensis)

Таксономията на групата Larus 
argentatus/Larus fuscus / сребриста – 
малка черногърба чайка/  е доста ос-

порвана и редица учени определят ня-
колко подвида или вида в тази група 
като цяло. Освен това  групата на тези 
птици са описани като т.нар. кръгови 
видове, разпространени кръгово око-
ло Арктика. Видът малка черногърба 
чайка Larus fuscus е определен като 
политипичен с няколко подвида:

Larus fuscus sbsp. Fuscus

Larus fuscus sbsp. Intermedius

Larus fuscus sbsp. Graellsii

Larus fuscus sbsp. Heuglini

Larus fuscus sbsp.taimyrensis

Larus fuscus sbsp. barabensis

• Сребриста чайка Larus 
argentatus ( политипичен със 
subspp. argentatus and argenteus)

Видът сребриста чайка Larus argentatus 
e определен като политипичен с два 
подвида:

Larus argentatus sbsp. argentatus /Скан-
динавска сребриста чайка/

Larus argentatus sbsp. Argenteus  /Бри-
танска сребриста чайка/

• Жълтокрака чайка  Larus 
michahellis (политипичен със 
subspecies michahellis, atlantis и по-
тенциално други популации, които 

БИОЛОГИЯ



 http://nauka.bg 37

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

60

тепърва се изследват/

Дълго време класификацията на този 
вид е била спорна, като е описван като 
подвид на сребристата чайка Larus 
argentatus  или на каспийската чайка 
Larus cachinnans. Името си получава 
от немския учен Карл Михахелес /Karl 
Michahelles /. Някой я именуват запад-
на жълтокрака чайка, за да я отделят 
от източната популация Larus atlantis 
, отделена като подвид

 Larus michahellis sbsp. Atlantis

Larus michahellis sbsp. michahellis

• Американска сребриста чай-
ка Larus smithsonianus (по-
литипичен със  subspp. 
smithsonianus,vegae, mongolicus)

Този вид също дълго време е бил спо-
рен. Сега се према, че е отделен вид, 
но политипичен, като включва подви-
дове

 Larus smithsonianus subspp. 
smithsonianu

Larus smithsonianus subspp.  vegae

Larus smithsonianus subspp. Mongolicus

Последният подвид Mongolicus се 
разглежда от повечето автори като 
отделен вид. На този етап се према 
като подвид, но неговото положение 

е възможно да се промени в резултат 
на следващи изследвания.

• Арменска чайка Larus armenicus 
(монотипичен)

Дълго време класификацията на този 
вид е била спорна, като е описван като 
общ вид заедно със  Каспийска чайка  
Larus cachinnans. Сега окончателно 
се према видът за отделен моноти-
пичен - Larus armenicus

Larus michahellis, Larus 
smithsonianus, Larus argentatus, 
Larus cachinnans, Larus fuscus 
техните подвидове са наричат от 

БИОЛОГИЯ
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орнитолозите комплекс херинго-
ви чайки.

Фенотипични вариации в комплекса 
херингови чайки. (a) L. michahellis,

Лесбос, Гърция (b) L. smithsonianus, 
Нюфаунленд, Канада (c) L. a. argentatus,  
Ротердам, Холандия (d) L. a. argenteus, 
Лейден, Холандия (e) L. hyperboreus, 
Свалбард, (f)L. hyperboreus, Чърчил, 
Канада (g) L. marinus, Грейфсвалд, 
Германия (h) L. fuscus, Лейден, Холан-
дия Leiden,

Литература:

•	 The Herring Gull Complex (Larus 
argentatus -fuscus - cachinnans) 
as a Model Group for Recent 
Holarctic Vertebrate Radiations.
Dorit Liebers-Helbig, Viviane 
Sternkopf, Andreas J. Helbig{,and 
Peter de Knijff. Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg 2010

•	 J. Martin Collinson, David T. 
Parkin, Alan G. Knox,George 
Sangster and Lars Svensson. 
Species boundaries in the Herring 
and Lesser Black-backed Gull 
complex. British Birds 101 • July 
2008 • 340–363

Херинговите чайки – филогео-
графия и еволюция.

Приблизитело 20 вида чайки, раз-
пространени в Евразия и Северна 
Америка са наричани Херингови чай-
ки. Таксономията на херинговите чай-
ки е доста оспорвана. Повечето видове 
са описани като кръгов вид / поредица 
от застъпващи се географски , чифтос-
ващи се помежду си популации, като 
първата и последната са толкова раз-
лични, че не се чифтосват и не дават 
хибриди; кръговите видове се дават за 
пример на пряко наблюдение на ево-
люцията и появата на нови видове в 
действие/.

За да се изясни таксономията и да се 
отговори на въпроса кръгов вид ли са 
наистина чайките, в последните го-
дини учените усилено работят върху 
ДНК изследване / митохондриална 
ДНК и полиморфни автозомални ло-
куси ;вж. използвана литература/  на 
тези видове. В следствие на тези из-
следвания Дружеството на британ-
ските орнитолози/ BOURC Taxonomic 
Sub-committee /    приемат единна 
систематика на херинговите чайки / 
Larus argentatus, Larus fuscus, Larus 
michahelis, Larus cachinnans, Larus 
armenicus, Larus smithsonianus, Larus 
mongolicus, Larus barabensis и подви-
дове/.

БИОЛОГИЯ
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На фиг 1: Ареал на разпространение 
на херинговите чайки.

На основа на ДНК изследванията се 
изяснява и филогеографията на тези 
видове. Оборва се първоначалната 
версия, че всички тези чайки са про-
излезли от един общ предшественик, 
обитаващ определен ареал / рефугиум 
/ , от който постепенно по кръгов на-
чин в течение на времето се е разпрос-
транил в цяла Холарктика, давайки 
основа за появата на всички тези нови 
видове.

Въз основа на ДНК изследванията, 
учените отделят два ясно генетично 
различни клона, които преди около 
300 000 години са съществували в два 
региона / рефугиума/ - Северно Атлан-
тически и Арало Каспийски клонове. 
Каспийската / Larus cachinnans /и сре-
бристата чайка / Larus argentatus/ са 
два съвременни вида, които имат най-
различаващия се и най-ранно отделен 
от хипотетичния прародител хапло-

тип. На база на типизирането, учените 
определят, че хипотетичния прароди-
тел на първия клон е обитавал северо 
източен Атлантик / сегашния ареал на 
сребристата чайка /, а на втория клон 
в Арало Каспийския регион / сегашен 
ареал на каспийската чайка/.

Фиг 2. Филогеография на херингови-
те чайки – генетично обособени / на 
основа на мтДНК хаплотипове/ в 
два клона  - Северно Атлантически и 
Арало Каспийски.

Арало Каспийската популация / пред-
шественик на клон II/ се  е разпростра-
нил до северно Евразийските брегове, 
след това на запад до Великобритания 
и Исландия / сегашния ареал на мал-

БИОЛОГИЯ
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ката черногърба чайка Larus fuscus/ 
и на изток по цялото крайбрежие на 
северен Сибир / vegae, schistisagus/ 

и Северна Америка /smithsonianus, 
glaucescens, glaucoides/.

Фиг 3.  Филогеография на херингови-
те чайки – генетично обособени / на 
основа на мтДНК хаплотипове/ в 
два клона  - Северно Атлантически и 
Арало Каспийски.

Това разпространение е в съгласие с 
теорията на кръговите видове, като 
прилежащите хаплотипове потвърж-
дават наличието на генетичен поток 
между видовете, отново в съгласие с 
тази теория. Но липсата на колониза-
ция на Larus smithsonianus от Северна 
Америка, обратно в Европа, с което да 
се затвори кръга е в противоречие с 

тази теория, тъй като краищата на оп-
исания кръг не се застъпват.

В противоречие на теорията за кръго-
вия вид е наличието на втори клон  - 
Северно Атлантическия  - клон I, пред-
шественика на койта дава появата на 
атлантическата чайка Larus atlantis , 
средиземноморската жълтокрака чай-
ка Larus michahelis  и арменската чай-
ка Larus armenicus, които носят съот-
ветния хаплотип.

При Северно Атлантическия клон I 
, разпространението и обособяване-
то на новите видове е вървяло на две 
вълни. При първата вълна на коло-
низация, предшественик,  най-бли-
зък до атлантическата чайка Larus 
atlantis, навлиза към Средиземно-
морието и Черно море и дава основа 
на обособяване на арменската чайка 
Larus armenicus, който при последва-
що заледяване остава изолиран. При 
втората вълна  атлантическата чайка 
дава появата на жълтокраката чайка 
Larus michahelis , която вторично сре-
ща арменската в източното Средизем-
номорие . Генетично атлантическата и 
арменската чайка имат по близък ге-
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нотип до предшественика, отколкото 
жълтокраката чайка.

Фиг 4. Пиктографско представяне 
на генетичните връзки между ви-
довете херингови чайки. Линиите 
представят генетичната дистан-
ция, като дължината на линиите 
грубо представят генетичните му-
тации, даващи разлики между видо-
вете. Оранжевият кръг, предстявщ 
Сибирско/Американските видове 
включва L. glaucoides, L. glaucescens,  
L. hyperboreus, L. schistisagus, L.   
smithsonianus, L.  taimyrensis, L. 
mongolicus, L.  vegae и L. heuglini.

При тези генетични изследвания е ус-
тановено най-голямо  различие при 
Larus occidentalis и затова този вид е 
взет като външна група. Има два вида, 
а именно сребристата чайка Larus 
argentatus и полярната чайка Larus 
hyperboreus, които имат и от двата ха-
плотипа ДНК. Това сложно положе-
ние е в резултата на две хипотетични 
ситуации – първата, че тези две чайки 
са носители на гените на общ за двата 
клона предшественик, а втората по-
вероятна хипотеза е ,че наличието на 
двата хаплотипа се дължи на вторич-
на по-късна хибридизация на вида, 
която се е осъществила след отделяне-
то на двата вида като такива и обратна 
колонизация и хибридизация с видо-
ве от другия клон. Като за сребриста-

та чайка на основа на изследвания се 
дава по-вероятно тя да принадлежи 
към клон I и вторична хибридизация 
с представители на клон II , да са при-
чина за наличие на двата хаплотипа.

Генетичните изследвания през по-
следните години дават изключителна-
та възможност учените да надникнат в 
начина на еволюция и разпростране-
ние на отдлените видове, да изчислят 
близки и далечни връзки между видо-
вете и да помогнат за доказването на 
достатъчни разлики при обособяване-
то на отделен вид от страна на таксо-
номите.

Не всичко е изяснено в случая с хе-
ринговите чайки. В бъдещ план има 
основа да се доизясняват родствените 
връзки и генетичния поток при отдел-
ните видове, сложното положение на 
сребристата и полярната чайка. Необ-
ходимо е да се изясни все още спор-
ното положение на някой подвидове. 
Дали чайките са кръгов вид също ос-
тава отворен въпрос. Ясно е, че пред-
варително описаният от Маер модел 
е неточен, но това не значи че може с 
лесна ръка да се отхвърли като теория. 
Следващи изследвания ще продължат 
изясняването на видообразуването и 
разпространението на видовете.

Използвана литература:

•	 The Herring Gull Complex (Larus 

БИОЛОГИЯ



 http://nauka.bg 42

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

60

argentatus -fuscus - cachinnans) 
as a Model Group for Recent 
Holarctic Vertebrate Radiations.
Dorit Liebers-Helbig, Viviane 
Sternkopf, Andreas J. Helbig{,and 
Peter de Knijff. Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg 2010

•	 J. Martin Collinson, David T. 
Parkin, Alan G. Knox,George 
Sangster and Lars Svensson. 
Species boundaries in the Herring 
and Lesser Black-backed Gull 
complex. British Birds 101 • July 
2008 • 340–363

•	 Sternkopf et al. Introgressive 
hybridization and the evolutionary 
history of the herring gull complex 
revealed by mitochondrial and 
nuclear DNA BMC Evolutionary 
Biology 2010, 10:348

•	 Dorit Liebers1†, Peter de 
Knijff2 and Andreas J. 
Helbig1*. The herring gull complex 
is not a ring species. Proc. R. Soc. 
Lond. B (2004) 271, 893–901

СРЕБРИСТА ЧАЙКА  Larus 
аrgentatus 

Този вид е с изключително широк аре-
ал на разпространение. Видът се счита 
като слабо засегнат в червената листа 
на IUCN.

Таксономичен статус

Таксономията на групата Larus 
argentatus/Larus fuscus / сребриста – 
малка черногърба чайка/  е доста ос-
порвана и редица учени определят ня-
колко подвида или вида в тази група 
като цяло. Освен това  групата на тези 
птици са описани като т.нар. кръго-
ви видове, разпространени кръгово 
около Арктика. По последно приета-
та официално таксономия на тези ви-
дове от Дружеството на британските 
орнитолози/ BOURC Taxonomic Sub-
committee /и приета от всички орни-
толози по света, двата вида са отделе-
ни като отделни видове. 

Видът сребриста чайка Larus argentatus 
e определен като политипичен с два 
подвида:

Larus argentatus sbsp. argentatus  / 
Скандинавска сребриста чайка/

Larus argentatus sbsp. Argenteus  /Бри-
танска сребриста чайка/
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Разпространение

Сребристата чайка гнезди в по голя-
мата част от Канада и Аляска, също 
така в североизточните Американски 
Щати, по северното крайбрежие на 
Европа включително на територията 
на Исландия, Ирландия, Скандина-
вия и Англия. Гнезди в северна Русия 
от централната и част до краен изток. 
В Европа е описана да гнезди и в За-
падна, Централа и Източна Европа. 
Някои популации зимуват в далечен 
юг и са локализирани в по голямата 
част на САЩ, Мексико и Централна 
Америка, по северните брегове на Ис-
пания и Франция, голяма част от Япо-
ния и югоизточните брегове на Китай.

Сребристата чайка е най-добре позна-
тата чайка по бреговете на Западна 
Европа.

За България е по-рядък вид. Дълго 
време е описван като най-разпростра-
нения вид за нашата страна, поради 
таксономичен спор с жълтокраката 
чайка Larus michahellis.

Изчислено е, че популацията на сре-
бристата чайка наброява 2,7 – 5,7 млн 
индивида като цяло.

Описание и екология

Северно гнездящите популации на 
този вид са мигриращи, а южните, въ-
преки че са описани като номадски , не 
са мигриращи.Вида гнезди от средата 

на Април до късен Юни в колонии от 
по няколко хиляди двойки. 

Обитава крайбрежни и близки до бре-
га райони, но може да навлиза покрай 
реките навътре в сушата, като се при-
държа към езера, язовири, заблатя-
вания в близост до широки тревисти 
местности. Няма специфичен гнезде-
ви хабитат, но предпочита скалисти 
места близо до брегове или водни ба-
сейни, недалеч от тревисти местности, 
острови, дюни, пясъчни брегове, тун-
дра, ниски заблатени местности в бли-
зост до езера.

Всеяден вид, който може да се храни 
със всичко, което го има в излишък в 
района на обитание. Храни се с риба, 
червеи, раци и други морски безгръб-
начни / миди, морски звезди или мор-
ски червеи/, млади и възрастни пти-
ци, яйца, гризачи, насекоми, плодове, 
корени, отпадъци и мърша.

Изледвания са показали, че сребрис-
тите чайки могат да виждат ултравио-
летова светлина.

Пият солена вода и с помощта на спе-
циална жлеза, разположена над очи-
те, отделят излишната сол.

Видът е добре познат в градските ра-
йони по крайбрежните и крайречните 
населени места. Гнезди по покривите 
на сградите. Храни се с отпадъци, гри-
зачи, малки птички, насекоми, като е 
известен с това, че редовно краде хра-
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на и рови в боклука.

Сребристата чайка е голяма чайка. 
Размерът варира от 60 до  67 cm. / из-
мерено от върха на опашката до вър-
ха на клюна/. Размах на крилете 125 
до  155 cm и тежина от 1,050 до 1,525 
g. Женските са по-малки с размер от 
55 до  62 cm. / измерено от върха на 
опашката до върха на клюна и тежи-
на от 710 до 1,100 g. Размер на крилете 
при сгънато положение 38,1 до 48 cm, 
човка 4.4 до 6,5 cm и стъпало / тарзус/ 
5.3 до 7.5 cm. Възрастното оперение 
е сив гръб и горната част на крилете, 
бяла глава и долната част на тялото. 
Краищата на крилете са черни с крил-
ни огледала / бели петна/. Човката е 
жълта с червено петно. Покрай очите 
има бледо жълт кръг. Краката обичай-
но са розови, но при някой популации 
в Балтика, могат да бъдат бледо жъл-
ти.

Ключови факти
Текуща IUCN 
Red List 
категория

Слабо засегнат

Семейство Laridae Чайки
За първи път 
описан от

Pontoppidan, 
1763

Ареал на 16,400,000 km2

Ендемит Не
Източници:

•	 http://animaldiversity.ummz.
umich.edu/accounts/Larus_
argentatus/

•	 http://www.iucnredl is t .org/
details/106003227/0

•	 h t t p : / / w w w . b i r d l i f e . o r g /
d a t a z o n e / s p e c i e s f a c t s h e e t .
php?id=3227

•	 http://en.wikipedia.org/wiki/
European_Herring_Gull
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КАСПИЙСКА ЧАЙКА Caspian 
Gull  Larus cachinnans

Този вид е с изключително широк аре-
ал на разпространение, като не е уточ-
нен. Видът се счита като слабо засег-
нат в червената листа на IUCN.

Таксономичен статус

Дълго време класификацията на този 
вид е била спорна, като е описван като 
общ вид заедно със  жълтокраката 
чайка Larus michahellis и с  арменската 
чайка Larus armenicus. Дори все още 
в редица сборници видът е останал с 
наименование жълтокрака чайка. По 
нови изследвания, основани на ДНК 
анализ, учените го определят като от-
делен  монотипичен вид  и като един 

от най – старите във филогенетично 
отношение видове, дал основа за раз-
пространение и поява на северо запад-
ните видове чайки.

Разпространение:

Larus cachinnans е разпространен в из-
точна Европа, Средния Изток и севе-
розападна Африка и централна Азия. 
Резидентен по крайбрежието на Чер-
но  и Каспийско море. Сезонно гнезди 
от Черно море на север на Каспийско 
море до източен Казахстан и азиат-
ските степи. Зимува по бреговете на 
юго западна Азия, северо западните 
брегове на Африка и около Арабския 
полуостров нагоре до северозападна 
Индия. В Европа се среща до Полша и 
източна Германия, на север Швеция, 
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Дания и Норвегия. Дори са наблюда-
вани и в Англия. Срещани са до Черве-
но море и Персийския залив.

Постоянно пребиваващ: Авганистан, 
Армения, Босна и Херцеговина, Бъл-
гария, Китай, Джибути, Египет, Етио-
пия, Грузия, Индия, Иран, Ирак, Из-
раел, Йордания, Казахстан, Кувейт, 
Ливан, Оман, Пакистан, Палестина, 
Катар, Румъния, Суадитска Арабия, 
Сомалия, Сирия, Турция, Украйна, 
Обединените Арабски Емирства, Йе-
мен

Временно пребиваващ: Бахрейн, Мал-
диви, Непал и Шри Ланка

Kлючови факти
Текуща IUCN 
Red List 
категория

Слабо засегнат

Семейство Laridae Чайки

Първи описан Pallas, 1811

Популация Разширяваща се

Ендемит Не

Описание и екология

Видът е изцяло мигриращ, макар ня-
кой колонии в Каспийско и Черно 
море да се считат за постоянни. След 
гнездене миграциите за зимуване са от 
юли до ноември. За гнездене се завръ-
щат от средата на февруари до средата 
на юни. Гнездят от средата на март до 

април, макар точният период да вари-
ра географски. Гнездят в колонии от 
повече от 8000 двойки и могат да об-
разуват групи и в смесени колонии. 

Гнездят близо до реки и речни кори-
та с обрасли наноси,  заблатявания, 
тревисти влажни местности, скални 
морски пукнатини и пясъчни брегове, 
речни и морски острови, каменисти 
брегове, дюни, бракични крайбрежни 
заблатявания, обрасли с треви и хра-
сти. Извън периода на гнездене обита-
ват крабрежието и навлизат навътре 
по реките, като често се хранят и с кул-
тивирани посеви.

Всеяден вид. Менюто им включва 
риба, безгръбначни / насекоми, ме-
котели, раци/, влечуги, малки бозай-
ници / полевки, катерици, лалугери/, 
боклук, мърша, яйца, пилета, осттатъ-
ци от храна.

Каспийската чайка е голяма чайка. 
Размерът им варира от 56 до 68 cm. / 
измерено от върха на опашката до вър-
ха на клюна/. Размах на крилете 137 до  
155 cm и тежина от 680 до 1,590 g. Раз-
мер на крилете при сгънато положе-
ние 38,5 до 48 cm, човка 4.6 до 6,4cm 
и стъпало / тарзус/ 5.8 до 7.7 cm. Ка-
спийската чайка има дълга слаба чов-
ка, завършваща в наклоненото чело. 
Краката, крилете и гърба са по-дълги 
от на сребристата и жълтокраката чай-
ка. Очите са малки и често тъмни, кра-
ката варират от бледо розови до бледо 
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жълтеникави. Гърба и крилете са сла-
бо по-тъмно сиво от това на сребриста-
та чайка, но слабо по-бледо сиви от на 
жълтокраката чайка.

Links:

•	 http://en.wikipedia.org/wiki/
Caspian_Gull

•	 h t t p : / / w w w . b i r d l i f e . o r g /
d a t a z o n e / s p e c i e s f a c t s h e e t .
php?id=3230

•	 http://www.iucnredl is t .org/
details/160032603/0

•	 http://www.xeno-canto.org/
species/Larus-cachinnans

Каспийска чайка – Larus 
cachinnans

МАЛКА ЧЕРНОГЪРБА ЧАЙКА 
Lesser Black – backed Gull  Larus 
fuscus 

Този вид е широко разпространен. Ви-
дът се счита като слабо засегнат в чер-
вената листа на IUCN.

Таксономичен статус

Таксономията на групата Larus 
argentatus/Larus fuscus / сребриста – 
малка черногърба чайка/  е доста ос-
порвана и редица учени определят ня-
колко подвида или вида в тази група 
като цяло. Освен това  групата на тези 
птици са описани като т.нар. кръго-
ви видове, разпространени кръгово 
около Арктика. По последно приета-
та официално таксономия на тези ви-
дове от Дружеството на английските 
орнитолози/ BOURC Taxonomic Sub-
committee /и приета от всички орни-
толози по света, двата вида са отделе-
ни като отделни видове. 

Видът малка черногърба чайка Larus 
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fuscus е определен като политипичен 
с няколко подвида:

Larus fuscus sbsp. Fuscus

Larus fuscus sbsp. Intermedius

Larus fuscus sbsp. Graellsii

Larus fuscus sbsp. Heuglini

Larus fuscus sbsp.taimyrensis

Larus fuscus sbsp. barabensis

Разпространение:

Гнезди в централна и северна Русия, 
Скандинавия, Германия, Белгия, Хо-
ландия, северна Англия към Ислан-
дия. Гнезди целогодишно по брего-
вете на Португалия, южна Ирландия, 
Англия и северна Франция. Сезонно 
гнездещи популации са срещани и се-
вероизточна Испания. Сезонни гнез-
дещи популации са широко срещани, 
разширяващи ареала по цялото край-
брежие на Северно море, Средиземно-
морието, Черно море и бреговете на 
Каспийско море, северните и източни-
те брегове на Африка / включително 
и прилежащите реки/ и от Арабския 
полуостров до северозападна Индия.

Като цяло вида е с разширяващ се 
ареал на местообитание и гнездене. 
Включително и разширяване към и в  
Северна Америка.

Описание:

 Голяма чайка / много прилича на сре-
бристата Larus argentatus и голямата 
черногърба чайка Larus marinus / с го-
лемина на тялото от върха на клюна до 
края на опашката 51–64 cm, разстоя-
ние между крилете в полет 124–150 cm 
и тежина  452–1,100 g. Мъжките са 
малко по-големи от женските. Криле в 
прибрано положение / ъгъл 90’/ 38.3 
to 45 cm, човка 4.2 to 5.8 cm и стъпало 
/ тарзус / 5.2 to 6.9 cm. Спрямо видо-
вете, с които често се бърка, малката 
черногърба чайка е малко по-малка и 
по-слабо телосложение. С жълти, ряд-
ко розови крака и малки бели крилни 
огледала в края на всяко крило. Въз-
растните има черен или тъмно сиви 
крила и гръб. Човката е жълта с чер-
вено петно, което младите кълват като 
сигнал за хранене.

Поведение

Повечето популации са мигриращи 
като се местят скокообразно от място 
на място. Есенната миграция започва 
от негнездещи птици през късен Юни, 
последвани от гнездещите през късен 
Юли до Септември. Завръщането на 
птиците по гнездещите места започва 
от Февруари до ранен Юни. Птичите 
колонии са от смесен тип / често със 
сребристата чайка/ и наброяват от ня-
колко двойки, до десетки, стотици и 
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дори хиляди индивида.

Извън размножителния период видът 
остава общителен и мигрира на групи 
под 10 индивида.Обикновенно се хра-
ни на групи от стотици индивиди по 
сметища или плитчини с риба.

Хранене:

Видът е всеяден. Менюто на чайките 
включва малки рибки / най вече ат-
лантическата херинга Clupea harengus, 
водни и сухоземни безгръбначни / 
бръмбари, мухи и техни ларви, мрав-
ки, пеперуди, скакалци, ракообразни, 
мекотели, прешленести червеи и мор-
ски звезди/, яйца на други птици и 
малки новоизлюпени птичета, мърша, 
карантии, гризачи, плодове и зърнени 
храни

Ключови факти
Текуща IUCN 
Red List 
категория

Слабо засегнат

Семейство Laridae Чайки
Описани от Linnaeus, 1758
Популационен 
статус Разширяващ се 

Ареал на 736,000 km2

Ендемит не

Източник:

•	  http://www.birdlife.org/
d a t a z o n e / s p e c i e s f a c t s h e e t .
php?id=3231

•	 http://en.wikipedia.org/wiki/
Lesser_Black-backed_Gull

•	 http://avibase.bsc-eoc.org/specie
s.p?avibaseid=D40E8FE849D498
AF

•	 http://avibase.bsc-eoc.org/species
.j?avibaseid=49025D8B171EFAD7

•	 h t t p : / / w w w . b i r d l i f e . o r g /
d a t a z o n e / s p e c i e s f a c t s h e e t .
php?id=3231

•	 http://www.birdguides.com/
species/species.asp?sp=061018

•	 http://larusfuscus.blogspot.com/

Малка черногърба чайка Larus 
fuscus 
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Kлючови факти
Текуща IUCN 
Red List 
категория

Слабо засегнат

Семейство Laridae Чайки

Първи описан J. F. Naumann, 
1840

Популация Разширяваща се

Ендемит Не

ЖЪЛТОКРАКА ЧАЙКА Yellow – 
legged Gull Larus michahellis

Този вид е с изключително широк аре-
ал на разпространение. Видът се счита 
като слабо засегнат в червената листа 
на IUCN.

Таксономичен статус

Дълго време класификацията на този 
вид е била спорна, като е описван като 
подвид на сребристата чайка Larus 
argentatus  или на каспийската чайка 
Larus cachinnans. Името си получа-
ва от немския учен Карл Михахелес /
Karl Michahelles /.Някой я именуват 
западна жълтокрака чайка, за да я от-
делят от източната популация Larus 
atlantis , отделена като подвид Larus 
michahellis sbsp. atlantis.

Разпространение:

Larus michahellis е разпространен в 

Европа, Средния Изток и западна Аф-
рика. Резидентен за цяла Южна Евро-
па, по бреговете на Средиземно море, 
Черно море, Каспийско море, Азорите 
и Мадейра, Португалия, Канарските 
острови, Испания. Зимуват по брего-
вете на югозападна Азия, Европа на-
горе от  Германия и от Африка до из-
точното Средиземноморие.

Описание и екология

Популациите могат да бъдат устано-
вени или  разпръснати.  Миграциите 
за зимуване са от юли до ноември и 
се завръщат за гнездене  от средата на 
февруари до средата на юни. Гнездят 
от средата на март до април. Гнездят 
групово в колонии от по 8000 двойки 
и могат да създават групи в смесени 
иначе с други видове колонии.

Гнездят близо до реки и речни кори-
та с обрасли наноси,  заблатявания, 
тревисти влажни местности, скални 
морски пукнатини и пясъчни брегове, 
речни и морски острови, каменисти 
брегове, дюни, бракични крайбрежни 
заблатявания, обрасли с треви и хра-
сти. Извън периода на гнездене обита-
ват крабрежието и навлизат навътре 
по реките, като често се хранят и с кул-
тивирани посеви.

Всеяден вид.Менюто им включва 
риба, безгръбначни / насекоми, ме-
котели, раци/, влечуги, малки бозай-
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ници / полевки, катерици, лалугери/, 
боклук, мърша, яйца, пилета, осттатъ-
ци от храна.

Жълтокраката чайка е голяма чайка. 
Размерът им варира от 52 до 68 cm. 
/ измерено от върха на опашката до 
върха на клюна/. Размах на крилете 
120 до  155 cm и тежина от 550 до 1,600 
g. Размер на крилете при сгънато по-
ложение 40.8 до 47.2 cm, човка 4.6 до 
6 cm и стъпало / тарзус/ 5.6 до 7.5 cm. 
Възрастните са изключително близки 
по външен вид до сребристата чайка 
Larus argentatus, но са със жълти кра-
ка, което е причина в миналото да бъ-
дат описани като подвид на сребриста-
та чайка. Имат сив гръб, леко по-наси-
тено сив от този на сребристата чайка, 

но по-светъл от този на Малка черно-
гърба чайка Larus fuscus. Те приличат 
на последната по белочелието през ес-
ента, и черните пера с бели огледала. 
Имат червено петно на човката, както 
целия комплекс чайки. Имат и чер-
вен пръстен около очите, подобно на 
Малка черногърба чайка Larus fuscus 
и за разлика от сребристата чайка, при 
която този пръстен е наситено жълт.

БИОЛОГИЯ
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Жълтокрака чайка Larus 
michahellis

Връзки:

•	 http://www.xeno-canto.org/
species/Larus-michahellis

•	 http://en.wikipedia.org/wiki/
Yellow-legged_Gull

•	 http://www.iucnredl is t .org/
details/160032604/0

•	 h t t p : / / w w w . b i r d l i f e . o r g /
d a t a z o n e / s p e c i e s f a c t s h e e t .
php?id=32604

•	 http://avibase.bsc-eoc.org/species
.j?avibaseid=E074D7069AE1303C

Видове чайки от род LARUS, оп-
исани на територията на Балкан-
ския полуостров

МАЛКА ЧЕРНОГЛАВА ЧАЙ-
КА Mediterranean gull Larus 
melanocephalus 

Дължина на тялото:37 см; Размах на 
крилете:96 см.

Лете възрастните са бели с черна ка-
чулка на главата, сив гръб и сиви кри-
ла. Клюнът и краката са яркочервени. 
През останалото време цялото опере-
ние е бяло, но с тъмно петно зад окото. 
Младите отгоре са сивокафяви с чер-
ни първостепенни махови пера и чер-
на ивица на края на опашката. Зиме 
възрастните се отличават от тези на 
речната чайка по окраската на главата 
и бялата долна част на крилата, а мла-
дите- по оцветяването на първосте-
пенните махови пера. Рее се повече от 

БИОЛОГИЯ
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другите видове дребни чайки. Издава 
пронизителен крясък „ кееер”, подоб-
но на рибарка. На Балканския полуос-
тров обитава пясъчни коси в различно 
солени водоеми; по време на мигра-
ции и през зимата се среща по морски 
крайбрежия и навътре в сушата. Най-
много популации са описани на тери-
торията на Гърция и Албания. Описан 
е като уязвим вид в Червената книга 
на България.

РЕЧНА ЧАЙКА Black-headed Gull  
Larus ridibundus

Дължина на тялото: 36см; Размах на 
крилете: 105 см.

Възрастните през размножителния 
период наподобяват тези на малка-
та черноглава чайка, но качулката на 
главата е забележимо по-малка и пър-

востепенните махови пера отдолу са 
черни. Клюнът и краката са яркочер-
вени. Възрастните зиме и младите на-
подобяват малката черноглава чайка. 
Издават силни и пронизителни кря-
съци. Гнезди в Евразия от Исландия 
на изток до п-в Камчатка. На Балкан-
ския полуостров обитава сладководни 
блата и езера с обилна растителност; 
гнезди на шумни колонии. По време 
на миграции и зиме се среща в разно-
образни водоеми, сметища, рибарни-
ци и др. Описана като застрашен вид в 
Червената книга на България.

ТЪНКОКЛЮНА ЧАЙКА Slender – 
billed Gull Larus genei

Дължина на тялото: 43см; Размах на 
крилете: 105 см.

Лете възрастните са със сиви крила с 
черни върхове; останалото оперение е 

БИОЛОГИЯ



 http://nauka.bg 54

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

60

бяло с розов отенък по гърдите. Зиме 
розовият отенък липсва, а зад окото се 
появява тъмно петно. Младите са със 
сиво-бяло оперение с черни върхове 
на първостепенните махови пера. На-
подобява речна чайка в извънбрач-
но оперение, от което се отличава по 
едрите размери, забележимо по-дъл-
гия клюн и оцветяването на крайни-
те първостепенни махови пера / при 
дългоклюната чайка 5-6 са с черни 
върхове, а при речната-7-8/. Мълча-
лива чайка. Гнездовият ареал е Гър-
ция, Мала Азия и северното крайбре-
жие на Черно море до Персийския за-
лив и Централна Азия. На Балканския 
полуостров обитава бракични, солени 
или свръхсолени плитки водоеми; по 
време на миграции и зиме се среща по 
морски крайбрежия. Най-много попу-
лации са описани в Гърция. 

МАЛКА ЧАЙКА  Little Gull  Larus 
minutus 

Дължина на тялото: 43см; Размах на 
крилете: 105 см.

Зиме възрастните са сиво-бели с по-
тъмни петна по главата; през всички 
сезони крилата отдолу са черни, по 
ръбовете с бяла ивица. През лятото 
главата е черна. Клюнът е тъмно чер-
веникавокафяв, а краката – червени-
кави. Младите отгоре са сиво-кафяви с 
черно теме и черна ивица по крилата; 
наподобяват младите на трипръстата 
чайка, от която се различават по чер-
ните теме и плещи, не врязаната опаш-
ка и забележимо по-малките размери. 
Мълчалива чайка. Гнезди от Източна 
Европа на изток до река Лена в Русия. 
На Балканския полуостров по време 
на миграции и зиме се среща често по 
морските крайбрежия.

БЕЛООКА ЧАЙКА White – eyed 
Gull Larus leucophhtalmus 

Дължина на тялото: 41см; Размах на 
крилете: 107 см.

Възрастните са с черна глава и гърло, 
сив гръб, бяла опашка; около окото 
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има бял пръстен. Долната страна на 
тялото е бяла. Крилата са кафяви с чер-
ни махови пера; отгоре черни са само 
първостепенните махови пера. Клю-
нът е прав, кораловиден с черен връх. 
Краката са яркожълти. При младите 
гърбът и крилата са кафяви; средните 
кормилни пера са черни, а краката – 
светлокафяви. Издават разнообразни 
звуци. В Западна Палеарктика гнезди 
в Североизточна Африка. На Балкан-
ския полуостров се среща рядко по 
морски крайбрежия, регистрирана е в 
Гърция.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКА ЧАЙКА  
Audouin’s Gull Larus audouinii

Дължина на тялото: 50см; Размах на 
крилете: 127см.

Възрастните са сиво  - бели с черни 

върхове на крилата. По върховете на 
крайните първостепенни махови пера 
има малки бели петна, а около окото  - 
червен пръстен. Клюнът е яркочервен 
с черно субтерминално петно. Краката 
са маслиненозелени. Зиме е с кафяви 
щрихи по главата. Младите са свет-
локафяви с черна ивица през второ-
степенните махови пера, сиво-кафява 
опашка с черна широка  ивица на вър-
ха. Отличава се от дългоклюната чай-
ка по късия масивен клюн и липсата 
на розов отенък по лятното оперение. 
Крясъците и наподобяват тези на гъс-
ка. Разпространена е по Средиземно-
морието. На Балканския полуостров 
гнезди на колонии по скалисти ос-
трови и скита по морски крайбрежия. 
Най-много колонии са описани в Гър-
ция.

ЧАЙКА БУРЕВЕСТНИЦА 
Common /Mew/ Gull Larus canus 

Дължина на тялото: 41см; Размах на 

БИОЛОГИЯ



 http://nauka.bg 56

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

60

крилете: 120см.

 Възрастните зиме са със сиви крила и 
гръб, с черни ръбове на първостепен-
ните махови пера и с бели петна по 
върховете им; темето и тилът на пет-
на; през лятото цялата глава е бяла. 
Клюнът е зеленикаво – жълт с тесен 
черен пръстен, който през лятото из-
чезва; краката са зеленикави. Мла-
дите са пъстрокафяви, опашката им е 
бяла с широка черна ивица на върха. 
От сребристата и жълтоногата чайка 
се отличава по големина, по липса на 
червено петно на клюна и по зелени-
кавите крака. Издава пронизително 
„ киаа-киаа”. В Западна Палеарктика 
гнизди в Северозападна Европа. На 
Балканския полуостров мигрира и зи-
мува често по морски и речни край-
брежия.

КАСПИЙСКА ЧАЙКА Caspian 
Gull  Larus cachinnans 

Дължина на тялото: 62см; Размах на 
крилете: 141см.

Възрастните  лете са бели със сиви пле-
щи и крила, само външните първосте-
пенни пера са черни с бели върхове /
второто от тях има бял връх/, около 
окото без червен пръстен, ирисът е тъ-
мен. Клюнът е с яркожълт цвят и чер-
вено петно на подклюнието. Краката 
са жълти, сивкави или бледорозови. 
Младите са кафяви отгоре с черни 
петна и бели отдолу, клюнът е черен, 
оперението на възрастните се появява 
на третата година. Гнезди по долното 
течение на р. Дунав и северните бре-
гове на Черно и Каспийско море на 
изток от Централна Азия. На Балкан-
ския полуостров обитава речни край-
брежия и населени места.

ЖЪЛТОНОГА ЧАЙКА  Yellow – 
legged Gull Larus michahellis 

Дължина на тялото: 55см; Размах на 
крилете: 130см.

Възрастните лете са бели със сиви пле-

БИОЛОГИЯ
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щи и крила, на които външните пър-
востепенни пера са черни с бели вър-
хове /второто от тях има черен връх/ , 
около окото има червен пръстен, ири-
сът е бледожълт. Клюнът е дебел, ярко 
жълт и с червено петно. Краката са 
жълти. През зимата главата и вратът 
са с кафяви щрихи. Младите са сиво – 
кафяви; клюнът и ирисът са черни, а 
краката – бледорозови. Оличава се от 
Larus cachinnans по червения пръстен 
около окото, светлия / не черен/ ирис, 
по-късия и по-дебел клюн и черния 
връх на второто първостепенно махо-
во перо. Издава силни крясъци. Гнез-
ди по северните и югозападните бре-
гове на Средиземно море и Мала Азия, 
а на Балканския полуостров  - на нео-
битаеми скалисти острови и в градове, 
все по- често гнезди навътре в сушата. 

МАЛКА ЧЕРНОГЪРБА ЧАЙКА 
Lesser Black – backed Gull Larus 
fuscus 

Дължина на тялото: 53см; Размах на 

крилете: 134см.

Възрастните през зимата са бели с 
тъмни щрихи около окото и на врата, 
с черни крила и гръб.Клюнът е жълт с 
оранжево – червено петно при върха, 
а краката  - бледожълти. Лете главата 
и вратът са без щрихи. Младите имат 
черен клюн, пъстрокафяво оперение 
отгоре и и бяло отдолу. Рядко издава 
силни крясъци подобно на сребрис-
тата чайка. В Западна Палеарктика 
гнезди в Северозападна Европа и на 
Пиринейския полуостров. На Балкан-
ския полуостров се среща по морски 
крайбрежия и открито море само по 
време на миграции и през зимата.

ГОЛЯМА ЧЕРНОГЪРБА ЧАЙКА 
Great Black – backed Gull Larus 
marinus

Дължина на тялото: 71см; Размах на 
крилете: 157см.

При възрастните гърбът и горна-
та страна на крилата са черни с бели 
ръбове на маховите пера; останало-

БИОЛОГИЯ
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то оперение е бяло. Клюнът е жълт с 
оранжево – червено субтерминално 
петно на подклюнието, а краката – ро-
зово-червени. Младите през първата 
година са сиво-кафяви. Гърбът става 
черен през втората година. Отличава 
се от малката черногърба чайка по за-
бележимо по-едрите размери и по цве-
та на краката. Издава крясъци „ аоук” 
или „ ук-ук-ук”. В Западна Палеаркти-
ка гнезди в Северозападна Европа. На 
Балканския полуостров се среща по 
морски крайбрежия само по време на 
миграции и през зимата.

МАЛКА БЕЛОКРИЛА ЧАЙКА 
Iceland Gull Larus glaucoides 

 Дължина на тялото: 56см; Размах на 
крилете: 146см. Възрастните са бели 
със сив гръб и горна част на крилата; 
само първостепенните махови пера са 
бели; главата и шията са изпъстрени 
със светлокафяви щрихи. Клюнът е 
жълт с червено петно на подклюние-

то; около окото има слабо забележим 
червен пръстен. Краката са розови. 
Полетът е бърз и наподобява този на 
трипръстата чайка. Младите през пър-
вата година са светлокафяви с много-
бройни кафяви щрихи и препаски. 
През втората година оперението е 
по-светло с неясни пъстрини. От по-
лярната чайка се отличава трудно по 
дребното тяло. Издава крясък „ киор-
кор-кор”, подобно на сребристата чай-
ка. В Западна Палеарктика гнезди в 
Исландия, о-в Шпицберген и Северна 
Русия. На Балканския полуостров ски-
та по морски крайбрежия,, като е съ-
общена за Гърция.

АРМЕНСКА ЧАЙКА  Armenian 
gull Larus armenicus 

Дължина на тялото: 62см; Размах на 
крилете: 132см.

Възрастните и младите наподобяват 
много жълтоногата чайка. Възрастни-
те се отличават от нея по черното пет-

БИОЛОГИЯ
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но, разположено пред червеното пет-
но на подклюнието, и едно бяло петно 
/ не две/ при върха на най-външното 
махово перо. Краката са яркожъл-
ти. Отличаването на младите е мно-
го трудно. Гнездовият ареал е в Цен-
трална Турция и Армения., а зимови-
щата – по източното крайбрежие на 
Средиземно море, най-вече в Израел 
и Северен Египет. На Балканския по-
луостров е регистрирана в България и 
Гърция.

ГОЛЯМА БЕЛОКРИЛА ЧАЙКА 
Glaucous Gull  Larus hyperboreus

Дължина на тялото: 65см; Размах на 
крилете: 157см.

Възрастните наподобяват много въз-
растните белокрили чайки, но глава-
та е по- едра, а клюнът – по-масивен, 
бледожълт с черен връх; около окото 
има жълт пръстен. Краката са розови. 
Полетът е тежък и тромав. Младите 
през първата година са светлокафяви, 

с многобройни кафяви щрихи и препа-
ски. През втората година са по светли. 
Отличаването на възрастните и мла-
дите от белокрилата чайка при недос-
татъчно осветление е голямо разстоя-
ние е силно затруднено. През зимата и 
есента рядко издава крясъци. В Запад-
на Палеарктика гнезди в Исландия и 
Северна Русия. На Балканския полу-
остров скита по морски крайбрежия, 
регистрирана е в Словения, България 
и Румъния.

ГОЛЯМА ЧЕРНОГЛАВА ЧАЙКА 
Pallas’s Gull Larus ichthyaetus 

Дължина на тялото: 59см; Размах на 
крилете: 155см.

Зиме възрастните са с бяла глава и тъм-
нокафяви петна под очите и на тила; 
гърбът и крилата са сиви, върховете на 
първостепенните махови пера са певе-

БИОЛОГИЯ
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че черни, отколкото бели; останолото 
оперение е бяло. Клюнът е жълт с чер-
вено петно и черна напречна ивица 
на върха. Краката са яркожълти. Лете 
главата е черна. Младите през първата 
година отгоре са пъстрокафяви, а от-
долу – бели с кафява огърлица. Издава 
подобни на жълтоногата чайка звуци. 
В Западна Палеарктика гнезди около 
Азовско и Каспийско море, както и на 
Кримския полуостров. На Балканския 
полуостров скита по морски крайбре-
жия.

Повече за птиците на Балканския по-
луостров може да намерите в полевия 
определител „ Птиците на Балканския 
полуостров” – Таню Мичев, Димитър 
Симеонов, Любомир Профиров; Из-
дателство ЕКОТАН, откъдето е заим-
ствана информацията.

БИОЛОГИЯ
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Група изследователи от Центъра САРС 
в Норвегия осветляват нов път на про-
изхода и еволюцията на главата. В из-
следване публикувано в спиание PLoS 
Biology  те показват, че често срещаща 
се, без главен мозък актиния, има съ-
щите гени, които контролират разви-
тието на глава при по-висшите живот-
ни и те регулират развитието на глава  
в предната част на тялото на плуващи-
те ларви.

Полип на звездовидната актиния 
Nematostella sp. Във възрастната и 

форма

(Credit: Timm Nuechter & Thomas 
Holstein)

При повечето животни, главният 
мозък е локализиран в специфич-

на структура  - глава, заедно със сетив-
ните органи и доста често и с устата. 
Актиниите  и коралите, които са една 
по-отдалечена от гръбначните живот-

БИОЛОГИЯ

Откъде произлиза нашата гла-
ва? Актиния без развит главен 
мозък, хвърля нова светлина 
върху произхода и еволюция-
та на главата.
Превел: Димитра Лефтерова                   Източник: www.sciencedaily.com



 http://nauka.bg 62

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

60

ни група, имат нервна система, но ня-
мат обособен главен мозък.

В това изследване на групата учени 
водена от Фабиан Рентзщ, използват 
звездовидната актиния Nematostella 
vectensis  за да открият, че един от 
краищата и кореспондира с главата 
при по-висшите животни. За това те 
изследват функцията на гените, които 
контролират развитието на глава при 
по-висшите животни по време на ем-
бриогенезата на звездовидната акти-
ния.

„Въпреки, че изглеждат напълно раз-
лични, през последните десет години 
се разкри, че всички животни имат 
сходен генетичен репертоар, вклю-
чително такъв, който е необходим 
за развитието на глава при по-ви-

сшите животни.”, казва първият ав-
тор на статията, докторанта Чиара Си-
нигалия.

Стояща на главата си. Когато акти-
нията е в ларвна форма, тя плува. Като 
възрастен индивид, актинията стои 
неподвижно закрепена на единият си 
край и използва пипалата  на горния 
край, за да хваща малки животни за 
храна. Улавяйки ги, тя ги натъпква в 
отверстието, което се отваря в средата 
на пръстена на пипалата. „Въз основа 
на външния вид на възрастно живот-
но, условно горният край на тялото 
се нарича глава, а долния – крака.”, 
обяснява Рентзщ.

Това, което учените откриват е, че при 
актинията, функцията на гена за раз-
витие на глава, обуславя развитието и 
на „задният” край на тялото, там къ-
дето при другите животни се развиват 
крака. Ключово е било изследването 
на ларвата на актинията, докато все 
още плува.
„Ларвата плува с „краката напред” 
и този и край носи най-важният сен-
зорен орган, така че на този етап на 
развитие може да се каже, че това е 
главата на ларвата.”, казва Рентзщ. 
Гените за развитието на глава функ-
ционират за развитието на този край 
на ларвата. 

Актиниите и всички други по-висши 
животни, включително и хората, имат 
общ предшественик без развит главен 
мозък, който е живял преди 600 -700 
млн години. „Изследвайки функци-
ите на гените за развитие на гла-
вата при звездовидната актиния 
Nematostella, можем да разберем по-
добре как и по какъв начин се е об-
разувала и развила главата като 
структура.”, обясняват Синигалия и 
Рентзщ.

БИОЛОГИЯ
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По случай 100 г. от Втора-
та балканска война „Бъл-

гарска Наука“ реши да направи 
документален филм, за да от-
бележи годишнината. Филмът 
има за цел да покаже славните 
подвизи на българската армия 
и трагичната съдба на бълга-
рите, живеещи извън самата 
българска държава тогава.

 
Продуценти и режисьори: 
Петър Теодосиев и Росен Теодосиев

Сценаристи: 
Антоан Тонев, Радослав Тодоров
 
Участват историците: 
акад. Георги Марков, полк. доц. Стан-
чо Станчев, о.р. полк. доц. д-р Марко
Златев, доц. д-р Лизбет Любенова, 

доц. д-р Веселин Янчев,  проф. д.ист.н. 
Светлозар Елдъров

http://goo.gl/U0USw1

На 15 юни ген. Михаил Савов издава 
заповед на 17 същия месец 2-а и 4-а 
армии да предприемат офанзива, за 
да се покаже на бившите съюзници 
мощта на българската армия. Сър-
бите това и чакат и просто поста-
вят дата на отдавна готовия Ма-
нифест за обявяване на война срещу 
Царство България. На 18 юни юли 
българското правителство заповяд-
ва прекратяване на военните дейст-
вия, но вече е твърде късно, тъй като 
Сърбия и Гърция са получили така 
дълго чакания повод и вече могат да 
започнат война против България.

ИСТОРИЯ
ФИЛМ

„Трагедия и слава“УЧАСТНИЦИ
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Академик Георги Марков – дълго-
годишен директор на Института за ис-
тория при БАН. Преподавател в Нов 
български университет. Специалист 
по военна история с научни приноси 
в изследването за Балканската война. 
Работи в областта на международните 
отношения с особен акцент към бълга-
ро-германските връзки в ново време. 
Неговото мото е: историческата на-
ука ни съхранява като народ, а исто-
рията ни дава поуки. Пръв носител на 
наградата „За заслуги към отечество-
то”, учредена от издателство „Захарий 
Стоянов”. Съпредседател на „Дружба 
Родина”.

Историкът академик Георги 
Марков говори за политическата 
ситуация през 1913 г. във филма 
„Трагедия и Слава“.

ИСТОРИЯ
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Доцент доктор Лизбет Любенова 
работи в Института за исторически из-
следвания към Българската академия 
на науките. Занимава се с църковна ис-
тория, изворознание, историография, 
въпросите на малцинствата в Бълга-
рия. Противник на конюнктурните 
течения в историческата наука. Има 
дългогодишен преподавателски стаж 
в Софийския университет, Универси-
тета по библиотекознание и инфор-
мационни технологии, Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски” 
и неговите филиали в Смолян и Кър-
джали, както и в Югозападния уни-
верситет „Неофит Рилски”.

Вижте на следващите прожек-
ции какво ни разказа за сръбски-
те и гръцките зверства по вре-
ме на балканските войни. Едни 
неразказани до сега истории...

ИСТОРИЯ
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Полк. о. р. доц. д-р Марко 
ЗЛАТЕВ

Роден в с. Горни Дамяновци, общ. 
Трявна, обл. Габрово. Възпитаник на 
Априловската гимназия. 
Завършил Висшето народно военно 
училище  (днес Национален военен 
университет) “Васил Левски”, Велико 
Търново – “танкови войски строеви” и 
гражданска специалност “експлоата-
ция на автотракторна техника” (1974) 
и Командния факултет на Военна ака-
демия “Г. С. Раковски” (1983). 
Доктор по история (1989) и доцент по 
военно дело (1998). От 1979 г. до сега 
е бил на различни преподавателски и 
научни длъжности в НВУ “Васил Лев-
ски” и в Института за военна история 
към Генералния щаб на Българската 
армия (1988-1990). Заемал е изборни 
ръководни длъжности – ръководител 
на катедра, заместник-декан, декан, 
заместник-ректор по учебната и науч-
ната част.
Занимава се с проблемите на истори-
ята на военното образование, тради-
циите и опита на Българската армия, 
видни военачалници, военните кон-
фликти.
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Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъ-
ров, Институт за балканистика 
при БАН.
 
 Професор д.ист.н. Светлозар 
Елдъров от Института за балканис-
тика при БАН е роден през 1956 г. в 
Пловдив в семейство на учителка и 
офицер с родови корени в македоно-
одринското революционно движе-
ние и църковно-училищното дело на 
Българската уния. Завършва история 
в СУ „Св. Климент Охридски” през 
1980 г. Научната си кариера започва 
в Института за военна история при 
ГЩ на БНА. Специализира църковни 
науки в Папския източен институт в 
Рим. Член на Македонския научен ин-
ститут, Тракийския научен институт, 
Българската асоциация по военна ис-
тория, Военноисторческата комисия и 
др. Участва в редколегиите на сп. „Ма-
кедонски преглед”, „Военноисториче-
ски сборник”, „Балкани”. Автор на 11 
монографии, над 250 студии  и статии 
в специализирани научни издания и 
части от колективни трудове, над 100 
научно-популярни публикации, 10 
сценария за документални филми. 
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Полк. доц. д-р Станчо Станчев е 
завършил Военно училище и Военна 
академия. През  1988 г. постъпва  в 
Института за Военна история при ГЩ, 
а от 10 години ръководи Военноис-
торическата научноизследователска 
служба във ВА „Г.С.Раковски“. Него-
вите научни интереси и публикации 
са в областта на войните и военното 
изкуство, изграждането на родовете 
войски и видовете въоръжени сили. 
Председател е на Военноисторическа-
та комисия.

Полк. доц. д-р Станчо Станчев 
говори за разположението на 
армиите във филма „Трагедия и 
Слава“
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Доц. д-р Веселин Янчев е препо-
давател по Нова българска история в 
Софийския университет „Св. Кл. Ох-
ридски“. Интересите му към военната 
история са от времето, когато е научен 
сътрудник в Института за военна ис-
тория към Генералния щаб на Българ-
ската армия. Автор на монографии, 
студии и статии, посветени на истори-
ята на Съюза на запасните офицери, 
на Военния съюз, на войните за на-
ционално обединение, както и на ро-
лята на армията в политическия жи-
вот на следосвобожденска България. 
Научен ръководител на дипломанти и 
докторанти, изследващи миналото на 
армията ни.

Доц. д-р Веселин Янчев говори 
във филма „Трагедия и Слава“ 
за включването на Румъния във 
Втората Балканска война.

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 70

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

60
ИСТОРИЯ

Очаквайте прожекции из страната 
от септември!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15247
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 Въпросът за военното развитие 
на Османската империя в нейния ра-
нен период е от изключителна важ-
ност за правилното разбиране и оце-
няване на мащабната експанзия, ре-
ализирана от армиите на падишаха 
през първите два века от съществува-
нето на държавата. Балканските наро-
ди стават жертва на една непрекъснато 
разрастваща се военна машина, чий-
то възможности и реални резултати 
надхвърлят всичко, виждано в Евро-
па от времето на Умаядите.1 Успехите 
на османците предизвикват сериозна 
паника сред европейските владетели, 
която надхвърля дори страха от мон-
голите, които върлуват в Източна и 
Централна Европа половин век по-ра-
но. Самият факт, че срещу османците 
са организирани поредица от кръсто-
носни походи доказва, че за католиче-
ския Запад, османското нашествие на 
Балканите е не по-малко сериозно от 
окупирането на Божи Гроб от Селджу-
кидите през Х век. В рамките на 226 
години, османските армии покоряват 
повече от 600 000 км2 в Европа, както 
и над 2 000 000 км² в Азия и Африка 
като по този начин превръщат импе-
рията на султана в една от най-големи-
те държави в Новото Време. Именно 
през първата половина на този дълъг, 
но интензивен период на военно-по-

литическо развитие, ние можем най-
ясно да проследим процесите, които 
оформят османската военна машина 
и я превръщат в една от най-големите 
заплахи за Християнска Европа.

Еволюция или Революция?

 Развитието на османската воен-
на система постига такива ефекти, че 
мнозина историци биха се изкушили 
да определят като „революция“ това, 
което се случва с военното развитие в 
империята. До колко османската ар-
мия и нейното развитие подлежат на 
революционния подход, обаче, е спо-
рен въпрос.2 Ако обърнем по-специал-
но внимание на градивните елементи 
на османската военна система, ще ви-
дим, че голяма част от нея е взаимства-
на от съседни общества. Друга част е 
пряко наследена от селджушко-мю-
сюлманската традиция, привнесена 
в Анадола от Румския султанат и оф-
ормена още преди това в рамките на 
мощната, но децентрализирана импе-
рия на Селджукидите.3 В последствие, 
съприкосновението на османците с 
европейското военно дело, както и 
по-специфичните стратегически за-
дачи, които балканската реалност им 

Враг пред портите
Османската военна еволюция и настъплението в Европа 

1300-1453 г.
Автор: Александър Стоянов 
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поставя, водят до инкорпорирането 
на редица елементи, които трансфор-
мират ранно-османската армия и й 
придават един доста различен облик. 
Както ще видим малко по-късно, май-
сторството на османските владетели и 
пълководци се  корени в умението им 
да комбинират и модифицират техни-
ките на своите опоненти и съюзници, 
съчетавайки ги в един своеобразен 
„миш-маш“, който се оказва истинска 
загадка за противниците на султана. 
Загадка, която малцина от тях успяват 
да разрешат успешно. 

Адаптивността и умението да се 
присвоява и усвоява чуждия опит го-
ворят за една еволюция, която в оп-
ределени моменти получава по-се-
риозно ускорение от включването на 
определени нововъведения, като на-
пример, употребата на пехота и огне-
стрелни оръжия. Тези нововъведения 
в никакъв случай не предизвикват 
революционни промени в структура-
та на османската ар-
мия. Проследяването 
на нейното развитие 
ни дава възможност да 
забележим как по-ста-
рите форми на военно 
дело постепенно от-
стъпват на по-новите, 
но не и преди двете да 
съжителстват в про-
дължение на немалък 
период от време.� В 
този смисъл, два века 
постепенен преход го-
ворят категорично за 
еволюционно разви-
тие, стимулирано от 
определени техниче-

ски иновации – схема, която истори-
кът Клифърд Роджърс успешно при-
лага по отношение на Стогодишната 
война.4

Османската военна мощ в заро-
диш 1300-1362 г.

 Зараждането на османската во-
енна система се свързва с имената на 
вторият и третият владетел на мало-
азийската държава – Осман I (1299-
1326 г.) и сина му Орхан (1326-1362 г.) 
Именно под тяхно управление, мал-
кия пограничен бейлик започва да се 
издига като първостепенна сила сред 
държавиците, наследили стария Рум-
ски султанат. Комбинацията от умело 
ръководене, отлична стратегическа 
позиция и известна доза късмет до-
веждат до консолидирането на бейли-
ка и издигането му в регионална сила 

Османският Бейлик 1300-1362 г. В черно, границите 
към 1300 г.
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в края на управлението на Орхан.

За да придобием по-добра пред-
става за значението на тези фактори, 
както и тяхното влияние върху ранно-
османската армия, си заслужава да им 
отделим известно внимание.

Позицията на османският бей-
лик е от изключителна важност за по-
нататъшното развитие на държавата. 
Заемайки граничната област между 
турските държави и западащата Ви-
зантийска империя, бейликът има 
идеална изходна позиция за водене 
на т.нар. „свещени походи срещу не-
верниците“ или газават. Газаватът 
е основно занимание на тюркските 
племена още от IХ в. и се превръща в 
основен начин на живот както за сел-
джушките държави, така и за техните 
наследници в Анадола. Накратко, га-
завата се свързва с поредица от непрес-
танни рейдове в територията на не-
верниците, чиято цел е спечелването 
на чест, слава и военна плячка. Преди 
всеки поход, свещените воини – гази 
– се събират във войнства, обедине-
ни от една обща цел под водачеството 
на харизматичен лидер, който всички 
доброволно са избрали да следват и на 
когото се подчиняват безпрекословно 
в рамките на рейда. По този начин се 
създават едни надетнически общно-
сти, доста сходни със структурата на 
първите казашки войнства, дефини-
рани от Кристоф Виценрат с термина 
personelverband.� В унисон с тази те-
ория идва и тезата на Кемал Кафадар, 
който посочва, че османския бейлик 
се ражда в контекста на газавата като 
обединение на воини, свързани от све-
щените походи, под водачеството на 
поредицата харизматични лидери от 

Османовата династия, без между тях 
да съществува специфична етническа 
връзка, както се посочва в по-старите 
теории.5 Подобна културно-полити-
ческа среда се оказва идеална за про-
явата на индивидуална инициатива 
и качества, които ранните османци 
използвали с размах, за да постигнат 
своите цели. Либералният подход към 
покорените християнски територии и 
относително плавното инкорпориране 
на стратиотските погранични селища 
в рамките на бейлика, вървели ръка 
за ръка с военното развитие на войн-
ството от воини-гази.� Стартиотите 
представляват безценна добавка към 
вече консолидиращото се войнство от 
свещени воини. Двете прослойки са 
воювали една срещу друга от векове и 
добре познават своите силни и слаби 
страни. Още повече, в една погранична 
война на взаимни набези и партизан-
ски бой, двете групи воини имат схо-
ден стил на воюване и синтеза между 
тях протича без сериозни катаклизми. 
Заедно с внедряването на стратиотите, 
пограничната позиция на Османовия 
бейлик гарантира постоянен поток от 
нови воини-гази, които се стичат под 
знамената на Осман и Орхан от съсед-
ните бейлици, тъй като само владени-
ята на османците предлагат шанс за 
водене на свещена война с неверници-
те, особено след 1330 г.

 По този начин първите османски вла-
детели си осигуряват една непрекъсна-
то нарастваща армия от опитни аван-
тюристи, които са склонни да следват 
бея на бойното поле, в замяна на честен 
дял от плячката. Тези воини са конни-
ци, въоръжени по най-разнообразен 
начин, според личните си предпочи-
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тания и възможности. Трудно би било 
да говорим за някаква стандартизация 
в снаряжението или еднозначна так-
тика на бойното поле. Силата на ран-
но-османската армия идва от нейния 
опит, сравнително висок морал, под-
хранван от религиозно-героичните 
идеали на неортодоксалния ана-
долски ислям, както и от общия 
стремеж към обогатяване, които 
задържат разнообразната ком-
пания на византийски ренегати 
и турски авантюристи от разпа-
дане. С по-голяма доза сигур-
ност може да предположим, че 
газите разполагали с по няколко 
ездитни коня за всеки отделен 
воин. Също така, употребата на 
късия кавалерийски лък като ха-
рактерна черта на селджушката 

бойна техника вероятно е важен еле-
мент от тактиката на ранните осман-
ски сили. Използването на поредица 
от залпове и маневри, характерно и 
за кипчаците (куманите) е отличите-
лен белег на анадолските конни вой-
ни още от времето на Алексий I Ком-
нин ( 1080-1118г. ).� Във всеки случай, 
газите са средна или лека конница, 
която не притежава тежкото въоръже-
ние, характерно за западните рицари 
или византийските катафракти.� Ма-
невреността, възможността за бър-
зи удари, прегрупиране и оттегляне 
от бойното поле са от изключителна 
важност в пресечения терен на Мала 
Азия, където рицарските армии имали 
ограничен успех.� Що се отнася до на-
падателните оръжия за близък бой, то 
арсенала на газите се допълва от раз-
лични видове мечове, саби, ятагани, 
секири и боздугани. Всеки воин сам 
осигурява екипировката си и се грижи 
за нея. Често нови оръжия се добиват 
като трофеи на бойното поле или след 
превземането на крепости и градове. 
По този начин всякаква стандартиза-
ция във въоръжението е невъзмож-
на, което възпрепятства налагането 
на тактически схеми, базирани върху 

Артистична интерпретация на османски 
воини от началото на XIV век. 1)Еничар 2)

Византийски офицер 3) Воин яя

Основни Крепости в Мала Азия и Източните Балкани 
към 1362 г.
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различни типове конница.

Противно на общата за Мала 
Азия картина, Осман и наследниците 
му бързо осъзнават нуждата от под-
държане на пехотни контингенти. Ос-
новната причина за това е промяната 
в типа завоевателни походи, които бе-
йовете започват да водят след 1320 г. 
Ако в началото на XIV в., конните на-
бези са основната форма на водене на 
война, със засилването на бейлика и 
неговото разрастване, се появява все 
по-остра нужда от обсаждане и пре-
вземане на крепости и градове. Кон-
ниците гази са неподходящи за подо-
бен вид дейност, ето защо Осман се об-
ръща към създаването на един нов за 
държавата род войски – пехотата. Тя 
се нарича яя и се набира на доброво-
лен принцип, подобно на газите, сред 
по-бедните прослойки на завладяното 
гръцко и турското население. Подобно 
на газите, пехотата яя няма свое стан-
дартизирано въоръжение, а разчита 
на всеки индивид да осигури снаря-
жението си. За разлика от успехите на 
газите, яя се оказва доста неефектив-
на като цяло, тъй като отстъпва по ка-
чество на византийските гарнизони. 
Въпреки това, поне до средата на XIV 
в. този тип пехота остава единствения 
използван от османците. Това не бива 
да ни изненадва, тъй като поддържа-
нето на организирана, дисциплинира-
на и еднородна пехота изисква нали-
чието на строга и добре функциони-
раща администрация, която по това 
време не е налична не само в Осман-
ския бейлик, но и в Европа като цяло. 
Поддържането на някаква форма на 
редовна пехота би струвало скъпо на 
османците, а поне първоначално, тех-

ните финансови ресурси са ограниче-
ни. Раздаването на земя в замяна на 
служба е добър начин за поддържане 
на конницата, но издръжката на пе-
хота от същия калибър би изисква-
ла повече земя, отколкото османците 
притежават или искат да отделят. Ето 
защо, въпреки своята относителна не-
надеждност, яя се задържат като ос-
новна османска пехота поне до шесто-
то десетилетие на XIV в. 

Какво тогава налага промяната в 
османската пехота и армия като цяло? 
През 1356 г. османците се възползват 
от земетресение в Мраморно море, 
което разрушава стените на Цимпе и 
Галиполи и използвайки новопридо-
битите територии на бейлика Каре-
сиоглу (завладян 1348 г.), прехвърлят 
част от своите сили в Европа и про-
никват в Тракия през Галиполския 
полуостров. Превземането на Кареси-
оглу довежда до две важни промени в 
османската армия – инкорпорирането 
на нови контингенти гази, които до-
тогава служат на местната династия и 
излаза на Османския бейлик на Егей-
ско море, което ще доведе до нови пре-
дизвикателства пред османлиите. 

Но да се върнем на Цимпе. Фа-
ктът, че само щастливата случайност 
позволява на османските сили да пре-
одолеят стените, доказва, че обсадно-
то дело е на практика несъществува-
що. Изправени пред сериозните фор-
тификации, налични на Балканите, 
османците се оказват напълно непод-
готвени за следващият етап от своите 
„свещени походи“. Орхан и сина му 
Мурад бързо разбират, че има нужда 
от промяна, ако искат армиите им да 
запазят набраната завоевателна инер-

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 76

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

60

ция. Освен необходимостта от струк-
турни промени, османските владете-
ли ясно отчитат нуждата от опитен 
командир, който да ръководи силите 
им в Европа. За целта Евренос бей, 
византийски ренегат, е оставен да ко-
мандва османските набези в Западна 
Тракия. Фактът, че Орхан, а в послед-
ствие и Мурад, оказват пълно доверие 
на Евренос, само доказва либералното 
отношение на османците към техните 
служители, както и липсата на коле-
бание по отношение на произхода на 
даден човек, доказал своите качества. 
Евренос оправдава оказаното доверие. 

Що се отнася до структурните 
промени, те идват след възкачването 
на Мурад на трона през 1362 г. Тяхно-
то развитие обаче останало в сянката 
на кръстоносния поход на Амадео VI 
Савойски, който през 1366 г. превзе-
ма Галиполи и го връща на Византия, 
откъсвайки по този начин Евренос 
и силите му от османците в Анадола. 
Какво се случва с Евренос и как успя-
ват османците да се задържат на Бал-
каните остава загадка. Нещо повече, 
османците успяват да превземат Ад-
рианопол ( Едирне ) и по този начин 
да циментират присъствието си на 
Балканите.

Мурад I (1362-1389г.) - Първият осман-
ски владетел, който се титулува „сул-
тан“. 

Тук сред историците възник-
ват сериозни спорове относно точ-
ната дата на падане на града. Според 
една теория, това става през 1361 г., 
като операцията е лично ръководена 
от Мурад. Според друга теория, бази-
рана на византийските извори, Адри-
анопол е превзет през 1369 г. от Лала 
Шахин и Евренос, без Мурад, който е 
отрязан от европейските си сили след 
похода на Амадео. Често в България 
се среща представата, че савойците 
идват в Мраморно море, а после и в 
Черно море, за да нападат български 
пристанища в полза на византийци-
те. Истината, вероятно, е съвсем раз-
лична. Изглежда по-логично Мурад, 
като престолонаследник, да е поел 
командването на европейските части 
още през 1357 г. и да е ръководел опе-
рациите в Тракия. Следователно след 
1359 г. османските сили преминават 
към поредица от завоевания, свързани 
с блокирането на Адрианопол и пре-
вземането на редица по-малки укре-
пления, които едва ли оказват сериоз-
на съпротива, въпреки относителната 
невъзможност на османците да водят 
успешни обсади, както вече видяхме. 
Така, към 1361 г. Мурад и помощници-
те му контролират териториите около 
Адрианопол. И тук късметът идва от-
ново на помощ. Византийският упра-
вител решава да рискува набег срещу 
стесняващия се османски обръч. Пос-
ледвалото сражение се оказва решава-
що. Византийските сили са разбити, а 
управителя бяга. Жителите на Адри-
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анопол предават града на османците 
без обсада, като в замяна получават 
гаранции от Мурад за неприкосно-
веност и възпиране на религиозното 
преследване. В резултат, една от най-
големите крепости на Балканите пада 
в османски ръце. Мурад бърза да обя-
ви Едирне за своя столица, но е при-
нуден да се върне в Азия, където баща 
му Орхан умира през 1362 г. Евренос и 
Лала Шахин са оставени да командват 
новите завоевания в Тракия. Между-
временно Мурад се въвлича в пореди-
ца от междуособици в Анадола, като 
дори губи Анкара през 1364 г. Именно 
тук Йоан VIII Палеолог изиграва своя 
коз и извиква на помощ своя братов-
чед Амадео, който дотогава плячкосва 
Александрия заедно с кипърските ри-
цари и хоспиталиерите. Компактната 
савойска флота, снаряжена с бомбарди 
навлиза в Дарданелите и без проблем 
превзема Галиполи, връщайки града 
на византийците. Обещанията за още 
плячка карат Амадео да влезе в Черно 
море и да атакува Аполония и Месем-
врия, след което савойците, натоваре-
ни с плячка, потеглят към дома.6

За османците загубата на Гали-
поли се оказва сериозен удар. От една 
страна става ясно, че те нямат силите 
сами да си върнат крепостта, от дру-
га - армиите им са опасно разкъсани 
и един решителен удар би могъл да 
ги прекърши както в Европа, така и 
в Азия. Мурад успява да консолиди-
ра владенията си в Мала Азия и дори 
преминава в контранастъпление сре-
щу бейлиците Саруханоглу и Карама-
ноглу. Същевременно Евренос и Лала 
Шахин успяват да задържат позици-
ите в Европа. Нещо повече, консо-

лидирайки силите си, вероятно чрез 
привличане на местни феодали и ви-
зантийски стратиоти от Тракия, арми-
ята на османските гази се разраства. 
Евренос извършва поредица успешни 
набези в Тракия по поречието на р. 
Марица, докато Лала Шахин превзема 
Гюмюрджина и по този начин устано-
вява контрол върху западно-тракий-
ското крайбрежие. Когато през 1371 г. 
срещу тях най-сетне се формира коа-
лиция, водените от Вълкашин и Угле-
ша сили са закъснели. При Черномен, 
разединената и зле дисциплинирана 
християнска армия става жертва на 
ветераните на Евренос и Лала Шахин, 
които съкрушават сръбските деспоти 
и отстраняват единствената сериоз-
на опасност в тази част на Балканите. 
Същевременно, Мурад се възползва 
от поредната гражданска война във 
Византия и издейства връщането на 
Галиполи на османците (1376 г.). Кре-
постта отново е взета без обсада. Ос-
манските владения отново са свър-
зани в едно, а Лала Шахин е обявен 
за бейлербей на Румили, поставяйки 
го начело на всички военни части на 
Балканите.

Основите на една нова армия 
1371-1421 г.

 Завладяването на Тракия и кон-
солидирането на османските владе-
ния, дава шанс на Мурад да се справи 
с двата основни проблема в своята ар-
мия – контрола над газите и липсата 
на качествена пехота. Първият про-
блем се решава чрез въвеждането на 
тимарската система, която е естест-
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вено продължение на раздаването на 
земи срещу служба, практикувано от 
Орхан и Осман преди това. Тимарска-
та система е пряко взаимствана от ви-
зантийската прония, която Палеоло-
зите използвали, за да осигурят своите 
кавалерийски части през XIII в.� На-
кратко, всеки конник получава земя 
и дохода от нея в условно владение, в 
замяна на своята служба. С парите от 
своя тимар всеки тимариот трябва да 
въоръжава себе си и определен брой 
други придружители. По този начин 
се формира гръбнака на османската 
кавалерия – спахийската конница. В 
добавка към тази сила се запазват и 

акънджиите – нередовни доброволни 
части, действащи на принципите на 
газавата. Създаването на спахийска-
та кавалерия дава шанс за централи-
зиране и унифициране на османската 
конница. Въпреки началните разлики 
в личното въоръжение, постепенното 
овладяване на по-големите градски 
центрове в Анадола и на Балканите 
довежда до създаване на държавна 
„военна индустрия“, на базата, на коя-
то спахиите си закупуват относително 
еднородно въоръжение.�

Спахиите сами по себе си не мо-
жели да бъдат гарант за стабилност. 
Султаните се нуждаели от друга во-
енна сила, такава, която да се намира 
под прякото им подчинение, за да мо-
гат да упражняват директен контрол 
над останалите военни и пара военни 
сегменти, които формират османска-
та държава. Именно в тази посока за-
почва да работи първият велик везир 
в османската история – Карахалил 
Чандарлъ паша. Новоиздигнат адми-
нистратор, който няма сериозно вли-
яние сред военните среди на газите, 
Карахалил трябва, подобно на т.нар 
аристократи на робата в западните 
дворове, да разчита на своята близост 
до владетеля, както и на стабилната 
позиция на същия този владетел. Ето 
защо Чандърлъ паша се заема да съз-
даде нов вид сила, която да се превър-
не в опора на централната власт. За 
целта, Карахалил прибягва до правото 
на султана, като върховен предводи-
тел на газавата, да получава една пета 
от военната плячка (пенджик) и пред-
лага на Мурад да изиска освен полага-
щите се натурални петини, и по една 
пета от военнопленниците. Именно 

Артистична интерпретация на османски 
войници от началото на XV век. 1)Воин яя 

от Балканите 2) Спахия 3) Османски пехо-
тинец
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на базата на тези пленници, Чандърлъ 
предлага на Мурад да формира кор-
пус от верни воини, които да му пос-
лужат в борбата за централизиране 
на държавата. Макар идеята да не е 
нова, османците добре усвояват опи-
та, придобит от ислямската цивили-
зация и доразвиват една концепция, 
която е честа практика в Близкия Из-
ток.7 Вследствие от пенджика започва 
постепенното формиране на корпус 
от пехотинци, който трябва да замес-
ти пехотата яя и да служи като ударна 
сила в европейските кампании, къде-
то пресечения терен и множеството 
крепости възпрепятстват широкото 
разгръщане на кавалерията. Първона-
чалните резултати от новите войници 
са доста разочароващи и Карахалил 

предлага нов подход, съгласно който 
османските власти трябва да набират, 
на базата на строги регулации, деца от 
покореното християнско население, 
да ги обучават във военното дело, пре-
даност към владетеля и вярата и да ги 
превърнат в опасни оръжия, готови да 
ударят враговете на владетеля вътре 
и вън от държавата. Сама по себе си, 
тази практика, характеризирана като 
варварска от голяма част от покорени-
те народи, е естествено продължение 
на традицията за набиране на „чуж-
денци“, които откъснати от родината 
си, се превръщат в изолиран бастион, 
върху който почива авторитета на вла-
детеля.8 

Тази новосформирана военна 
сила получава прозаичното име „нова 
войска“ (йени чери) и скоро се оказва 
фактор, с който различните фракции в 
османския двор трябва да се съобразя-
ват. Тук няма да се спираме подробно 
на устройството на еничарския корпус, 
но е достатъчно да кажем, че еничари-
те се превръщат в ядрото на османски-
те сухопътни сили и именно тяхната 
дисциплина и решителност определя 
изхода от не една кампания.� Един 
по-смел поглед към военната систе-
ма в Европа ни навежда на мисълта, 
че със своята численост, дисципли-
на и обучение, еничарите спокойно 
могат да се разглеждат като първата 
постоянна, редовна армия в Европа. 
Въоръжението на еничарите, тяхното 
заплащане и снабдяване се осигурява 
директно от хазната, което формално 
ги поставя в пълна зависимост от сул-
тана. В добавка, еничарите са със ста-
тут „кул“ (слуга, роб) на султана и се 

Еничари от края на XIV век, все още лековъ-
оръжени, снаряжени с лъкове и саби.
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смятат за негова лична собственост. 
Освен пешите еничари, с времето се 
създава и корпус от конници, които са 
устроени по подобие на спахиите, но 
са със същия статут както еничарите, 
макар и с по-висок статус в двора.17 

Въоръжението на еничарите е съ-
четание от стандартна пехота (копие, 
меч, щит), комбинирано със стрелко-
ви оръжия (най-вече лък). Идеята е 
еничарите да могат да атакуват вра-
га еднакво добре както от близо, така 
и от разстояние. Макар задачата за 
обучаване на подобна ефикасна част 
да изисква време, крайният резултат 
е видим в последвалите след 1396 г. 
кампании и най-вече при Никопол и 
Варна, където именно „новата армия“ 
решава изхода от сражението. Спо-
койно можем да кажем, че по своето 
ниво на подготовка и многофункцио-
налност, еничарите нямат еквивалент 
в Европа през XIV век.

Превръщането на Балканите в 
основен османски фронт през раз-
глеждания период довежда до сери-
озни изменения в начина, по който 
османците провеждат своите кампа-
нии. Проникването в Тракия доказ-
ва, че Мурад не може вече да разчи-
та на случайността, когато става дума 
за превземане на крепости. Ето защо 
еничарите са насочени към усвояване 
на обсадното дело и именно техните 
„инженерни“ услуги се оказват полез-
ни при превземането на българските 
земи и съседните им области в южна 
Сърбия, Македония и Тесалия. От дру-
га страна, поне до края на XIV в. об-
садното дело остава на втори план и 
обсадите на София и Търново, макар 
и да показват повишаване в качество-

то на османските войски, загатват за 
сериозните пропуски, които тепърва 
трябва да се изчистят. И двете крепо-
сти падат вследствие на „отваряне на 
портите“, а не чрез директен щурм 
или в следствие на подривна дейност 
или ефективно прилагане на обсадна 
техника. Не е чудно тогава, че до 1402 
г. османците завладяват повечето гра-
дове като следствие от падането на 
трите български държавни центрове и 
победата при Никопол, отколкото на 
някакво качествено развитие в обсад-
ното дело.

Що се отнася до полевите дейст-
вия, става ясно че османската армия, 
въпреки своите качества и предимства 
не е имунизирана от поражението. По-
бедата на сръбско-босненската армия 
при Плочник и нерешеното сражение 
при Косово поле доказват, че балкан-
ските сили биха могли да контрират 
османското настъпление тогава, ко-
гато успеят да изградят една армия, 
чиято численост да е равностойна на 
султанските войски. Към тези две сра-
жения трябва да добавим и битката 
при Ровине (1395г.), където мобилна-
та и леко въоръжена влашка конница 
успява да се справи с османските сили, 
поддържани от сръбските им васали. 

Защо се провалят османците? 
Този въпрос звучи логично, след като 
до сега говорехме за една формираща 
се армия, която има предпоставките 
да е „световен шампион тежка катего-
рия“ по отношение на своите опонен-
ти. Именно „формираща се“ е ключо-
вата дума тук. Еничарският корпус, 
който само година след Ровине ще до-
каже своята стойност, все още е в про-
цес на формиране. Нещо повече, пър-
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воначалната численост на еничарите 
е относително ниска, в сравнение с 
големината на корпуса век по-късно.18 
Броят на спахийската конница също 
не бива да се надценява като размер, 
но с цялостната нужда от преразглеж-
дане на цифрите ще се занимаем по-
долу. Като цяло, до времето на Мурад 
II, османската армия, в голямата си 
част, е съставена от доброволци и на-
борници, които не преминават през 
военно обучение и се отличават с от-
носително ниска полева дисциплина 
в сравнение с професионалните рица-
ри, които служат в армиите на Сърбия, 
Босна и Унгария.

Именно тази липса на професионал-
но, дисциплинирано ядро е причи-
ната османските султани да залагат 
на отбранителна тактика в основните 
сражения, които водят. И при Нико-
пол, и при Варна ( двете най-мащабни 
сражения през разглеждания период - 
бел. авт. ), османците използват такти-
ката на окопаване на пехотата в центъ-
ра и употребата на кавалерията за ата-
ки по вражеските флангове. И в двете 
сражения успеха идва вследствие на 
удържане на центъра и контраатака 
с помощта на кавалерията. Въпреки 
това, османската конница отстъпва 
по качество на западните рицари, и в 
частност, на полските и унгарски ко-
нници, които често нанасят пораже-
ния над конните воини на падишаха. 
Тяхното количество е основното им 
предимство, както и по-високата им 
мобилност. Въпреки това, до края на 
XVII в., големите победи на османците 
се дължат най-вече на качеството на 
пехотата и на постепенно натрупания 
опит в обсадното дело.

Войнството на Полумесеца 
1421 – 1453 г.

 Последният етап, от разглежда-
ния в тази статия период, се характе-
ризира със стабилизация, укрепване 
и експанзия на Османската държава и 
превръщането й в империя със завое-
ванията на Мехмед II. Управлението 
на Мехмед I Челеби (1412-1421 г.) води 
до укрепване и възстановяване на част 
от загубените след катастрофата при 
Анкара територии. Вероятно по него-
во време се възстановява и еничарски-
ят корпус, който служи разделен по 
време на гражданската война (1402-
1412 г.).� 

 По-голямата част от разглежда-
ния период преминава под управле-
нието на Мурад II Вели (1421-1446 г.; 
1449-1451г.). Този опитен и прагмати-
чен владетел умеел да подбира внима-
телно своите стратегически приори-
тети и залага на една по-постепенна 
и премерена политика на експанзия. 
Споменът от Анкара е пресен, а внукът 
на Тимур – Шакхрух все още кръстос-
ва Месопотамия и армиите му лесно 
могат да бъдат насочени на запад в 
случай, че османците придобият пре-
калено силно влияние в източните 
части на Мала Азия.� Именно поради 
тази причина Мурад решава да кон-
центрира основната част от своето на-
стъпление към Балканите, където раз-
единените местни държавици са лес-
на плячка за османските армии. Нещо 
повече,Унгария, най-силната държава 
в региона, е разтърсена от Хуситските 
войни (1420-1434 г.), а впоследствие 
и от гражданската война след смър-
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тта на Сигизмунд Люксембургски и 
наследникът му Лазло (Владислав) 
Посмъртни. Така, между 1419 и 1442г. 
Унгария на практика е неспособна да 
води активна политика на Балкани-
те, а се ограничава само с дефанзивни 
действия в района на Белград и баната 
Тимишоара.

Османската експанзия 1421 – 1453 г. 
Границите на държавите са към 1451 г.

По отношение на структурата на 
османската армия, управлението на 
Мурад става свидетел на постепенно-
то навлизане на огнестрелните оръ-
жия и артилерията, но като цяло се 
явява началото на един преходен пе-
риод, който завършва едва през 1526 г. 
с битката при Мохач (1526 г.). Енича-

рите продължават да разчитат на лъ-
ковете за бой от дистанция и на копия, 
мечове, сабии и други хладни оръжия 
за близък бой. Непроменен остава и 
характера на спахийската конница, 
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но вероятно нейната численост се уве-
личава с териториалната експанзия и 
възможността за разпределяне на по-
вече и по-доходоносни тимари и зиа-
мети в Тесалия, Македония и Монас-
тир. По времето на Мурад се поставят 
и същинските основи на османската 
флота, но нейните качества остават 
съмнителни и конфликтите с Венеция 
доказват пълното превъзходство на 
Сияйната Република по море. Въпре-
ки това, обсадното дело бележи значи-
телен напредък, за което свидетелства 
и превземането на Солун (1430 г.), а 
в последствие и на Константинопол 
през 1453г, както и няколкократното 
разрушаване на морейските укрепле-
ния Хексамилион в Коринтския про-
влак. 

Основният опонент на османци-
те през разглеждания период се явя-
ва лидера на албанската съпротива - 
Скендербег, който в началото служи 
като еничар и израства в двора на Му-
рад II но в последствие се превръща в 
един от най-яростните противници на 
султана. Друг сериозен опонент на па-
дишаха е Влад III Дракул, който също 
израства като заложник в Едирне, но 
впоследствие застава начело на една 
агресивна клика от влашки аристо-
крати, чийто набези в Мизия са серио-
зен проблем за османските власти.

Оказва се, че не толкова откри-
тите сражения, колкото воденето на 
своего рода партизанска война, са се-
риозно препятствие за османските 
сили. Набезите на влашката конни-
ца, както и невъзможността за водене 
на ефективни действия в Албанските 
планини, се оказват сериозен дразни-
тел за Мурад, който до края на упра-

влението си не успява да се справи с 
двата проблема. И ако тези перифер-
ни конфликти отвличат вниманието 
на султана, след 1443 г. османците се 
вплитат в един по-сериозен и маща-
бен конфликт срещу Унгария, водена 
от регента Янош Хунияди и негови-
ят син - Матиаш Корвин. Поредицата 
битки между 1443 г. и 1448 г. се води с 
променлив успех, но в крайна сметка, 
доказва невъзможността на унгарците 
да преобърнат хода на османската екс-
панзия, а само да я забавят. Янош Ху-
нияди е може би най-опитният и ус-
пешен стратег, действал срещу осман-
ците преди принц Ойген и въпреки 
няколкото поражения, които търпи, 
баланса му срещу Мурад остава поло-
жителен.19 

Янош Хунияди - Трансилвански войвода 
и един от най-успешните унгарски пъл-
ководци в Средновековието.
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Османците научават доста от 
тези конфронтации. На първо място, 
Мурад въвежда тактиката на вагенб-
ургите, която османците ще използ-
ват с повече или по-малко успех през 
следващите две столетия. Накратко 
казано, те копират бронираните, на-
товарени с оръдия бойни каруци, раз-
работени от хуситите по време на вой-
ните в Чехия и впоследствие възприе-
ти от унгарците. Вагенбургите пасват 
идеално на по-дефанзивната тактика, 
предпочитана от османците при от-
крити сражения. В комбинация с дис-
циплинираната еничарска пехота, чи-
ято огнева мощ нараствала постоянно, 
вагенбургите спомогват за изгражда-
не на стабилен център в османските 
редици, който често спасява или ре-
шава изхода от битките. Опитът срещу 
тежката западна конница, използвана 
от унгарци и поляци доказва, че спа-
хиите могат да действат успешно, но 
само като контраатакуваща сила, коя-
то трудно може да се пребори с про-
фесионалните рицари, факт, който, 
както видяхме, остава непроменен от 
времето на Никопол (1396 г.). За щас-
тие на османците постепенният залез 
на рицарството и отстъпването им на 
заден план за сметка на пехотата се 
оказва идеално за османците, които 
вече разполагат с мощна, добре обу-
чена и дисциплинирана пехота. Съ-
щевременно средно-тежките и леките 
османски конници се оказват доста ус-
пешни срещу западните кавалерии от 
XVI и особено от XVII в. с тяхното по-
леко снаряжение и предимно фланго-
ви функции. Изключение правят само 
прочутите полски хусари, чиито опит 
във войните с татарите и руснаците 
се оказва безценно оръжие срещу по-

многобройната османска кавалерия. 
От друга страна, не бива да се подценя-
ва факта, че спахиите не са постоянна 
войска, а след кампания се разпускат 
и изпълняват военна повинност само 
в рамките на временни сборове. Това 
обяснява и защо изостават като про-
фесионализъм от унгарските и полски 
рицари, за които войната от седлото е 
начин на живот.

Мехмед II влиза в Константинопол. 
Картина на Бенжамен-Констан, 1876 г.

Другата новост в османските въ-
оръжени сили се явява формиращият 
се артилерийски парк. Процесът по 
неговото създаване започва при упра-
влението на Мехмед II Фатих (1444-
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1446 г.; 1451-1481 г.) и е пряко свързан 
с подготвяната обсада на Константи-
нопол. Наемането на унгарски май-
стор за отливането на грамадните то-
пове, с които се обстрелва византий-
ската столица не е задължителна ин-
дикация за отсъствието на артилерия 
сред османците, а по-скоро доказва 
нуждата от висок професионализъм 
при изработката на артилерията, нуж-
да, която образованият Мехмед добре 
осъзнава. Унгарците, като пряко свър-
зани с германската школа, смятана за 
най-добрата в Европа през XV в. ре-
дом с фламандската, умеели да отли-
ват висококачествени оръдия и също 
така да ги използват. Тук е необходи-
мо да отворим една скоба за нивото на 
артилерията по онова време. За раз-
лика от по-късните периоди, когато 
арсеналите и артилерийските паркове 
са държавен монопол, през XIII-XV в. 
артилеристите представляват свобод-
ни отряди от наемници-занаятчии, 
които включват както леяри и ковачи, 
така и топчии и мерачи. На практика 
това са малки екипи, които сами под-
сигуряват оборудването си в замяна 
на заплащане и след като изпълнят 
съответното си поръчение, се наемали 
при друг работодател.� Именно в този 
контекст трябва да разглеждаме и на-
емането на унгареца Урабн и неговия 
екип. Неслучайно след падането на 
Константинопол, Мехмед дарява Ур-
бан с тимар, за да го задържи в своята 
държава и да използва и занапред ус-
лугите му. Можем спокойно да пред-
положим, че подобни предложения се 
оправяни и към други майстори-арти-
леристи през този период.20

Като цяло, към 1453 г. османци-

те разполагат с една стабилна армия, 
която е изключително успешна във 
воденето на дефанзивни сражения, 
разполага със сериозен опит в превзе-
мането на крепости и се намира в пре-
ходен период по отношение на въвеж-
дането на огнестрелни оръжия. Най-
силно се усеща липсата на ефективна 
тежка конница, която да се противо-
постави успешно на унгарските ри-
цари и техните полски съюзници, но 
този недостатък се компенсира от най-
добрата пехота в Европа – еничарите. 
Военноморското дело е слабо развито, 
но въпреки това, основите вече са по-
ставени и значителният брой кораби, 
с който разполага Мехмед, изиграва 
своята роля при превземането на Кон-
стантинопол. Две десетилетия по-къс-
но османците вече успешно воюват по 
море с Генуа и Венеция, отнемайки им 
островите в Егейско море и генуезки-
те фактории в Крим. Другото голямо 
преимущество на османците е наличи-
ето на централизирана държава около 
век преди това да се случи с големите 
сили на Запада. Османските владете-
ли могат по-лесно да свикват своите 
войски, да съсредоточават ресурсите 
си към определени ключови зони и да 
разчитат на по-висок размер на при-
ходите, спрямо територията, която уп-
равляват. Контролът над търговските 
пътища между Европа и Азия се оказ-
ва допълнителен бонус към държав-
ната хазна. Военно-административна-
та структура, базирана на тимарската 
система и бейлербействата Румили и 
Анадол работи успешно в сравнение с 
късно-феодалните взаимоотношения 
в Западна и Централна Европа. В сре-
дата на XV в. османската военна мощ 
дава всички признаци, че предстои 
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сериозна по мащабите си експанзия, 
срещу която опонентите на Полумесе-
ца трудно ще намерят отговор.
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(Endnotes)
1  През 717 г. И 732 г. армии-
те на Умаядския халифат са на крачка 

от нанасяне на съкрушителни победи 
над християнските държави в Европа. 
Победата на българо-византийската 
коалиция под стените на Константи-
нопол и последвалия петнадесет годи-
ни по-късно успех на Карл Мартел при 
Поатие (732 г.) отлагат за векове мю-
сюлманската експанзия и водят след 
себе си период, от около век и полови-
на, в който двете световни цивилиза-
ции и религии се намират в състояние 
на баланс.
2  За повече информация 
върху дебата за военната еволюция и 
революция през Новото Време виж. 
Стоянов, А. - Военна еволюция или во-
енна революция // Българска Наука, 
N 50, 2012.
3  Румският султанат пред-
ставлява най-западната от държавите 
наследници на Селджушката импе-
рия, която се разпада през XI в. Пър-
воначално столицата на султаната е 
град Никея, а след като той е върнат на 
Византия в края на XI в., столицата се 
мести в град Коня в централната част 
на Мала Азия. Султанатът изживява 
разцвет през следващите два века, но 
е сериозно отслабен от монголските 
инвазии и раздробяването на погра-
ничните му области. Когато през 1299 
г. Осман застава начело на своя бей-
лик, султанатът Рум е само един спо-
мен, наследен от множество, подобни 
на Османовия, бейлици, сред които 
по-сериозно влияние имат Айдън, Ка-
реси, Гермиян и Караман.
4  Така например еничарите 
започват своето съществуване като во-
ини, въоръжени с лък. В началото на 
XIV в. започва постепенното усвоява-
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не на огнестрелното оръжие, но арке-
бузите и мускетите се използват редом 
с лъковете през целия XIV в. и едва 
през XV в. можем да говорим за пъл-
ната замяна на лъковете с огнестрел-
ни оръжия.
5  Виж. Rodgers, Clifford. The 
Millitary Revolutions of the Hundred 
Years War // The Millitary Revolution 
debate, ed. C. Rodgers, Westview Press, 
2005.
6  За малко повече информа-
ция относно този пограничен фено-
мен виж. Стоянов, А. Наемничество-
то – Минало, Настояще, Бъдеще // 
Военна История, N 5, 2013., с. 28; За 
изчерпателен анализ на ранно-осман-
ското общество виж Kafadar, Camal. 
Between two worlds – The Construction 
of the Ottoman state, University of 
California Press, 1995; За подробен ана-
лиз на казашкото общество и идеята 
за personelverband  виж Witzenrath, 
Chrisoph. Cossacks and the Russian 
Empire, 1598–1725. Manipulation, 
Rebellion and Expansion into Siberia, 
Routledge, 2007, pp 31-62 
7  Според по-старата теория, 
османците произхождат от племето 
кайъ. Кафадар отхвърля тази теза и 
залага на над-етническия произход 
на османската държава. Според него, 
Осман и потомците му използват ши-
роката и либерална структура на гази 
войнствата, за да включат в своето 
обкръжение всякакви полезни лич-
ности, без оглед на техния произход. 
Като пример той посочва множество-
то византийски ренегати, странства-
щи арабски мъдреци и воини, произ-
хождащи от различни части на Мала 

Азия, които съставляват ранно-осман-
ския „двор“. Виж. Kafadar, C. Between 
two worlds ....
8  Тази статия няма за цел 
да омаловажава жестокостите на ос-
манското завоевание, но е факт, че 
османците предлагали една доста по-
либерална данъчна политика спрямо 
покореното население в сравнение на 
феодалния модел в късната Визан-
тийска империя. Това личи особено 
ясно по отношение на стратиотското 
съсловие, което след управлението на 
Михаил VIII Палеолог започнало по-
степенно да се дезинтегрира и мнози-
на преминават на служба на турските 
бейове. По този начин, организация-
та „темата“ била интегрирана в обще-
ството на газите, срещу които е създа-
дена да се бори по времето на импера-
тор Ираклий.
9  Използването на конни 
стрелци не е чуждо и на византийци-
те. Те използват този тип кавалерия 
още в началото на Средновековието 
под влиянието на хуните и сармати-
те. Конните стрелци на византийците 
изиграват решаваща роля по време на 
войните им срещу перси, вандали и 
готи.
10  След падането на Констан-
тинопол през 1204 г. Катафрактите 
останали в историята, за да бъдат за-
менени от по-леко въоръжените про-
ноярии, които съставляват гръбнака 
на никейската конница.
11  Всъщност най-успешно 
представилата се „западна“ армия в 
Мала Азия са каталанските наемници, 
които са свикнали да воюват в подоб-
ни условия в планинските региони на 
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Иберийския полуостров.
12  В този смисъл, рицарите 
не били много по-различни от газите 
по отношение на набезите за обога-
тяване, насочени срещу друговерци. 
Разликата между морските рейдове на 
кипърските рицари и хоспиталиерите 
и походите на газите е по-скоро в тех-
ническо, отколкото в идеологическо 
отношение. Използването на рели-
гията като претекст не бива да ни за-
блуждава за икономическите цели на 
подобни кампании.
13  Пронията от своя страна се 
базира на „темата“ - система от воен-
но-административни райони, въведе-
на от Ираклий в средата на VII в., с цел 
ограничаване на арабската експанзия. 
Темата съществува до края на XIII в., 
когато започва да се дезинтегрира. За 
повече информация върху византий-
ската „темата“ виж Ангелов, Д. Визан-
тия, Стара Загора, 1994. За кратък об-
зор на византийската военна система 
през средните векове, виж Стоянов, 
Александър Византийската военна 
мощ // Военна история, N 2, 2012. с. 
36-48
14  Както във всички ранно-
модерни държави, така и в Осман-
ската империя, държавата се стреми 
да монополизира производството на 
оръжия, снаряжение и муниции. Това 
позволява постепенното стандартизи-
ране на типовете въоръжение, достъп-
ни за закупуване от страна на спахии-
те. За повече информация около воен-
ната индустрия в Османската империя 
виж Agoston, Gabor. Guns for the sultan: 
Military Power and the Weapons Industry 
in the Ottoman Empire, Campbridge 

University Press, 2005
15  Къде и от кога се появя-
ва системата, съгласно която чуждес-
транни пленници и роби се използват 
като лична гвардия на владетелите, не 
може да се докаже със сигурност. Факт 
е, че тази традиция е изключително 
силно залегнала в ислямския свят. 
Христоматиен пример са мамелю-
ците в Египет, които се набират сред 
пленените войни, обитаващи степите 
на северното Черноморие. Подобни 
практики се откриват и доста по-рано. 
Селджуците са използвани по подо-
бен начин през X-XII в., а преди това 
съществува гвардията „гулам“, служе-
ща на абасидските халифи и базирана 
на вербуването на военнопленници 
и роби. За повече информация върху 
арабските армии виж Kennedy, Hugh. 
The Armies of the Caliphs: Military 
and Society in the Early Islamic State, 
Riutledge 2002. За мамелюците виж 
изданието на Оспрей – David Nicolle. 
The Mamluks 1250-1517 (Men-at-Arms), 
Osprey Publishing 1993.
16  Подобна практика вижда-
ме във Византийската империя чрез 
наемането на Варяжката гвардия, ма-
кар там контекстът да е по-различен. 
В Индия и Индонезия се наблюдават 
подобни процеси, свързани с наема-
нето на афгани, пущуни и иранци като 
лични гвардии на владетелите в Юго-
източна Азия.
17  Изчерпателно и подроб-
но изследване на еничарския кор-
пус може да откриете в Георгиева, Ц. 
Еничарите в българските земи , На-
ука и Изкуство, София 1988. За кра-
тък обзор, може да погледнете http://
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belizarius.wordpress.com/elitte-armies/
janissary/ 
18  Когато говорим за „роб-
ството“ в двора на султана е погреш-
но да мислим за този феномен като 
за чернокожите работници, смазвани 
от работа и тормоз в плантациите на 
Америките. Да си личен роб на владе-
теля е въпрос на престиж и гарантира-
ло високо ниво в социалната страти-
фикация. Еничарите и въобще цялото 
капъкулъ (робите на Портата) имат 
висок социален престиж, сравним с 
този на спахиите.
19  Според Дейвид Никол, 
през 1400 г. Еничарите са едва 1000, 
докато към 1500 г. техният брой вече 
надхвърля 10 000. Друга цифра, коя-
то се споменава е 2 000 в битката при 
Косово Поле (1389 г.). Точният брой 
трудно може да се установи за този 
ранен период. Но е ясно, че едва ли са 
надхвърляли 2 000 души до към 1400 
г. Впоследствие Гражданската война 
(1402-1411г.), както и предхождаща-
та я катастрофа при Анкара вероятно 
довеждат до драстично намаляване 
броя на еничарите. Едва при управле-
нието на Мехмед II броят им нараства 
по-сериозно и те вече са 5 000 души, 
въпреки, че други източници посоч-
ват, че при Варна (1444 г.) еничарите и 
румелийските набори наброяват общо 
10 000 души.
20  По време на заключител-
ния етап от конфликта и Сюлейман, 
и Мехмед използват еничари в своите 
войнства. В крайна сметка еничарите, 
служещи на Сюлейман постепенно се 
връщат на служба при Мехмед след 
като през 1411 г. техният ага е убит по 

заповед на Сюлейман.
21  Империята на Тимуридите 
остава регионална сила до средата на 
XV в., когато, след смъртта на Углуг 
Бег, държавата започва постепенно 
да се разпада. Именно по това време 
от нейното влияние се откъсват двете 
кюрдски конфедерации – Ак Коюнлу 
и Кара Коюнлу, които играят решава-
ща роля за политиката в Близкия Из-
ток през втората половина на XV в.
22  За кратък обзор на жи-
вота и победите на Янош Хунияди 
виж http://belizarius.wordpress.com/
biographies/john-hunyadi/ 
23  Виж Clifford Rogers. The 
Military revolution of the Hundredyears 
war // The Military Revolution Debate, 
ed. Clifford Rogers, Westview Press, 
2005.
24  По подобен начин Москов-
ското княжество (в последствие цар-
ство) се сдобива със специалисти в ар-
тилерията в периода XIV-XV в. 

ИСТОРИЯ

http://belizarius.wordpress.com/elitte-armies/janissary/
http://belizarius.wordpress.com/elitte-armies/janissary/
http://belizarius.wordpress.com/biographies/john-hunyadi/
http://belizarius.wordpress.com/biographies/john-hunyadi/


 http://nauka.bg 90

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

60

Произход

Квинт Серторий /123 – 72 г. пр. 
н. е. /произхождал от изтъкнат 
сабински род в град Нурсия /

провинция Перуджа/. Той рано загу-
бил баща си, но получил добро въз-
питание, благодарение на майка си. 
Изучавал усилено право и риторика, 
но вместо ораторското поприще пред-
почел военната служба. Описвайки 
талантите му, Плутарх го сравнява с 
най-изтъкнатите пълководци на Ан-
тичността. Серторий за него бил „по-
целомъдрен от Филип, по-верен към 
приятелите си от Антигон, по-мек с 
враговете си от Ханибал. На никой от 

тях не отстъпвал с ум, ... по опит мо-
жел да се сравни с Метел, по кураж – с 
Помпей, по късмет – със Сула, него-
вото опълчение било равностойно на 
римската войска, а той бил само бег-
лец, намерил приют при варварите и 
станал техен предводител...“

Кариера

Първият подвиг Серторий извършил 
по време на войната с кимврите и те-
втоните. През 105 г. пр. н. е. Серторий 
служил под началството на Цепион. 
След разгрома на войската на нека-
дърния пълководец Серторий успял 
да преплува Рона без да захвърли нито 
бронята, нито щита си въпреки силно-
то течение. 
По-късно през 102 г. пр. н. е., под ко-
мандването на Марий, Серторий бил 
изпратен на разузнаване във лагера на 
кимврите. Облечен по келтски, усвоил 
навиците на варварите той събрал ва-
жна информация, бил удостоен с на-
града от пълководеца и започнал да се 
ползва с благоразположението му.
След разгрома на кимврите и тевтони-
те, Серторий бил изпратен в Испания 
като военен трибун, където се отличил 
в битките с иберийските племена. Той 
умело ръководел бойните действия 

Квинт Серторий – 
пълководецът в изгнание 
Автор: Владимир Попов

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=14442
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срещу непокорните планинци и съще-
временно защитавал мирното насе-
ление от произвола на войниците си. 
Мъжеството и безстрашието му, съче-
тани с великодушие и човечност, го 
направили изключително популярен 
на Пиренейския полуостров. Войни-
ците и местните жители започнали да 
го наричат „испанския Ханибал“, още 
повече, че и той загубил едното си око 
в битка. 
След завръщането си в Италия полу-
чил длъжността квестор в Цисалпий-
ска Галия. В това време обаче избух-
нала Съюзническата война /91 – 88 г. 
пр. н. е./ и Серторий започнал веднага 
набор на войници и оръжие. Дело, в 
което се отличил с деятелност и ста-
рание. Във войната Серторий бързо си 
спечелил популярност, но кандидату-
рата му за трибун била провалена от 
Сула, заради което той вероятно нам-
разил бъдещия повелител на Рим.

Участие в Гражданската война

„Квинт Серторий и конската опаш-
ка“ картина от Гусберт (Gerard van 
der Kuijl) 1638

През 87 г. пр. н. е., когато Марий из-
бягал от Италия, а Сула отплавал на 
изток, за да води войната срещу Мит-
ридат, Серторий застанал на страната 
на Цина, който бил привърженик на 
популарите. Скоро в Рим между при-
вържениците на Цина и на Октавий /
консулът подкрепящ Марий/ избух-
нал въоръжен конфликт. В голямото 
клане на форума привържениците на 
Октавий надделели, а Цина и Серто-
рий избягали от града. В Италия те 
набрали нова войска, а в това време 
към тях се присъединил и дошлият от 
Африка Марий. Популарите победи-
ли оптиматската групировка в Рим, 
Октавий и много от привърженици-
те му били избити, а робите на Ма-
рий отприщили седемдневен терор и 
според историците убивали който им 
се изпречи, особено ако се отличавал 
с телесна красота или богати дрехи. 
По това време /86 г. пр. н. е./ Марий 
умрял, а Серторий, за да спре безчин-
ствата, наредил всичките размирници 
да бъдат събрани на Марсово поле под 
предлог, че ще им бъдат раздадени на-
гради и да бъдат умъртвени. 
Цина също по жестокост не отстъпвал 
на Марий, но скоро бил убит от раз-
бунтувалите се войници. Властта над 
популарската групировка поел Марий 
Млади, който бил избран незаконно за 
консул, въпреки волята на Серторий. 
Скоро в Италия се върнал Сула, който 
бързо разгромил марианците. Серто-
рий счел за безсмислено да се бие за 
режим, който вече бил компроменти-
рал себе си с безчинства, бездарност 
и предателство, затова през 83 г. пр. 
н. е. той се оттеглил в Испания, за да 
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превърне тази провинция в убежище 
за всички противници на оптимати-
те. Той бързо намерил подкрепа сред 
местните племена, които били враж-
дебни на Рим и започнал обучението 
на варварите по римски образец.
След като Сула завладял Рим, през 81 
г. пр. н. е. в Испания била изпратена 
голяма римска войска под командва-
нето на Гай Аний Луск, за да смаже съ-
противата на серторианците. Въпреки 
че Серторий завардил Пиренейските 
проходи, благодарение на предател-
ство армията на оптиматите успяла да 
се прехвърли в Испания. Силите били 
неравни, затова Серторий с 3000 от 
войниците си се оттеглил в Нови Кар-
таген /Картахена/, откъдето отплувал 
за Африка.
След дълги скитания и перипетии 
по море, когато оредялата му флота 
била гонена и от испанския, и от аф-
риканския бряг, Серторий най-на-
края с помощта на киликийските пи-
рати дебаркирал в Мавритания. Там 
той помогнал на варварите в борбата 
им срещу Аскалид - един от местни-
те претенденти за трона, който бил 
подкрепян от Сула. След като превзел 
Тингис /Танжер/ и разбил армията на 
военачалника Пакциан, пратен от су-
ланския режим, Серторий започнал 
строежа на морска флота, за да подчи-
ни пиратите. Пленявайки разбойни-
ците той им предлагал да ремонтират 
и поддържат корабите му, в замяна на 
свободата им и така бързо спечелил 
техните симпатии. 

Въстанието на Серторий

През 80 г. пр. н. е. при Серторий до-
шли посланници на испанското племе 
на лузитаните, които му предложили 
да оглави въстанието им срещу наме-
стниците на Сула. Серторий приел и 
скоро благодарение на таланта и опи-
та му, локалният метеж прерастнал в 
мащабна война. Повечето племена и 
градове на полуострова минали на не-
гова страна, помнейки неговата доб-
лест и доброта. Войската му не била 
голяма – той разполагал с 2600 рим-
ски войника, 700 мавританци, 4000 
лузитански пехотинци и 700 конника. 
Въпреки това, той победил флотата на 
Кота в морско сражение при Менария; 
разбил Фуфидий, наместника на Да-
лечна Испания при Бетис и Домиций 
Калвин /наместника на Близка Испа-
ния. 
За да укрепи позициите си и привърже 
варварите към себе си, той действал 
не само великодушно, но и разчитал 
на суеверието им. Серторий опитомил 
бял елен и разпространил слуха, че 
животното е подарък от богинята Ди-
ана, която му покровителства.
През 79 г. пр. н. е. Сула изпратил сре-
щу непокорния изгнанник способния 
пълководец Квинт Метел, но и той не 
успял да потуши бунта. Тактиката на 
Метел била пригодена срещу редовна 
армия, пехотата му била обучена да 
се бие в равнина, а не да води парти-
занска война в планините срещу под-
вижен и лековъоръжен противник. 
Затова армията на Серторий изтоща-
вала легионите с постоянни внезапни 
нападения и отстъпления.
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Личният пример също бил на страна-
та на Серторий. Той не бил изнежен 
и мързелив, не пиянствал дори в по-
чивните дни. Бил свикнал на тежък 
труд, изморителни преходи и оскъдна 
храна. Разбира се, знаел много добре 
местността и използвал възможности-
те на терена за устройване на засади. 
Същевременно пълководецът въоръ-
жавал варварите по римски образец с 
пленено римско оръжие, обучавал ги 
да пазят строй, да изпълняват коман-
ди, щедро им раздавал парични награ-
ди и така превърнал разбойническите 
банди в добре организирана войска. 
Подобно нещо направил и Спартак 6 
години по-късно в Италия.

Серторий като политик

Успехите на Серторий се обясняват не 
само с неговите блестящ военен та-
лант. Силата на серторианското дви-
жение се дължи на удачното обеди-
нение между въстаналите иберийци 
и римските популари – един своеоб-
разен прецедент в историята на граж-
данските войни.
Въпреки, че водел война срещу Рим-
ската република, Серторий оставал 
и действал преди всичко като рим-
лянин. Идеята му била и да обедини 
всички изгнанници, враждебни на оп-
тиматите и да създаде свой режим, къ-
дето всички народи ще се наслаждават 
на благата на римската цивилизация 
и култура. Разбира се крайната му цел 
била завръщането в Италия и рестав-
рацията на популарската власт такава, 
каквато я виждал той. Испания била 
провъзгласена за независима, а от най-

изтъкнатите римски емигранти бил 
създаден 300 членен Сенат. Армията 
също била командвана от римляни. 
За столица бил избран град Оска. Той 
създал там училища, където гръцки и 
римски учители обучавали децата на 
по-знатните испанци. Разбира се от 
една страна така той се подсигурявал 
със заложници в случаи на измяна, но 
от друга страна създавал романизиран 
управленчески елит. 
Външната му политика също била ак-
тивна. Той поддържал контакти с ки-
ликийските пирати, които го подси-
гурявали с флота. През 74 г. пр. н. е. 
Серторий дори встъпил в преговори 
със стария неприятел на римляните – 
понтийския цар Митридат VI. Митри-
дат предложил на Серторий съвместни 
военни действия срещу Рим, 40 кора-
ба и 3000 таланта, в замяна на про-
винция Азия, царствата Кападокия и 
Витиния, но Серторий не се съгласил 
да отстъпи Азия, демонстрирайки, че 
действа преди всичко като политик, 
загрижен за родината си.

Пристигането на Помпей

Тъй като станало ясно, че Метел няма 
да успее сам да се справи с въстание-
то в Испания, Сенатът в Рим изпра-
тил на помощ младият военачалник 
Помпей в качеството му на проконсул. 
Това било прецедент, но жаждата на 
Помпей за слава и влиянието му над 
оптиматите предопределили избора. 
Задачата обаче не се оказала толкова 
лесна, колкото младият военачалник 
мислел.
Серторий открито му се подигравал, 

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 94

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

60

наричайки го „малчугана на Сула“ и 
като за добре дошъл обсаждал продъл-
жително време, а накрая и разграбил 
съюзен на Помпей град, без армията 
на последния да съумее да предотвра-
ти това. 
Разбира се увереността на Серторий в 
собствените си сили се дължи на фа-
кта, че през 77 г. пр. н. е. те били вече 
много по-внушителни. Към него се 
присъединили избягалите от Сарди-
ния римски войски на популарите Ле-
пид и Перперна, наброяващи 20 000 
човека. Също като пълководец той 
несъмнено превъзхождал Помпей. За-
това и войната вървяла с променлив 
успех въпреки свежите попълнения от 
Италия. Помпей се стараел всячески 
да извоюва бърза победа сам, дейст-
вайки отделно от Метел, което само 
улеснявало Серторий. През 75 г. пр. н. 
е. младият военачалник бил тежко ра-
нен, а войската му - разбита в голямо 
сражение при Сукрона. На другия ден 
на помощ им се притекъл Метел, спа-
сявайки армията от тотално унищоже-
ние. 
Серторий приложил спрямо двамата 
пълководци изпитаната си тактика 
на партизанска война. Той постоянно 
ги нападал, правел засади, прехвър-
лял бързо отрядите си от едно мяс-
то на друго, нарушавал снабдяване-
то на противника по суша, а по море 
римските кораби били пленнявани 
от неговите съюзници – киликийски-
те пирати. В резултат на недостига на 
припаси, Метел се оттеглил в Галия, а 
Помпей писал на Сената, че ще изтег-
ли войските си от Испания, ако не му 
бъдат изпратени още свежи сили и па-

рични средства. Метел от своя страна 
предложил 100 таланта възнагражде-
ние за този, който убие повелителя на 
Испания.

Заговорът

Въпреки блестящия гений на Серто-
рий като пълководец и политик, него-
вото дело било обречено. Създадената 
от него социална и военна структура 
била доста разнородна и нетрайна: 
колебаещите се поради бедствията 
от войната испански племена от една 
страна и авантюристично настроена-
та римска емиграция от друга. Приб-
лижените на Серторий не приемали и 
не разбирали неговите планове за съз-
даване на ново единно общество. Се-
наторите и римляните около него му 
завиждали за славата и успехите. Осо-
бено негодувал Перперна, който бил 
от благородник по произход и считал 
за унижение да се подчинява на „но-
вия човек“ Серторий, когото наричал 
презрително - „беглец“. 
Помпей и Метел, от своя страна, пре-
минали в настъпление. Пълководците 
започнали да действат съгласувано и 
методично изтласквали Серторий все 
по на юг, превземайки градовете и ук-
ротявайки иберийските племена. Вой-
ските на Серторий, прекрасно при-
годени за партизанска война все пак 
отстъпвали количествено и качестве-
но на легионите на Метел и Помпей. 
Липсвала му и конница.
Скоро бил разкрит и заговор срещу 
него, което го накарало да се обгради 
само от верни нему испански телохра-
нители. Серторий станал мнителен, 
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а и пораженията му и недоволството 
сред испанските племена го изпълни-
ли с недоверие към всички. 
През 72 г. пр. н. е. в Оска, Перперна и 
заговорниците решили да действат. Те 
поканили Серторий и телохранители-
те му на пир, организиран по случай 
мнима победа над Помпей. В разгара 
на пиршеството Перперна изпуснал 
чашата си, която била уговореният 
сигнал да започне клането. Серторий 
и приближените му били убити.
Както пише германският историк 
Момзен : „Така завършил живота си, 
благодарение на измяната на жалка 
шайка от емигранти, които бил при-
нуден да води срещу отечеството си, 
един от най-забележителните, да не 
кажа най-забележителният от всички 

римляни. Човек, който при по-щаст-
ливи обстоятелства, може би щял да 
обнови родината си. Но Историята не 
обича Кориолановци и тя не прави из-
ключение дори и за този – най-вели-
кодушния, гениалния и най-достой-
ния за съжаление от всички тях“ .
Гибелта на Серторий сложила край 
на испанското въстание. По-голямата 
част от племената преминали на стра-
ната на римляните. Остатъкът от вой-
ските, командвани от бездарния Пер-
перна били разбити от Помпей още в 
първото сражение. Перперна бил пле-
нен и екзекутиран, повечето от заго-
ворниците също загинали в Испания 
или при бягството си в Африка. С това 
гражданската война между оптимати-
те и популарите приключила.

DONATE
помогни на БГ Наука

Ако списанието Ви харесва
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Абстракт:

В обзора е представено какво предста-
влява саркоидозата, от какво се при-
чинява и кои са рисковите фактори. 
Засегнати са най-честите признаци 
и симптоми, които се проявяват при 
саркоидоза. Установено е, че 25 до 50 
процента от пациентите, страдащи 
от саркоидоза имат симптоми, които 
засягат очите. Очните проблеми при 
саркоидоза обхващат широк спектър 
от клинични прояви. Най-често е про-
явен увеитът. Други очни прояви са 
склерит, глаукома, катаракта, дакрио-
цистит и др. 

Какво представлява саркоидоза-
та?

Саркоидозата е заболяване, което при-
чинява развитието на малки възпали-
телни възли (грануломи) в органите на 
тялото. Тези възли могат да се съеди-
няват и да образуват по-големи възли, 
които пречат на нормалните функции 

на тялото, като дишане. Саркоидоза 
почти във всички случаи засяга бели-
те дробове, но  може да влияе и на ко-
жата, очите, носа, мускулите, сърцето, 
черния дроб, далака, червата, бъбре-
ците, тестисите, нервите, лимфните 
възли, ставите и мозъка. Грануломите 
в белите дробове могат да причинят 
стесняване на дихателните пътища 
и възпаление и образуване на белези 
(фиброза) на белодробната тъкан (1).

От какво се причинява саркоидо-
зата?

Според една от теориите  тя се разви-
ва при генетично податливи пациен-
ти,  изложени на определени външни 
фактори. Въпреки че тези фактори са 
неизвестни, някои организми като ви-
руси и бактерии, са сред предполага-
емите причини.

Неинфекциозните химикали в окол-
ната среда, включително берилий, 
алуминий и цирконий, могат да дове-

МЕДИЦИНА

Очни прояви при сар-
коидоза
 Доц. д-р Красимир Коев д.м

Медицински университет, София
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дат до заболяване на белия дроб, кое-
то е с характеристики, подобни на сар-
коидозата (2). 

Кои са рисковите фактори на сар-
коидозата? 

Саркоидозата е заболяване, разпрос-
транено по целия свят, което засяга 
хора от двата пола и от всички раси и 
възрасти. То е най-често срещано при 
пациенти на възраст между 20 и 40 
години. В малък процент от случаите, 
повече от един член на семейството е 
засегнат. Чернокожите пациенти са 
четири пъти по-застрашени от разви-
ване на саркоидоза и при тях заболя-
ването е по-тежко, отколкото при  хора  
от бялата раса. Саркоидозата е рядко 
наблюдавана при деца (3).

Какви са признаците и симпто-
мите на саркоидозата?

Саркоидозата често се проявява с леки 
симптоми и изчезва от само себе си. 
Най-честите симптоми при заболява-
не на белия дроб са: кашлица, задух и 
болка в гърдите. Болката в гръдната 
област обикновено се изразява в леко 
стягане в гръдния кош, но понякога 

може да бъде силна, както при сърде-
чен удар. 
При засегнатите лица може да се по-
яви умора,        Двустранна хилусна 
лимфоденопатия
отпадналост, треска и загуба на тегло.                                   
и белодробна инфилтрация
При почти половината от всички па-
циенти, заболяването се открива пре-
ди развиване на симптомите (4).

Освен дробовете могат да бъдат засег-
нати  и други органи в тялото(5). При-
знаците и симптомите на тези органи 
зависят от разположението и степен-
та на засягане на органите (например, 
засягане на белите дробове може да 
предизвика задух или кашлица). Най-
често засегнатите органи и системи 
обикновено се вземат под внимание.

Кожа – Възможна е появата на различ-
ни видове кожни лезии  по лицето, ши-
ята, ръцете, краката, или туловището. 
Тези лезии варират от едва доловими, 
безболезнени обриви до дълбоки бе-
лези. Хората с по-тежки заболявания, 
свързани с вътрешните органи, често 
имат по-тежки кожни увреждания.

Очи – засягането на очите може да 
се прояви с възпаление на различ-
ни структури на окото, включително 
ириса, ретината, или роговицата. Гла-
укома, катаракта и слепота  са сред 
късните усложнения на нелекуваната 
саркоидоза. Тъй като при някои видо-
ве очни проблеми, свързани със забо-
ляването, не се проявяват симптоми, 
важно е, че всички пациенти със сар-
коидоза да правят  годишен очен пре-

МЕДИЦИНА
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глед.

Бъбречни – Могат да се появят нару-
шения в начина, по който тялото об-
работва калций  и ако не се лекува, 
заболяването може в редки случаи да 
доведе до бъбречна недостатъчност. 
Малките възли (грануломи) също мо-
гат да се развият в бъбреците, което 
води до нарушена бъбречна функция. 
Пациенти, страдащи от саркоидоза 
трябва да изследват бъбречната функ-
ция (обикновено с изследване на кръв 
и / или на урината).

Сърдечни - Грануломите могат да се 
развият в сърцето, което може да по-
влияе на  проводимостта на сърдеч-
ната система. Това може да доведе 
до нарушения на сърдечния ритъм и 
дори смърт. Посредством електрокар-
диограма ( известна като ЕКГ)  могат 
да бъдат открити аномалии в електри-
ческата проводимост на сърцето. При 
увреждане на белите дробове и кръ-
воносните им съдове ( белодробна хи-
пертония) рядко се проявява затруд-
нение при изпомпването на кръвта 
през белите дробове. Това състояние 
може да доведе до поражение на дяс-
ната камера на сърцето.

Нервна система - Приблизително 5 
процента от пациентите със саркоидо-
за имат неврологично засягане, което 
може да бъде сред първите признаци 
на заболяването. В късните стадии на 
заболяването, менингит или възпале-
ние на мембраните, обхващащи осно-
вата на мозъка, може да предизвика 
нарушена функция на някои мозъчни 

структури, включително на хипофиз-
ната жлеза или парализа на лицето. 
Заболяването може да засегне нер-
вите на ръцете и краката, което води 
до мускулна слабост, изтръпване или  
болка.

Опорно-двигателна система – При 10 
до 15 на сто от хората със саркоидоза 
се наблюдават проблеми с опорно-
двигателната система, което води до 
болки в ставите и подуване, промяна в 
костната структура, или дискомфорт и 
болка в мускулите.

Възпроизводителна система - Сарко-
идозата може да повлияе на мъжката 
полова система, особено на тестисите, 
и може да доведе до безплодие при 
мъжете. Заболяването рядко се отра-
зява на женската полова система. Сар-
коидозата не увеличава риска от ус-
ложнения по време на бременност, но 
заболяването може да се влоши след 
раждането на детето. Ето защо, се пре-
поръчва рентгенография на гръдния 
кош за жени със саркоидоза  шест ме-
сеца след раждането.

Други органи – Често срещано е раз-
ширяването на лимфните възли, осо-
бено тези в гърдите. Черният дроб и 
далака също могат да бъдат повлияни. 
Засягане на далака може да доведе до 
анемия и други кръвни аномалии.
Саркоидозата е заболяване, което 
може да засегне различни органи 
на тялото, но най-вече засяга белите 
дробове. Заболяването предизвиква 
образуване на малки тъканни бучки, 
наречени грануломи,  което води до 
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увреждане на органите в тялото. 
Някои  пациенти със саркоидоза се оп-
лакват от умора, треска, загуба на те-
гло и общо усещане за влошено здра-
ве. Симптомите варират, в зависимост 
от органите, които са засегнати от за-
боляването. Въпреки че саркоидозата 
най-често засяга белите дробове, чер-
ния дроб и лимфните възли, тя може 
да доведе до проблеми с далака, мо-
зъка, нервите, сърцето, сълзотворните 
жлези, слюнчестите жлези, синусите, 
костите и ставите.

Как саркоидозата засяга очите?

 25 до 50 процента от  пациентите, стра-
дащи от саркоидоза имат симптоми, 
които засягат очите. Много от тези па-
циенти се оплакват от парене, сърбеж, 
зачервяване, сухота в очите, а поняко-
га и сълзене на очите. Някои пациенти 
съобщават за замъглено зрение или се 
оплакват от увеличена чувствителност 
към слънчева светлина. При пациен-
тите със саркоидоза също се появяват 
малки, бледо жълти подутини върху 
очите.
Най-сериозният очен проблем, от кой-
то са застрашени пациентите със сар-
коидоза, е увеитът. Той представлява  
възпаление на увеята, която  се нами-
ра в центъра на окото, между склерата 
и ретината. При увеит, белите кръвни 
клетки се струпват в предната част на 
очите, което ги прави много лепкави. 
Тази лепкавост може да причини  по-
вишаване на очното налягане. При па-
циентите се появяват оплакват от бол-
ки в очите, както и зачервяване, лека 
или силно изразена чувствителност 

към светлина. В редки случаи, нелеку-
ваният увеит може да доведе до слепо-
та (6). 

Какви са очните прояви при сар-
коидоза?

Очните проблеми при саркоидоза об-
хващат широк спектър от клинични 
прояви. Могат да бъдат засегнати  ня-
кои органи, включително самото око, 
кръвоносните съдове на окото, зри-
телния нерв, очните мускули, кости-
те на очната орбита, слъзните жлези 
и кожата около очите. Засягането на 
всяка от тези части може да се отрази 
на зрението(7).

Увеит

Увеитът е най-честата проява при очна 
саркоидоза. Увеята е разделена на три 
части, свързани с притока на кръв. 

Преден увеит се проявява при 20 до 
70% от пациентите. Нарича се иридо-
циклит.  Въпреки че много пациенти 
изпитват силна болка и фотофобия, 
при повече от една трета от пациенти-
те може да не се проявят очни симпто-
ми. Затова е препоръчително всички 
пациенти със саркоидоза да се подла-
гат на годишен офталмологичен пре-
глед, независимо от симптомите.

Хроничният преден увеит е свързан с 
грануломите в ириса.  Хроничият пре-
ден увеит може да доведе до  керато-
патия, глаукома и катаракта. Тъй като 
кортикостероидите може да предиз-
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викат катаракта и глаукома, лекарят 
може да не е в състояние да 

определи дали проблемът е причи-
нен от заболяването или  от лечение-
то Въпреки това, кортикостероиди-
те може да влошат и двата случая..                                                 
Увеит при саркоидоза

Интермедиерен увеит е често среща-
на проява на хроничната очна сарко-
идоза. Представлява възпаление на 
стъкловидното тяло или периферна-
та ретина (5). Поставянето на диагно-
за изисква подробен очен преглед, 
включващ периферията на ретината. 
Тъй като интермедиерният увеит се 
проявява и при  множествена склеро-
за и понякога може да  бъде идиопати-
чен (скрит), диагностицирането е  по-
казателен за саркоидоза.

Според проучване над 20% от очните 

проблеми са свързани със саркоидо-
за.  Най-честата проява е свързана със 
сегментен перифлебит или ретинна 
макроаневризма на възпаленото око. 
Въпреки че тези резултати са много по-
казателни за очната  саркоидоза, тези 
увреждания могат да бъдат субкли-
нични и определени  само чрез флуо-
ресцентна ангиография. Капилярното 
заболяване може да доведе до неова-
скуларизация, исхемия и кръвоизлив 
в стъкловидното тяло.  Хороидалните 
грануломи могат да доведат до образу-
ване на хипопигментация или белези.
     Хориоретинални лезии при сарко-
идоза

Цистоидният едем на макулата може 
да бъде причинен от хронично възпа-
ление на предния, интермедиерния 
или задния увеит.  

Оптична невропатия

Оптичната невропатия е сравнител-
но рядко усложнение вследствие на 
саркоидоза, което може да доведе до 
бърза загуба на зрението. Тя включва 
само един от черепните нерви, които 
могат да бъдат засегнати от саркоидо-
за. Засягането на оптичния нерв може 
да бъде свързано с папилит, едем на 
папилата и грануломи в зрителния 
нерв. Избледняването на оптичния 
диск е най-честата проява. Възможно 
е възникването на оптична атрофия, 
ако пациентът не се подложи на ле-
чение. Оптичната невропатия налага 
системна терапия (3). 

Заболявания на очната орбита
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Очната саркоидоза също може да по-
влияе на придатъците и орбитата н 
окото. При пациентите често се на-
блюдават множество засегнати обла-
сти, най-вече при тези в напреднала 
възраст. Според проучване, кожните 
придатъци на заболяването са по-чес-
то срещани при жените от афроамери-
канската раса.

Орбиталното заболяване може да до-
веде до диплопия. Въпреки че слъз-
ната болест е често срещана,  при ня-
кои пациенти може да се развие без 
наличие на сълзоотделяне.  Въпре-
ки че грануломатозната маса е една 
възможна причина за дакриоцистит.  
Повечето случаи на дакриоцистит се 
дължат на негрануломатозни проце-
си. При две изследвания на  500 паци-
енти, предназначени за оценка на ро-
лята на биопсията за дакриоцистита, 
по-малко от 1% от пациентите са били 
диагностицирани със саркоидоза. При 
пациентите със саркоидоза, дакро-
циститът обикновено засяга други ор-
гани, включително кожата, синусите и 
гърдите. 

Слъзната жлеза е най-често засегната 
в областта на кожните придатъци. За-
боляването на слъзните жлези  може 
да се появи преди други проявления 
на болестта и може да доведе до синд-
ром на сухо око.

Други очни прояви при саркоидоза (4)

Сред тях са склерит, глаукома и ката-
ракта. Глаукомата и катарактата обик-

новено са свързани с увеит. Възможно 
е да се стигне до усложняване на забо-
ляването при  лечение с кортикосте-
роиди – развитие на вторичн аглау-
кома. Някои автори са наблюдавали, 
че при саркоидоза има 9.6 % случаи с 
вторичн аглаукома (5). 

Склеритът се среща при по-малко от 
3% от пациентите, страдащи от очна 
саркоидоза.  Въпреки че засягането 
на  склерата често е асимптомно, то 
може да доведе до биопсия, което по-
твърждава диагнозата на саркоидоза. 
Възлите на склерата и конюнктивата  
се изследват чрез използване на кон-
фокален микроскоп.
Конюнктивни възли при пациент със 
саркоидоза
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За днешните германски икономиче-
ски успехи и тяхната предистория

Фигура 1. Един образ от злато. И 
защо ли? Какво толкова е направил 
този човек за Германия?  Ами пре-
върнал я е от разорена, съсипана и 
разрушена държава в икономическа 

свръхсила и е заложил основите на 
днешната германска икономическа 
доминация в Европа.

 Германците са прагматични хора 
и ако решат да направят нечий образ 
от злато, то основанията им са много 
сериозни. Преди няколко дни Ангела 
Меркел пак спечели изборите в Гер-
мания. С право ще кажете, че зад тази 
победа стои добре смазана партийна 
машина със стабилна програма, вклю-
чително и в областта на икономиката. 
Но я да се върнем назад във времето 
и то в годините на разрухата след Вто-
рата световна война. Кой заложи ос-
новите на успешната икономическа 
политика на партията на Меркел и на 
Германия? Откъде тръгна всичко?  От-
говорът е прост – от екипа на човека, 
чийто златен образ гледате на фиг. 1. - 
Лудвиг Ерхард. Сега ще поговорим за 
него. 

ХУМАНИТАРИСТИКА

ЛУДВИГ EРХАРД:
 AРХИТЕКТЪТ НА ГЕРМАНСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ КОЛОС
ПРОФ. ДМН. НИКОЛАЙ К. ВИТАНОВ

ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА – БАН



 http://nauka.bg 105

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

60

Как нашенската глупост и траге-
дия ме подтикнаха да започна да 
пиша тази статия
 Причините да започна да пиша 
тази редове са две. Най-напред, докато 
говорех за парите и щастието на тазго-
дишния фестивал на науката, един от 
слушателите ми каза, че няма какво 
аз, неокейнсианецът да говоря за Ер-
хард, защото той бил неолиберал. Гле-
дай ти, какви вицове ходят сред хора-
та, казах си. За да ви покажа веднага, 
каква е истината, ето ви няколко цита-
та от самия Ерхард:

Може с увереност да се каже, че 
в нашата Федерална република 
либералната икономика при-
надлежи на миналото.

Лудвиг Ерхард

Свободата без чувство за отго-
ворност води до извращения и 
хаос.

Лудвиг Ерхард

Аз не съм склонен да приемам безпре-
кословно и на всяка фаза от иконо-
мическото развитие ортодоксалните 
правила на играта на пазарната ико-
номика, а именно, че само търсенето 
и предлагането определят цената и че 
поради това ръководителят на народ-
ното стопанство трябва да се въздържа 
от всякакво вмешателство в областта 
на цените на всяка фаза от икономи-
ческото развитие.  
Лудвиг Ерхард
 

Неолиберализъм ли? Да, ама не! В до-
пълнение, отбелязвам, че Ерхард има 
докторат по икономика и неговият на-
учен ръководител  нарича концепция-
та на Ерхард „либерален социализъм“. 
У-у-пппс, забранена думичка написах. 
Хайде да спра дотук и да приемем наз-
ванието, което самият Ерхард и дава 
на тазе концепция – социална пазарна 
икономика.
 Следващата причина да почна 
да пиша бе доста по-прозаична. В една  
неделя на  август 2013 г. бързайки за 
една среща,  влязох в един магазин за 
хранителни стоки в квартала. В мага-
зина се сблъсках с бедността – една 
млада жена, зле облечена и очевидно 
безработна, стоеше кротко до вратата 
и чакаше някой да се смили и да и даде 
някоя стотинка, вероятно за да си купи 
хляб. Бях поразен – жената изглежда-
ше доста интелигентна и не беше от 
етническо малцинство. Настроение-
то ми се развали. След като приклю-
чих със срещата и се прибрах в къщи, 
включих телевизора. Там по един от 
каналите па-а-ак се бяха наредили  не-
олибералните „видни български ико-
номисти и политолози“  и грачеха ли 
грачеха за десетхиляден път все същи-
те догми, които провалиха български-
те държава, общество и икономика в 
последните 24 години. Гледах ги тези 
юнаци и ги сравнявах с бедното моми-
че в магазина.  Помислих си колко ли 
гладни и бедни българи могат да бъ-
дат нахранени с паричките, които тези 
„корифеи“ папкат. Рекох си  - браво на 
международните концерни, които са 
ги наели тези юнаци да пеят неолибе-
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ралните песни и им подхвърлят по ня-
кое доларче през фондациики затова, 
че поддържат политиката на смачк-
ване на собствения си народ. Но дали 
пък  да се хабя да ги презирам същите 
тези юнаци и юнакини, много от които 
прекарали прекрасно номенклатурно 
детство, а сега първи демократи, дрън-
кащи врелите-некипели глупости на 
неолибералната идеология. Но както 
вече много съм писал, парите управля-
ват света и като пуснеш доларче къде-
то трябва, ще чуеш неолибералната 
песничка, при това услужливо изпъл-
нена 10 пъти, щото цената на живите 
машини за дрънкане на глупости у нас 
е ниска. Та спрях телевизора и твърдо 
реших,  насред идеологическата смрад 
с която ви заливат от екраните, да ви 
разкажа на делото на Лудвиг Ерхард.

Лудвих Ерхард и благосъстояние-
то за всички

Ние получихме тежест и при-
знание в света благодарение на 
нашия динамизъм, воля за ико-
номическа експанзия, смелост 
в конкурентната борба и лична 
отговорност.
Лудвиг Ерхард

Фигура 2. Откъде тръгва Герма-
ния след Втората световна война.

Стартовата позиция на Ерхард я виж-
дате на фиг. 2. А какво е положението 
10 години по-късно – през 1955 г, се 
вижда на фиг. 3.  Е как стана номерът? 
Каква е схемата? – ще попита учуде-
ният нашенски тарикат. Хайде да по-
чнем първо с човека, а после ще ви 
кажа и „схемата“.

Фигура 3. Германия – 1955 г.

Лудвиг Ерхард (фиг. 4) е роден през 
1897 г. в град Фюрт, Бавария. За-
вършва висшето търговско училище 
в Нюрнберг и от 1928 г. е заместник-
директор на  институт за изучаване на 
търговската конюнктура към същото  
търговско училище в Нюрнберг, която 
длъжност заема до 1942 г. 
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Фигура 4. Лудвиг Ерхард.

От 1942 до 1945 г. Ерхард е начело на 
изследователска група, която анали-
зира национал-социалистическата 
икономика.  От 1945 до края на 1946 
г. Ерхард е министър на стопанството 
на Бавария, а от 1947 г. е професор в 
Мюнхенския университет.   В 1947 г. 
оглавява отдела за разработка на па-
рична реформа и през 1948 г. става ди-
ректор на стопанствата на трите запад-
ни окупационни зони в Германия. От 
1949 г. е министър на стопанството на 
Федерална Република Германия, а от 
1957 г. е вице-канцлер. След смъртта 
на Конрад Аденауер, Ерхард е канцлер 
на Германия от 1963 до 1966 г.  Ерхард 
умира през 1977 г.

Фигура 5. Ерхард и книгата, коя-
то обсъждаме по-долу.

През 1948 г. Ерхард прави парична 
реформа с помощта на окупационните 
власти и постепенно освобождава це-
ните на стоките.  Реформата е изклю-
чително успешна и стартира бързото 
развитие на германската икономика, 
наречено германско икономическо 
чудо. 

Wohlstand für alle – Благосъстоя-
ние за всички или основите на 
социалната пазарна икономика

Нека сега поговорим за книгата на 
Ерхард „Благосъстояние за всички” 
– фиг. 5.  Веднага отбелязвам, че тук 
няма да се спра на значителна част от 
текста към края на книгата, а именно 
на възгледите на Ерхард за външната 
търговия. Може би ще дойде ден, ко-
гато дотолкова ще сме си поставили 
в ред националната икономика, че да 
седна и да напиша нещо и за това. А 
може и да не дойде такъв ден. Във все-
ки случай, на вас вероятно сега ви е 
доста по-интересно как екипът на Ер-
хард е повел западната част на Герма-
ния от състоянието, показано на фиг.2 
към състоянието от фиг. 3.
 Интересни, че даже и много ин-
тересни са възгледите на Ерхард, вър-
ху които той изгражда концепцията за 
социалната пазарна икономика. А те 
са следните: 
На човека, пише Ерхард,  му е необ-
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ходимо физическото съществуване 
като основа на неговото всестранно 
духовно и умствено развитие. Също-
то е и с целия народ. Стопанството е 
необходимата основа за постигане на 
непосредствените и крайните цели на 
едно общество. Ето защо стопанството 
трябва да е достатъчно здрава основа, 
за да няма болести и разложение в на-
родния организъм. Определянето на 
духовния, моралния и материалния 
облик на стопанството е дело на поли-
тиката и грижа на обществото. 
Човек осъзнава значението на своята 
личност и своето човешко достойн-
ство само тогава, когато върху него не 
тежат материални грижи, всекиднев-
ни нужди, когато материалните нуж-
ди са удовлетворени и поради това не 
играят главна роля.
 Социалният смисъл на пазарната ико-
номика се заключава в това, че всеки 
успех на икономиката, всяко дости-
жение на технологията и рационали-
зацията, всяко повишение на произ-
водителността на труда е за благото 
на целия народ и служи за по-добро 
удовлетворяване на нуждите на потре-
бителите.
В центъра на моите политико-иконо-
мически представи, пише Ерхард, в 
центъра на моето възприемане на све-
та, в центъра на всичко случващо се, 
стои човекът. Всичките предприемани 
от мен политико-икономически мер-
ки изхождат от съображения за това, 
как ще реагират на тях хората и какви 
изводи ще си направят хората от из-
менилите се икономически условия. 
Това, което стана в Германия не бе 
икономическо чудо. Това беше резул-

тат от честното усилие на целия народ, 
на когото бяха предоставени възмож-
ности свободно да прилага инициати-
вата и творческата енергия на човека.
Целта на всяко стопанство, пише Ер-
хард, трябва да бъде освобождаването 
на хората от материалните им нужди. 
Само повишаването на благосъстоя-
нието ще създаде онези условия, кои-
то ще могат да откъснат човека от при-
митивното материалистично мислене 
(а при нас намаляването на благосъ-
стоянието разшири и укрепи прими-
тивното материалистическо мислене). 
Вървейки по пътя на благосъстояние-
то хората достигат да осъзнаването на 
самите себе си, на своята личност и  
човешко достойнство и се измъкват от 
материалния начин на мислене.
Задачата на министъра на икономи-
ката, според Ерхард, е да застави на-
родното стопанство да покаже такива 
достижения в производителността на 
труда, че хората да могат да живеят 
без нужда и грижи, да могат да придо-
биват имущество и да стават незави-
сими на тази основа и да получат въз-
можност във все по-голяма степен да 
разкриват човешкото си достойнство. 
Именно тогава те няма да зависят от 
милостта на другите и от милостта на 
държавата. 
Успешният министър на икономика-
та успява да съчетава икономически-
ят здрав смисъл и научните изводи от 
една страна и политическата и пар-
тийната воля от друга страна. 
Трябва да е ясно, че при нарастване 
на производителността на труда и на 
неговата ефективност ще се стигне до 
време, когато човек ще трябва да из-
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бира кое е по-ценно за него – да рабо-
ти още повече или на основата на на-
личните си доходи да води по-удобен, 
красив и свободен образ на живот, 
пише Ерхард. Избирайки второто, чо-
век би се отказал от все по-голямото 
потребление на материални блага.    
Я сега си признайте, за кого щяхте да 
си помислите, че е написал това, ако 
не ви бях казал, че е от Ерхард?  Може 
би за тоя от фиг.6. Или може би за 
този от фиг. 7? Едва ли. Май ще е тоя 
от фиг. 6.  
И сега още малко съображения от Ер-
хард. Той счита, че: 

Фигура 6. И да се сетите кой е 

този, не споменавайте името му!  
Сакън!  Половината „неолибера-
лен елит“ ще получи инфаркт, а 
другата половина ще побеснее и 
ще започни да се пени.  И държа-
вата ни току виж, почнала да се 
оправя.

Фигура 7. Като гледате цитата, 
май и тоя няма да се понрави на 
нашенските „елитни“ неолибе-
рали. 
 
трябва де се бди за свободата на по-
треблението – всеки гражданин да 
има правото в рамките на финансови-
те си възможности да устройва живота 
си според личните си желания и пред-
стави.
 Другото, за което  трябва да се бди спо-
ред Ерхард е свободата на предпри-
емача да произвежда и продава тези 
продукти, които отговарят на търсене-
то, т. е. такива, които предприемачът 
счита, че отговарят на желанията и 
потребностите на купувачите.
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Държавата не е нощен пазач, а 
активен участник в икономиката
 Нека подчертая, че Ерхард е 
далеч от либералното разбиране на 
държавата като „нощен пазач” на 
свободния пазар. За Ерхард пазарът 
е средство за постигане на социални 
цели, а не е самоцел. Искате ли още 
– за Ерхард пазарът е средство за на-
маляване и премахване на класовите 
различия и за развитие на творчески-
те сили на страната. А ето ви и още - за 
Ерхард частната инициатива и свобод-
ната конкуренция трябва да се съчета-
ват с активната държавна роля в ико-
номиката. Искате ли и цитат – ето ви и 
цитат:

Концепцията за държавата – но-
щен пазач е отживелица. 
Лудвиг Ерхард

Ще попитате – защо ни ги пишеш тези 
неща г-н Витанов? Пиша ви ги, драги 
читатели, за ви напомням да сравня-
вате непрекъснато идеите на  Ерхард 
с идеите на „българските неолиберал-
ни икономически титани“, които след-
вайки гурутата си,  доведоха държава-
та и народа до днешното състояние. 
Четете и сравнявайте – вероятно ще 
си отговорите на много въпроси. 
И така, обратно към Ерхард. Най-до-
бре е с няколко думи да ви кажа, какво 
той е разбирал под социална пазарна 
икономика и след това да пообсъдим 
няколко неща.

Фигура 8. Какво са имали хората 
в Германия непосредствено след 
войната.

Това, с което се е сблъскал Ерхард в 
Германия след войната е била повсе-
местната бедност – фиг. 8. А бедност-
та, пише Ерхард, е най-важното сред-
ство за да се застави човек да затъне 
духовно в малките всекидневни мате-
риални грижи. Материалните грижи 
пък правят хората несвободни - те ос-
тават пленници на своите материални 
стремежи и развитието им като лич-
ности се забавя и дори спира. И като 
така, лесно се манипулират. 
Ерхард с очите си наблюдава, как при  
порядъка преди Втората световна вой-
на (което включва времето и преди 
1933 г.)  съществува немногочислен 
висш слой, който е можел да си поз-
воли всичко като потребление и мно-
гочислен низш слой с недостатъчно 
висока покупателна способност. След 
войната, пристъпвайки към реоргани-
зацията на германското  стопанство, 
Ерхард решава да работи за  създаване 
на предпоставки за преодоляване на 
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горното противоречащо на прогресив-
ното развитие на социалната структу-
ра положение.
 И как да стане това? – ами про-
стичко: 
чрез повишаване на производи-
телността на труда 
 чрез конкуренцията, която (вни-
мание!) унищожава всички привиле-
гии, които не се явяват непосредствен 
резултат от повишена производител-
ност на труда. Конкуренцията, пише 
Ерхард, не позволява да угасне лич-
ния стремеж на всеки към трудови 
достижения и на нейна основа може 
да се постигне увеличаване на работ-
ните заплати на трудещите се на осно-
вата на повишаване на производител-
ността на труда.
чрез поддържане на стабилност 
на валутата и недопускане на ин-
флацията да подяжда благосъс-
тоянието на народа 

Значи – повишаване на производи-
телността на труда и конкуренция, а 
не смазване на националните науч-
ни изследвания и създаване на част-
ни монополисти. Е, сега ви е ясно, 
че  чуруликащите от телевизионните 
екрани неолиберални „корифеи“ се 
стремят да ви вкарат в главите нещо 
различна от социална пазарна иконо-
мика. И полека почва да ви става ясно, 
защо повечето от нас сме бедни, тоест 
няма благосъстояние за всички. 
И тъй, Ерхард вижда идеалната соци-
ална пазарна икономика по следния 
начин. При нея има нарастване на 
производителността на труда и нара-
стване на продукцията,  повишаваща 

се номинална работна заплата и при 
това цените са стабилни или даже па-
дат – така се постига благосъстояние 
за всички. 

Как го прави Ерхард? Производ-
ството и производителността на 
труда.
Най-напред да видим какво Ерхард 
разбира под експанзия. Експанзията, 
според Ерхард, означава повишаване 
на доходността на народното стопан-
ство и така се достига възможността 
всички обществени слоеве да съучас-
тват в разпределението на този доход. 
Успехът на германската икономиче-
ска политика е в това, че там винаги 
са намирали такова решение на про-
блемите, че доходността на народното 
стопанство е растяла, т.е. намирали са 
експанзивно решение на проблемите. 
Ами у нас?  У нас се прилагат „рецеп-
ти“, начукани от „блестящите произ-
ведения“ на неолибералните гурута, 
които вкараха света в най-дълбоката 
му икономическа криза. Та не се чу-
дете – като се водите от допотопни 
икономически идеи, ще получавате и 
допотопни резултати. Нали ви напра-
ви впечатления думата допотопни – 
хайде внимавайте за какво я използва 
Ерхард в един цитат към края на този 
текст.
В началото на реформите Ерхард по-
ставя акцент върху увеличаване на 
производството (фиг. 9 - нали четете 
добре – увеличаване на производство-
то, а не разбиване на производствена-
та база на страната и разпродажбата 
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и за жълти стотинки), за да се насити 
пазара със стоки, да се стимулира кон-
куренцията между производителите 
и за да се създаде работа за растящия 
брой безработни.

Фигура 9. Производството да се 
увеличава, производството-о-о, 
а не да разсипваме, каквото е по-
строено и работи и други шмен-
ти-капелини, препоръчвани ни 
от „изтъкнати“ голобради „име-
нити“ български икономистчета, 
напапагалили Хайек или Мил-
тън Фридмън. 

Икономическата експанзия е това, 
което дава възможност на бедните да 
се приобщят към благосъстоянието – 
фиг. 10. Политиката на икономическа 
експанзия е и ключ към понижава-
не на данъците. Но за намаляване на 
данъците е необходима е държавните 
разходи да не нарастват или да нара-
стват бавно, а производителността на 
труда да нараства много по-бързо.
Но, пише Ерхард, следва ли да при-
знаем стремежа към икономическа 
експанзия за постоянен фактор с оп-
ределена величина във всички фази 

на обществено развитие и еднакво 
гръмко да го провъзгласяваме това 
положение? И Ерхард отговаря така: 
Докато експанзията, върви ръка за 
ръка с идеята за повишаване на про-
изводителността на труда и оттук с 
повишаване на стандарта на живот, е 
налице пълна хармония. Когато обаче 
експанзията почне да се свързва с дру-
ги идеи, то идеята за експанзия губи 
моралното си основание.

Фигура 10. Всяка нова фабрика 
подпомага икономическата екс-
панзия.

Ама как и защо да се увеличава про-
изводството?  Ами трябва да се уве-
личава така, че да удовлетворява по-
требителски нужди (да ме извинят 
специалистите, но нивото на икономи-
ческа култура у нас падна тъй ниско, 
че трябва да ги пиша и тези неща). А 
появата  на стремеж за удовлетворява-
не на нуждите на потребителя проме-
ня характера на капиталовложенията 
– от капиталовложения, насочени към 
просто разширяване на производстве-
ните мощности към капиталовложе-
ния, насочени към удовлетворяване 
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на нуждите на потребителя. 

Как го прави Ерхард? Конкурен-
цията и борбата с монополите.
 Ерхард пише, че е възможно да се по-
стигне дълговременен икономически 
растеж, стига пред конкуренцията да 
не се поставят препятствия и тя не се 
отстранява с изкуствени или юриди-
чески манипулации – фиг. 11. Затова 
една от основните задачи на държава-
та е осигуряването на свободната кон-
куренция (НА КОГО, НА КОГО БИЛО 
ТОВА ОСНОВНА ЗАДАЧА?  Хайде 
сега, спомнете си, какво ви плещят 
неолибералните икономически чик-
чиричковци зо оттеглянето на дър-
жавата  и ще ви стане ясно защо сме 
на тоя хал). 

Фигура 11. Конкуренцията за по-
вишаване на производителнос-
тта на труда е в основата на ико-
номическия успех.

 Много е важно затова да има анти-
картелно законодателство и да се 
полагат усилия родното произ-
водство да не стане жертва на 

чуждестранни картелни споразу-
мения (Прочетохте ли го това 
подчертаното?!!! – ама добре 
ли го прочетохте?  Ерхард май 
говори за защита на национал-
ното производство. Помнете – 
националното производство е 
нашият кораб в глобалния оке-
ан. Без него ние сме едни удавни-
ци, оставени на безмилостта 
на вълните).  
Ако благосъстоянието за всички е цел, 
пише Ерхард,  то благосъстояние чрез 
конкуренция е пътят за постигане на 
целта. 

Как го прави Ерхард? Стабилност 
на националната валута и недо-
пускане инфлацията да подяжда 
благосъстоянието на народа

Фигура 12. Легендарната валу-
та. Я погледнете годината. А сега 
сещате ли се, кой е архитектът 
на стабилността на германската 
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марка?

В допълнение, казва Ерхард трябва да 
се противодейства решително на по-
сегателствата на стабилността на ва-
лутата – фиг. 12, защото социалното 
пазарно стопанство е немислимо без 
стабилна валута. Друго важно нещо 
е стабилността на цените, важен еле-
мент за което е заплатите да не растат 
по-бързо от производителността на 
труда. И сега внимание - трябва да се 
наказват и тези, пише Ерхард, които 
се опитват да предизвикват инфлация 
за да изплащат по-лесно кредитите, 
които са взели. Достатъчно ясно го е 
казал човекът, нали?  
Ерхард твърдо се грижи за стабил-
ността на националната валута и ре-
шително отхвърля възможностите за 
икономическо развитие, базирани на 
инфлацията – например да обезценим 
валутата, че да подобрим конкурент-
носпособността. Не, казва Ерхард, 
конкурентноспособността 
трябва да се подобрява чрез на-
учно-технически постижения, 
а не чрез трикове като обезце-
няване на валутата, защото 
това води до номоляване на бла-
госъстоянието на гражданите. 
 И накрая, ето ви и нещо практи-
ческо от Ерхард: внимателното раз-
ширяване на кредитирането и вни-
мателното намаляване на данъците 
подпомагат намаляването на безрабо-
тицата без да се посяга на стабилност-
та на националната валута.

И какво да прави обществото ако 

иска социална пазарна икономи-
ка?
 Те принципите са хубаво нещо, 
но и обществото трябва да се пона-
прегне, ако иска да ги приложи. Не 
става само с псуване с мазна от олиото 
в салатката уста пред телевизора, до-
като се пие ракийката и се хапва  ме-
зенцето – фиг. 13. 

Фигура 13. Мила родна картинка, 
ама така няма да стане работата. 

Трябват и истински действия. Какви?  
Трябва принципите на социалната па-
зарна икономика да могат да се нало-
жат, а за това  обществото трябва де е 
готово да ги постави по-високо от его-
истичните частни интереси на отдел-
ни групи.
 Обществото трябва да има ясна пред-
става, какво е мястото на организира-
ните групови интереси в общата на-
родна и държавна структура и да не 
позволява която и да е група да изис-
ква от народното стопанство повече, 
отколкото то може да даде. Защото ако 
някоя такава група успее да извлече 
някакво преимущество, пише Ерхард,  
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то е за сметка на другите групи, които 
не могат да защитават своята гледна 
точка с такива методи за масово въз-
действие. 
Икономическият разцвет, пише Ер-
хард е тясно свързан със съдбата на 
държавата. Успехът на всяко прави-
телство и на всяка държава е свързан 
с успеха на тяхната икономическа по-
литика. А важен елемент от успехът на 
икономическата политика е успешна-
та данъчна политика, която не трябва 
да се превръща в средство за предос-
тавяне на привилегии или чрез нея да 
се влияе по нежелателен начин върху 
икономиката. 
Трябва де се създават истински и 
устойчиви работни места, а не такива, 
с които временно се отбива номера. 
Добри позиции в световното стопан-
ство могат до се постигнат при по-
вишаване на производителността на 
труда при наличие на свободна кон-
куренция и при запазване на стабил-
ността на валутата. 
Обезценяването на валутата води до 
мними успехи според Ерхард – това 
води до изпразване на джобовете на 
вложителите и от лишаването им от 
честно заработените от тях пари. 

Ерхард и държавната регулация

Фигура 14. Лудвиг Ерхард и още 
някой, дето разбира от силна дър-
жава. Ами, ами, ще кажете. Ама я 
вижте, тоя отдясно бил ли е кмет 
на Кьолн през 1933 г. и още бил 
ли е председател на Държавния 
съвет на Прусия (да на Прусия). 
И нали още помните, че от 1942 
до 1945 г. Ерхард доста е анали-
зирал икономиката по времето 
на Хитлер. Пък после ми разпра-
вяйте, че тия двамата не знаели 
какво е силната държава.

Едно да е ясно -  Ерхард  навсякъде 
използва силата на държавата за да 
защити националната си социална 
пазарна икономика – фиг. 14. Нещо, 
което трябва да звъни като камбана в 
ушите на българските икономисти. И 
то всеки път, когато някой им кудку-
дечи, че пазарът трябва да бъде оста-
вен без никакви намеси и регулации и 
сам ще оправи всичко. Да, ще оправи 
– ама друг път. 

Фигура 15. То и войната никой не 
я знае накъде ще върви. Но пла-
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нове се правят. Малък пример 
(от Германия) – общ план на су-
хопътна офанзива. От кого е и за 
коя година е виждате сами. 

Нека отбележим още нещо. На доста 
места в книгата си Ерхард отбеляз-
ва, че е против твърдото планиране, 
при което се предписва кое къде и как 
трябва да  става. Натъртвам – Ерхард 
не е против планирането изобщо (ина-
че какъв германец ще е – фиг. 15), Ер-
хард е против твърдото планиране, 
което сковава стопанската инициати-
ва, ограничава конкуренцията и пред-
писва на потребителя какво да потре-
бява. 
 За поддържане на динамиката 
на народното стопанство Ерхард пре-
поръчва да се използват движещите 
сили на конюнктурата – стремежът 
към рационализации, стремежът към 
капиталовложения и готовността да 
се разширява потреблението (на род-
ни стоки).  Но най – доброто решение  
според Ерхард е държавата всячески 
да стимулира повишаването на произ-
водителността на труда. Това е свърза-
но с капиталовложения насочени към   
повишаване на производителността 
на труда. При това, пише Ерхард, це-
ните трябва да са стабилни за да може 
увеличаването на доходите и на спес-
тяванията на хората да водят до пови-
шаване на благосъстоянието им. Дос-
та работа за държавата има, а? Която 
не се върши у нас. Защото вярвате на 
голобради сополанковци, които ви ка-
канижат това, което са начокали от гу-
рутата си – че държавата трябва да се 
маха, да се маха, да се маха (че да не 

пречи на корпорациите от страните на 
гурутата).  Винаги съм казвал – тегле-
те им на тези „разбирачи“ един крачен 
съвет в подгръбначната област  и си 
пазете държавата. 
Ерхард счита, че една стопанска поли-
тика може да бъде одобрена само ако 
служи в полза на хората и за благото 
на хората. Не бива да се допуска раз-
падането на народното стопанство на 
съставните му части – груповите ин-
тереси. Груповите интереси, колкото 
и силни да са те не бива да определят 
политическата линия, която определя 
развитието на държавата. 
Ерхард пише, че в задачите на държа-
вата не влиза непосредствена намеса в 
частното стопанството докато това не 
бъде поискано от самото стопанство. 
Това не означава, че държавата няма 
право на стопанска дейност и държа-
вата няма право да бъде предприе-
мач.  Не може да се забранява на 
държавата да се занимава със 
стопанска дейност и в същото 
време, когато това стане необ-
ходимо, предприемачите да се 
обръщат към държавата на по-
мощ. Какво ще кажете за това – май 
нашенските неолиберални „икономи-
сти“ ви чикчирикат точно обратното 
от радиа и телевизии. Е, щото ги слу-
шате, затова сте на тоя хал.  
Хайде сега още от Ерхард по въпроса - 
съществува разграничение на сферите 
на дейност между предприемаческо-
то стопанство с център на тежестта в 
областта на производството от една 
страна и стопанско-политическата 
дейност, която е задача на правител-
ството и в частност на министъра на 
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икономиката. Ерхард подчертава, че 
отговорна за икономическата поли-
тика е изключително държавата в 
рамките на дадените и компетенции.  
Напълно законно е, пише Ерхард, 
предприемачите да се интересуват от 
икономическата политика, законно е 
правото им да изказват мнение, но те 
самите, както и техните организации 
не бива да  се намесват в икономиче-
ската политика.  Държавата изхожда 
от принципа, че предприемачът, как-
то и работникът, както и всеки граж-
данин на държавата трябва да бъде 
свободен в областта на своята лична 
дейност.  Но това не означава анар-
хия – вместо непосредствено издава-
ни заповеди от страна на държавата 
какво да правят предприемачите, дър-
жавната политика по отношение на 
икономиката се основава на стремеж 
така да се използват инструментите на 
икономическата политика, намиращи 
се в ръцете на държавата, че да се ос-
вобождават нови сили, да отваря нови 
възможности и да закрива безплодни-
те пътища. 
И сега нещо до болка познато – ико-
номически кръгове –фиг. 16. Ерхард 
отбелязва, че в Германия различни 
икономически кръгове се опитват до 
оказват влияние на решенията на пар-
ламента и правителството.  Ерхард 
пише, че така е и в други страни по 
света и че тази работа е източник на 
доста кризи на съвременността.  На-
лице е 

Фиг. 16. Как някои кръгове си 
гледат интереса за сметка на об-
ществото и икономиката.

истинска борба между икономически-
те кръгове и други групи от една стра-
на и правителството от друга страна. 
Правото за окончателно решение оба-
че е на държавните органи (затуй у нас 
икономическите кръгове и групиров-
ки гледат да поробят държавата).

За държавата и привилегиите на 
социалните групи 
Според Ерхард държавата не трябва 
да предоставя привилегии на отделни 
групи. Ако народното стопанство про-
цъфтява като цяло, то процъфтяват и 
всички отрасли и групи в областта на 
стопанството. Недопустимо е да се от-
стъпва на отделни искания на опреде-
лени икономически кръгове и защото 
стопанското битие е взаимосвързано, 
пише Ерхард, – всяко отделно меро-
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приятие в народното стопанство води 
до последствия даже в тези области, 
които съответното мероприятие не за-
сяга пряко. 
Преимуществата, предоставени на 
една група подбужда друга група да 
иска подобни неща, което скоро из-
вежда цялата система на пътя на раз-
пада и я отклонява от единствения 
път, водещ към благополучие на ця-
лото общество. Опитите за получава-
не на привилегии от дадени групи са 
опит за избягване на трудностите на 
конкуренцията и често са свързани с 
желание съответната група да получи 
по-висока част от народно-стопонския 
доход отколкото частта, съответства-
ща на нейното икономическа произ-
водителност.  

Ерхард за правилата на играта, сред-
ната класа,  предприемачите и тяхната 
отговорност
Предприемачите, имуществените сло-
еве трябва да имат чувство за отго-
ворност. Да си отговорен за икономи-
ческата политика означава да носиш 
отговорност пред целия народ. Затова 
най-големите предприемачи, в чиито 
ръце са най-крупните средства за про-
изводство трябва да имат най-голяма 
отговорност и да правят най-големи 
жертви за общото благо и да имат най-
голямо съзнание за отговорност.  
Нито една област на стопанството има 
право на привилегии. Стопанството 
е сума от частни интереси. Въпросът 
е тези интереси да бъдат регулирани 
така, че да бъдат насочвани по пътя на 
общото благо – доста интересна мисъл 
на Ерхард. А държавата, казва Ерхард, 

е висшият арбитър и тя определя пра-
вилата на играта.  Леле, леле, леле – и 
тоя човек според някои бил неолибе-
рал!!!!!
Ерхард има доста интересни схва-
щания за икономическата свобода.  
Предприемачът, казва той, отговаря 
за своето предприятие – той може да 
настоява неговите действия да бъдат 
максимално свободни от указания от 
страна на държавата  Но отговорност 
за стопанската политика носят не 
предприемачите, а държавата. Затова 
държавата трябва да се меси мини-
мално в работите на предприемачите, 
но предприемачите трябва да са на-
ясно, че не те, а държавата определя 
стопанската политика. И момчетата 
„предприемачи“ по източна Европа в 
последните 25 години  се юрнаха да 
овладеят държавата, за да наложат 
частните си интереси над обществото. 
И това води до кризи, катастрофи и 
провали.  
Ерхард отделя голямо внимание на 
средната класа. Според него качест-
вата, които представляват висша цен-
ност за средната класа са:  чувство за 
лична отговорност за своята съдба, не-
зависимо съществуване, решение да 
се обезпечи собственото съществуване 
със собствена трудова дейност и жела-
ние за самоутвърждаване в свободно 
общество и свободен свят. Всичките 
опити да се ограничи тази свобода, 
да се подрони тази мъжествена реши-
мост за съществуване, да се понижи 
ценността на самостоятелността и на 
индивидуалната трудова дейност не 
дават никаква опора на средната кла-
са, а са удар по нея. С такива действия 
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от средната класа ще остане група от 
хора, изискващи защита за да могат 
да живеят малко по-добре от другите. 
Затова държавата не бива да се меси 
прекалено в предприемаческата дей-
ност. С други думи – не ги стискайте 
за гърлото, оставете ги да дишат, да се 
развиват и конкурират за по-висока 
производителност на труда – от това 
обществото на настоящия си етап на 
развитие, ще има повече печалби, от-
колкото загуби.

Ерхард за регулацията на търговската 
дейност, монополите и подриването 
чрез картелизация на сложния ком-
плекс, наречен свобода
Търговската дейност, пише Ерхард,  
трябва да се регулира за да се защи-
ти конкуренцията в нея в пълен обем 
и при всякакви обстоятелства. Ерхард 
смята, че търговията трябва да служи 
на потребителя. 

Фигура 17. Конкуренцията може 

да е много полезна. Но трябва да 
се внимава – картелите могат да 
унищожат конкуренцията.

Кога една икономическа политика 
може да се нарече социална? Ерхард 
пише, че една икономическа политика 
е социална тогава и само тогава, кога-
то тя способства за това, че стопанския 
прогрес, повишаването на производи-
телността на труда и увеличението на 
продукцията се извършват така, че да 
са в полза на потребителя. Най-добро-
то средство за постигане на тази цел в 
рамките на свободен обществен строй 
е била и  си остава конкуренцията – тя 
е главният опорен стълб на тази сис-
тема – фиг. 16. Ето защо трябва да се 
води упорита борба със стремежа за 
обединяване в картели, които да огра-
ничават конкуренцията.   Държавата 
според Ерхард трябва да се намесва в 
живота на пазара само в такава степен, 
в каквато се изисква за поддържане на 
работата  на механизма на конкурен-
цията или за контрол на тези пазари, 
на които условията за напълно свобод-
на конкуренция са неосъществими. 
И сега става още по-весело. Ако иска-
ме да запазим свободния икономиче-
ски и обществен строй, пише Ерхард,  
ние не бива да позволяваме на нито 
една обществена група да тълкува 
свободата според собствения си вкус 
и усмотрение и още повече да и пре-
доставим възможност да я ограничава 
(оп-паааа, оп-паааа!). Политическата 
свобода, стопанската свобода и сво-
бодата на човека са сложен комплекс. 
Ако отстраниш една част от него, рух-
ва всичко останало. Положителна-
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та страна на пазарната икономика е, 
пише Ерхард,  че в нея ежедневно и 
ежечасно се осъществяват процеси на 
приспособяване, които  водят до пра-
вилно съотношение между търсенето 
и предлагането, между  национална 
продукция и национален доход. Този, 
който не желае съревнование в произ-
водителността на труда и свободни па-
зарни цени, той изпуска от ръцете си 
всички аргументи против плановата 
икономика.    
Обаче един предприемач може да из-
ползва свободата си за да ограничи 
свободата на други предприемачи. 
Това често се е случвало във времена-
та на класическата либерална иконо-
мика. Но в социалната пазарна ико-
номика, пише Ерхард, предприемачът 
няма право да изключва конкуренци-
ята чрез създаване на картели, а със 
собствен труд и усилия, съревновавай-
ки се с конкурентите,  трябва да заслу-
жи доверието на потребителя. Не дър-
жавата и не картелите, а потребителят 
трябва дя решава, на кого принадлежи 
първого място на пазара. Качеството и 
цената са критериите, по които трябва 
да се прави изборът в частното пазар-
но стопанство. Свободата, която искат 
картелите – да ограничават и отстра-
няват конкуренцията, не е това поня-
тие за свободата, което стои в на първо 
място в интерес на съществуването на 
свободни предприемачи. 

Фигура 18. Икономическата 
власт е доста високо в йерархия-
та на властите. Виждате ли?

Противоположност на икономиче-
ската свобода Ерхард вижда в кон-
центрацията на икономическото мо-
гъщество – фиг. 17. Затова казва той, 
по законодателен път трябва да се 
предотврати възможността за свежда-
не до нула на преимуществата на ос-
новано на свободна конкуренция па-
зарно стопанство чрез концентрация 
на икономическо могъщество, както 
това е ставало много пъти в история-
та. Конкуренцията и свързаното с нея 
повишаване на производителността 
на труда и способстване на прогреса 
трябва да бъдат обезпечени с държав-
ни мероприятия и защитени от всички 
възможни посегателства. В частност 
следва да се гарантира, че свободно-
то ценообразуване не среща никакви 
препятствия.
Има три основни форми на концен-
трация на икономическото могъще-
ство: 
Най-напред икономическото могъще-
ство се постига на основата на закон-
на организация – на основата на вза-
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имни договори и чрез регулация на 
действащи на пазара фактори, с цел да 
се ограничи или съвсем да се изключи 
конкуренцията. 
След това, икономическо могъщество 
може да възникне на основата на ка-
питала – чрез право на владеене или 
чрез преплитане на интереси едно 
предприятие може да е под влиянието 
на друго предприятие и поради това 
да не е в състояние да използва произ-
водствената си мощност в пълна сте-
пен. 
И накрая икономическо могъщество 
(доминация) може да се постигне чрез 
създаване на отделни големи пред-
приятия, които вследствие на значи-
телната роля, която играят на пазара, 
имат доминираща роля при доставка-
та на стоки и при ценообразуването.
В условията на свободна конкурен-
ция цените не могат да се диктуват от 
отделни участници на пазара, но го-
лямата икономическа мощ може да 
позволи произволно да се изменят 
тези цени и пазарните операции да се 
насочват по път, изгоден за мощните 
икономически групировки. Така ма-
нипулираните цени не са повече ори-
ентир за другите производители, мо-
гат да нанесат ущърб на потребителя 
и да доведат до грешни капиталовло-
жения, а  също и да нанесат ущърб на 
техническия и стопанския прогрес. 
За да се противопостави на вредните 
страни на концентрацията на иконо-
мическо могъщество, една държава 
трябва да отстранява доколкото е въз-
можно факторите нарушаващи хода 
на пазарните операции, а именно – 
да запазва свободната конкуренция 

в максимален обем, а на тези пазари, 
където конкуренцията не може да 
бъде напълно осъществена, да се пре-
пятстват злоупотребите на мощните 
икономически групировки. И накрая 
трябва да се учреди държавен ор-
ган за контрол, който ако трябва 
да оказва влияние и на хода на 
пазарните операции.  
Борбата с картелизацията е централен 
проблем на икономическия строй на 
Германия, пише Ерхард. Социална-
та пазарна икономика може да бъде 
гарантирана само тогава, когато по-
добрите технологични и икономиче-
ски постижения бъдат предпочетени 
пред по-малко удовлетворителните. 
На тази основа може да се обезпечи 
най-благоприятно обезпечение на по-
требностите на потребителя от гледна 
точка на количество, качество и цена 
на стоките. 

Фигура 19. Не прилича много на 
кабинетен теоретик, нали.

Ерхард обаче е реалист – фиг. 18. 
Принципът на чистото съревнование 
(на чистата конкуренция),  пише той, 
не може да бъде напълно осъществен. 
Теоретичната схема на свободната 
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конкуренция, на практика винаги се 
смесва с други елементи и губи често-
тата си. 
Пазарът е незаменим барометър – там 
милиони потребители самостоятелно 
определят своите потребности, нами-
райки на пазара точно това, което им 
трябва. Но, пише Ерхард, глупаво е да 
се предположи, че стотици хиляди сво-
бодни предприемачи никога не гре-
шат в действията си. Ето защо някои 
стоки ще са твърде много на пазара, а 
други ще са твърде малко и невинаги 
количеството и качеството на стоките  
ще са релевантни на търсенето. Освен 
това потребностите и търсенето на по-
требителите могат да се менят твърде 
бързо. За да се хване на фокус бързо 
променящото се търсене и потреб-
ности, предприемачите трябва да са 
в състояние да насочват цялата своя 
воля и  честолюбие за да заемат пра-
вилната позиция на пазара и да пред-
лага на клиентите най-доброто. Така 
предприемачите се борят за позиции 
на пазара и в тази борба да се изключи 
функцията на определяната на пазара 
цена е просто невъзможно, казва Ер-
хард. И предприемачът няма никаква 
гаранция, че ще може да покрие раз-
ходите си. Но предприемачът може да 
отстоява правото си на съществуване 
само дотогава, докато е готов: 
да изпълнява функциите на свободен 
предприемач 
 да поема всичките рискове, свързани 
с това и 
да се съревновава с другите предприе-
мачи на пазара. 
Когато предприемачът се опита чрез 
колективно съглашение с други пред-

приемачи да намали предприемаче-
ския риск и да прехвърли своята от-
говорност на обединение от приемачи 
(картел) или на отрасъл, то той вече 
няма право да настоява самостоятелно 
да управлява предприятието си – щом 
картелът може да участва в управле-
нието на предприятието, то същото 
право имат и работниците и държавна-
та администрация. Създавайки карте-
ли, предприемачът се превръща в из-
пълнител, в чиновник и напълно може 
да бъде заменен (дори с чиновник от 
държавната администрация !). Реше-
нията може да почнат да се взимат от 
някакъв колектив и отношението на 
обществеността към предприемачите 
може коренно да се промени, пише Ер-
хард. Така, създавайки картели, пред-
приемачите подриват самите основи 
на своето съсловие. Склонността към 
картелизация нараства особено когато 
икономиката расте бавно или има със-
тояние на насищане на пазара. Тогава 
картелите се създават, за да се предо-
твратява криза на свръхпроизводство 
или да се намаляват конюнктурните и 
структурните последици от тази кри-
за. Ерхард пише, че картелизацията 
не води до предотвратяване на кри-
зите, нито пък се справя добре с тях.  
На предлагането на стоката на пазара, 
пише Ерхард, противостои покупател-
на сила в определен обем и ако чрез 
картелизация за дадена гама стоки се 
привлече по-голяма покупателна сила 
отколкото тази сила би била в услови-
ята на свободен пазар, то в други обла-
сти покупателната сила ще намалее и 
там ще се появят проблеми. 
Единственото, което защитават кар-
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телите, според Ерхард, са непроиз-
водителните работни места и по този 
начин намаляват международната 
конкурентоспособност на съответната 
национална икономика. Разцветът на 
картелите, пише Ерхард, води до по-
вишаване на безработицата и до нама-
ляване на жизнения стандарт. 
Картелите не защитават средната кла-
са – те я изтикват от пазара, тъй като 
привличат покупателна сила и за кон-
куренцията остава по-малко покупа-
телна сила. ( И става дума не само за 
родните картели, но и за междуна-
родните картели и монополи, дейст-
ващи на наша територия). 
Картелизацията е заплаха за тези от-
расли на народното стопанство, в 
които има малка диференциация на 
стоките – като производството но су-
ровини – селскостопански и други. Го-
лямата диференциация на продуктите 
затруднява  съглашенията за карте-
лизация. Една от целите на картели-
зацията е да се осигури продажбата 
на собствената продукция чрез при-
вличане на покупателна способност 
за сметка на стотиците хиляди малки 
и средни предприятия, чиито собстве-
ници са представители на средната 
класа. Тези малки и средни предпри-
ятия са обикновено в преработвател-
ната  промишленост, в търговията и 
занаятите и производствата на стоки 
за широко потребление. Тъй като по-
купателната способност е ограниче-
на, бързото увеличение на картелна 
продукция отвлича покупателна спо-
собност от предприятията от средната 
класа и я отслабва, намалява и унищо-
жава. Изводът е прост – ако искаш да 

помогнеш на националната си средна 
класа – бий картелите.
И още нещо важно:

 Нека по-способният в ино-
вациите предприемач има 
преимущество пред по-малко 
способният на полето на кон-
куренцията, неограничено от 
картели. Ако това  преиму-
щество не може да функциони-
ра то свободното предприема-
ческо стопанство не може да 
съществува.
Лудвиг Ерхард

 Където няма истинска и сво-
бодна конкуренция, настъпва застой, 
пише Ерхард,  повишаването на про-
изводителността на труда спира и не 
може да се осъществи идеята на соци-
алната пазарна икономика – заедно с 
растящата производителност на труда 
да се понижават цените на стоките и 
да се обезпечава по този начин пови-
шение н реалната работна заплата. 
Ерхард смята, че е неправилно рабо-
тодателите да се съпротивляват на по-
вишаването на работната заплата при 
нараснала производителност на тру-
да. Напротив, пише той, добре е и от 
стопанска и от психологическа гледна 
точка, в този случай заплатите да рас-
тат. При това растежът на заплатите не 
трябва да се използва като оправдание 
за ненамаляване на цените. Но расте-
жът на заплатите трябва да бъде такъв, 
че да не се подбива конкурентоспосо-
бността, да не се стига до ръст на цени-
те (инфлация), до предотвратяване на 
конкуренцията между предприемачи-
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те и да нарушаване на стабилността на 
националната валута. Свободата без 
чувство на отговорност, пише Ерхард,  
води до израждане и хаос!

Производителност на труда и капитал
Може да се разпредели само това, кое-
то се създаде. Ето защо, пише Ерхард, 
всички социални реформатори най-
напред трябва да установят максимал-
но ефективен стопански ред. 
Повишението на жизненото равнище, 
към което всички ние се стремим тъй 
много, пише Ерхард, е проблем не на 
разпределението, а на производството 
и по–точно е проблем на повишаване 
на производителността на труда. Та 
решението не е в деленето, а в умножа-
ването на (забележете!) национал-
ната продукция, пише Ерхард. С 
разпределението трябва да се внимава 
– не бива да се разпределя повече от 
това, което е в състояние да произве-
де народното стопанство. Енергията 
на народа и на народното стопанство 
трябва да бъде насочена към повиша-
ване на производителността на труда. 
Но повишаването на производител-
ността на труда и свързаната с това ав-
томатизация, пише Ерхард, е свързана 
и с голяма нужда от капитал. Удовлет-
воряването на тази потребност трябва 
да протича с ускорени темпове и по 
пътища, осигуряващи голяма скорост 
на процеса.  А пътищата са три, пише 
Ерхард: 
от свободния пазар на капитали (на 
който и гражданите могат да участват 
при възможност), където капиталът се 
създава от многочислени индивидуал-
ни спестявания. Това е класическият и 

най-здравословният начин за набира-
не на капитал, пише Ерхард. 
Вторият път е финансиране през це-
ните – за сметка на потребителите. 
Този път, според Ерхард, е натъпкан с 
такъв потенциал за социални взриво-
ве, че прилагането му само би довело 
до катастрофа. 
Третият път е свързан с предоставяне 
на капитали от страна на държавата. 
А държавата взима тези пари от граж-
даните посредством данъците. Това 
води до появата на държавата – капи-
талист и до поставяне на гражданина 
в по-голяма зависимост от този капи-
талист. Този път намалява значението 
на основаното на частна инициатива 
народно стопанство и може дори да го 
разруши и унищожи, ако държавата 
стане прекалено силна.
За да се използва ефективно първият 
път, пише Ерхард, трябва да се създа-
дат предпоставки за ефективно капи-
талообразуване. За целта гражданинът 
трябва да е сигурен, че политическият, 
икономическият и социалният строй 
в страната, както и държавата, са ста-
билни. А какво е символ на стабил-
ността? Ами: 

Символът на стабилността за 
обикновения човек, това са це-
ните на стоките от първа не-
обходимост.
Лудвиг Ерхард
 
Затова дори работните заплати трябва 
да се повишават така, че да не се под-
рива структурата и стабилността на 
цените. Защото каква е ползата запла-
тата ти да расте, когото покупателната 
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ти способност намалява.
Дали социалната пазарна икономика 
и повишаването на благосъстояние-
то може да доведе хората до пагубен 
материализъм? Може, ако се забра-
ви целта на социалната пазарна ико-
номика – повишаването на произво-
дителността на труда. Ние не строим 
пирамиди заради самите пирамиди, 
пише Ерхард – при нас всяка нова ма-
шина, всяка пусната в действие елек-
тростанция, всяко ново работно място 
и всички други възможности за пови-
шаване на интензивността на труда в 
края на краищата служат за обогатя-
ване на човека и на всички хора и на 
по-широки слоеве от народа и в иде-
алния случай – на целия народ. В на-
родно стопанство, където нищо не се 
произвежда не може да има никакви 
доходи – пише Ерхард. Но не може да 
произвеждаш нещо без да имаш наум 
предстоящото му потребление. 

Ерхард за психологическото въз-
действие върху икономическите 
процеси
 
Човекът е движещата сила на 
стопанството и за икономика-
та е от голямо значение как по-
стъпват хората и по какъв на-
чин действат
Лудвиг Ерхард
Като опитен икономист, Ерхард отде-
ля голямо внимание на човешкия фак-
тор в икономиката. Волята за потреб-
ление на продуктите на националното  
стопанство, пише той, стимулира ук-
репването на стопанските сили, спо-
собстващи за растежа и за стремежа 

към прогрес, стимулира развитието 
на рационализациите и иновациите и 
повишаването на производителността 
на труда.
Спестяванията са важен двигател за 
икономиката и Ерхард обръща взор и 
към тях. Склонността да се трупат спес-
тявания, пише той,  но и готовността 
да се използват тези спестявания за-
висят не в последна степен от уверено-
то и спокойно състояние на умовете и 
от положителната оценка за бъдеще-
то.   А подобрението на материалното 
състояние на работниците се счита от 
Ерхард за абсолютна политическа, со-
циална и икономическа печалба. Как-
вото днес се счита за разкошно, утре 
може да е предмет за всекидневна 
употреба. И заедно с материалните ха-
рактеристики, се изменят и понятията 
относно това, какво е признак на ви-
сок жизнен стандарт и какво придава 
тежест на човека в обществото и какво 
е източник на социално уважение.  
Ако с помощта на психологически спо-
соби на въздействие се удаде да се по-
стигне изменение на отношението на 
населението към икономиката, то това 
психологично въздействие ще стане 
икономическа реалност и ще започне 
да изпълнява същите задачи, която се 
изпълняват с други мероприятия на 
обикновената конюнктурна политика, 
пише Ерхард. Икономиката, казва Ер-
хард, не живее някакъв свой бездушен 
живот, а се оформя от хората. Ето защо, 
използването на стопанската психоло-
гия може да е ценно и не противоре-
чи на пазарната икономика. Човекът 
е движещата сила на стопанството и 
за икономиката е от голямо значение 
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как постъпват хората и по какъв начин 
действат – дали са настроени песимис-
тично или оптимистично, искат ли да 
спестяват или пък да харчат – всич-
ко намира израз в характеристиките 
на икономиката, някои от които, като 
например цените, пряко влияят върху 
начина на действие на хората.
И сега внимание – сега идва употреба-
та на думата ДОПОТОПЕН от Ехрад. 
Ето:

Възразявам срещу критиците, които 
считат, че признаването на съвремен-
ната психология като инструмент за 
въздействие в ръцете на стопанско-
политическия деец е несъвместимо 
с класическото пазарно стопанство. 
Такъв начин на мислене, според мен 
произтича от допотопния манчестър-
ски либерализъм. 
Лудвиг Ерхард. 

Нищо чудно, че реакцията на либе-
ралните икономисти не е била никак 
добра – фиг. 20. 

Някалко мисли на Ерхард за социал-
ната политика, които ни показват как 
да възпитаваме децата си и какво не 
трябва да прави държавата

Фигура 20. След думите на Ерхард 
за допотопността на манчестър-
ския либерализъм не е чудно, че  
са се фабрикували такива плака-
ти.  Ама никак не е чудно   

Социалната пазарна икономика, пише 
Ерхард, не може да съществува, ако ле-
жаща в основата и идейна постановка 
– готовността да се носи отговорност 
за собствената съдба и да се участва в 
честно свободно съревнование за по-
вишаване на производителността на 
труда е подложена на унищожение в 
следствие на предприемане на съмни-
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телни мерки за псевдсоциална поли-
тика в други  нестопански области.

 Не бива държавата да се ста-
рае да огради човека от всички 
превратнасти на съдбата и на 
живота – от такива храненици 
не може да се очаква да имат  в 
достатъчна степен жизнена 
сила, инициатива, стремеж 
към достижения в производи-
телността на труда и други 
качества, тъй съдбоносни за 
живота и бъдещето на нация-
та.
Ефективна социална политика може 
да има при достатъчен и непрекъсващо 
нарастващ обем на националното про-
изводство. Тоест икономиката трябва 
да е експанзивна и устойчива. Сумите, 
преразпределяни през социалната по-
литика са значителен фактор в проце-
са на разпределение в народното сто-
панство, ето защо социална политика, 
която е автономна и неутрална по от-
ношение на народното стопанство е 
явление от миналото. 
Социалната политика трябва да се 
строи така, че да не подрива произво-
дителността на народното стопанство. 
Социалната политика трябва да се 
стреми да допълва икономическата 
политика за постигане на целта и за 
достигане на лична свобода на човека. 
Икономическата свобода и застрахов-
ката от всички превратности на съдба-
та се отнасят както огъня и водата. 
Социалната политика трябва да се 
строи така, че да се запазва стабил-
ността на националната валута. За до-
бра социална политика е необходима 

стабилна валута, която да пази соци-
алната политика от инфлацията
Отделният човек трябва да има от-
говорност за обезпечаване на своето 
бъдеще, на бъдещето на своето семей-
ство и на своите старини, а не на цели 
обществени групи да се дават даром 
блага и пари, което други обществе-
ни групи произвеждат и изкарват. Не 
може едни обществени групи да дър-
жат ръцете си в джоба на други об-
ществени групи.
 Стремежът към гарантирана обезпе-
ченост може да доведе до прекалено 
усилване на държавата. Не може ед-
новременно да се иска намаляване на 
данъците и същевременно да се увели-
чават исканията за все по всеобхватна 
социална обезпеченост. Така някои 
категории граждани могат да се пре-
върнат в социални „поданици” силно 
податливи на политически внушения 
от страна на съответната управлява-
ща партия, която може да се полако-
ми например да използва държавното 
влияние за предизборни цели преди 
избори.

Българското блато
Ще ми се да напиша нещо за България 
и тукашната икономическа политика. 
Но откъдето и да го подхвана, все не се 
получава нищо добро – фиг. 21. 
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Фигура 21. Български бедняк – 
„велико постижение“ на нека-
дърната икономическа политика 
в последните 24 години. 

Задачата на икономическата полити-
ка, според Ерхард, е да служи на по-
требителя и в съчетание със  свобод-
ната конкуренция, свободен избор на 
предмети за потребление и свобода 
за развитие и разцвет на личността 
да водят до най-добри икономически 
и социални успехи. Като гледате фиг. 
20, дали тази задача е добре решена у 
нас. Май не е.
Да видим какво става с трите основни 
елемента на социалната пазарна ико-
номика в нашите условия. 
Повишаване на производител-
ността на труда
Всички бяхте свидетели на това как 
българската наука бе разбита, а бъл-
гарското образование  бе унищожено.
Та за какво повишаване на производи-
телността на труда може да става дума? 
А-а-а, инвеститори щели да дойдат и 
те щели да вдигнат производителнос-
тта на труда. Че кой вярва още на това?  
Вместо ние да правим глобализация-
та  на основата на национално произ-

водство с висока производителност на 
труда, чакаме на чуждата милостиня. 
Е, навели са се нашите неолиберални 
„икономически гении“ и чакат някой 
чужд инвеститор да ги оправи. И не се 
сещат, че вече са оправени. 

Конкуренцията и борбата с моно-
полите и картелите

Поддържане на конкуренция за по-
вишаване на производителността на 
труда – къде е това? Средната класа бе 
успешно размазана и днес си имаме 
нашенски олигарси и чуждестранни 
частни монополи. 

Стабилност на валутата и недо-
пускане инфлацията да подяжда 
благосъстоянието на население-
то

Валутата е стабилна, но това не пови-
шава националната конкурентносро-
собност, тъй като производителността 
на труда не расте достатъчно бързо. 
Доходите не растат и инфлацията по-
дяжда благосъстоянието на населе-
нието.

Логично, никаква социална пазар-
на икономика няма в България. Това 
е зловещата ми диагноза, поставена, 
тъй както са ме учили в Германия – 
честно и безмилостно, дори и да ме за-
сяга и мен.

Умряла ли е вече надеждата?
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Фигура 22. Този човек изпра-
ви Германия на крака. Въпреки 
всички трудности.

Погледнете фигура 22. Нима на чове-
ка на нея му е било лесно?  Или пък 
не е имал могъщи недоброжелатели? 
Но се е справил, защото е знаел как-
во прави. А може ли нещо такова да се 
направи и у нас?  Може. Само, че пър-
во трябва да се реши един основен въ-
прос – какво ще правим с народа? Ако 
народът и занапред ще бъде скубан и 
щавен, ако от гърба му „националният 
елит“ ще смъква по 2 кожи, то пада-
нето ни в пропастта е сигурно. Но ако 
решим, че народът е нашата армия, с 
която трябва да постигаме успехи на 
полетата на глобализацията, ако се от-
несем човешки с него и го въоръжим 
със знание, то след 10 години Бълга-
рия ще бъде съвсем друга. Тогава иде-
ите на Ерхард ще могат да бъдат при-
ложени успешно и тук. Само, че това 

няма да стане с неолибералната част 
на българския елит. Те се провалиха 
катастрофално и трябва да си отидат. 
Но те са като тумор – докато могат, 
ще смучат силите на народния орга-
низъм. Е, и тази диагноза е поставена. 
А как ще третирате тумора, зависи от 
вас.  И какво още? Още три неща. Вся-
чески стимулирайте повишаването 
на производителността на труда и на 
националното производство и го раз-
ширявайте, но така, че да удовлетво-
рява нужди на потребителите. Десет-
ки пъти пиша вече – имате безценен 
национален инструмент, които може 
да помогне за изследвания, иновации 
и повишаване производителността на 
труда – Българската академия на нау-
ките и нейните институти. Не случай-
но неолибералните „експерти“ начело 
с един, дето щеше да пляска руснаци-
те, а днес им лиже ...., ревяха и драпаха 
да я унищожат. Спрете да псувате бъл-
гарските учени, създайте им добри ус-
ловия за работа и първата предпостав-
ка за социалната пазарна икономика 
у нас ще почне да се реализира. Още, 
разхлабете картелната хватка на вра-
та на българската средна класа, дайте 
и възможност да диша и оттам ще се 
появят новият Левски, новите Ботев и 
Вазов, новият Стамболов и новият Бу-
ров. И накрая – дръжте валутата ста-
билна и търсете експанзивни решения 
за националното икономическо раз-
витие. И след като сте си помогнали 
сами и Господ  няма да закъснее да ви 
помогне.

Проф. дмн Николай К. Витанов
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Ислямската религия не изключ-
вала развитието на науката и 
научната мисъл, знанието се 

считало за една от предпоставките на 
истинската вяра и затова се насърча-
вало. От втората половина на VІІІ век 
до края на ІХ век, арабските научни 
разработки били в основата на зна-
нието за света. Ролята на исляма в съх-
ранението, предаването и развитието 
на науката е значима.
Усиленото превеждане на научни тек-
стове започва по времето на абасид-
ския халиф Абу Джафар ал - Мансур 
( 754 – 775 г. ), който изпраща прате-
ници във Византия с цел преводи на 
научни текстове, като по този начин 
наред с много ценни научни постиже-
ния арабите се сдобиват и с копия на 
Евклидовите трудове. Геометрията се 
оказва завладяваща не само теоретич-
но, не само в рамките на математиче-
ските закономерности, но и чрез кра-
сотата на визуалните построения. Тя 
е „красива наука” не само за ума, но и 
за сетивата намерила визуален израз в 
ислямското декоративно изкуство. 
Интересът на мюсюлманите към хади-

сите на Пророка, в които се разказва 
за поощряване на любознателността е 
една от първопричините за развитие 
на науката в ислямския свят. По вре-
мето на халиф Мамун Аббасид е създа-
ден „Дом на мъдростта”, който функ-
ционира едновременно като академия 
и център за преводи, обсерватория и 
богата библиотека, институция изи-

ГЕОМЕТРИЯТА КАТО 
ХУДОЖЕСТВЕН ЕЗИК НА 
ЕДНА РЕЛИГИЯ
         АВТОР: Д-Р ВЕЛИЧКА МИНКОВА
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грала важна роля за развитие на араб-
ската наука. 
Разнородният етнически състав на ис-
лямското общество е първопричината 
за многообразието от архитектурни 
форми и стилове. Първите мюсюл-
мански архитекти използват методите 
и художествените елементи на страни-
те, от които произхождат - Византия, 
Иран, Сирия, Египет и Индия, но по-
степенно заимстваните елементи са 
съгласувани с целите на общото веро-
изповедание.
 „В мюсюлманските страни възниква 
своеобразен архитектурен „език”. За 
негова основа служи единната вяра и 
цивилизация, както и географското, 
климатичното и културното разноо-
бразие.” (Буркхард 2000 : 132)
Архитектурната традиция на мю-
сюлманския град отразява единство-
то и обвързаността на архитектурата 
на джамията, медресето, двореца и 
дома както и последователността на 
пространствата в тях. Архитектурна-
та самоличност се формира от отно-
шенията възникнали между отделни-
те архитектурни елементи, в същото 
време тези връзки са подчинени на 
взаимодействието между различните 

култури и разнообразните строителни 
методи.
„Кой би могъл да каже, че в исляма не 
съществува хармония между вярата и 
изкуството? Най-бляскавата проява 
на съчетанието между вяра и изкуство 
е джамията. Богът на Исляма, Все-
вишният Аллах е не само Милостив 
и Мъдър, но и Красив. Именно зато-
ва, както казват суфите, Той е цени-
тел на красотата и изяществото. Ако 
погледнем някоя от старите джамии 
ще разберем, че тези величествени 
постройки дарени на Господ, не само 
символизират светостта и духовната 
чистота, но и от историческа гледна 
точка представляват своеобразни га-
лерии на ислямското изкуство.” (Зар-
ринкуб 2007 : 133)
Джамиите символи на ислямския ре-
лигиозен свят се строят като места 
за богослужение и обучение, среда 
за емоционално извисяване и за ин-
телектуално вдъхновение. Към джа-
мията се изграждат имарети, където 
болни и бедни намират храна и под-
слон. Видът на ритуалната функция 
определя визията на джамиите и води 
до подразделянето им на празнични, 
петъчни и квартални. Празничните ( 
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наричани „мусала” или „намазгях” ) се 
разполагат извън селищата, притежа-
ват несложен план - една стена с ми-
храб или голям двор с портици. Мес-
тата за молитва от този вид започват 
да се строят в самото начало на исля-
ма. Наричани са празнични, защото и 
до днес по традиция на двата големи 
мюсюлмански празници Курбан бай-
рам и Рамазан там се чете молитвата. 
Друга важна сграда за мюсюлманите в 
средновековното селище е медресето ( 
училището ). През Х век е разработена 
официална концепция за медресета-
та, според която към тях често функ-
ционират библиотеки съхраняващи 
религиозна литература и преводи на 
чуждестранни трудове. Според мю-
сюлманите божественото не се подда-
ва на разгадаване, но светът може да 

бъде предмет на изучаване.
Най-типичният елемент на джамията, 
превърнал се във визуален символ на 
ислямската религия е минарето. Пър-
вите минарета са построени в Египет, 
Палестина и Сирия. Пророкът Муха-
ммед не признавал нито огъня, нито 
тръбата като знак за начало на молит-
вата, така призивът – „езан” наложил 
създаването на високите съоръжения. 
Счита се, че като архитектурна форма, 
те водят началото си от средновеков-
ните кули, разположени по пътищата 
на керваните. По-късно в Сирия тези 
кули са преустрояват, в горната им 
част се оформят балкони, от който му-
еззинът призовава вярващите за мо-
литва. Минаретата се строят от дърво, 
камък, тухла със значителна височи-
на и разнообразна форма – конична 
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на квадратна основа, спираловидна, 
правоъгълна, квадратна, многоъгълна 
и т.н. Мястото на минарето е над или 
от двете страни на портика водещ към 
двора, понякога до оградата като час-
тично вградено или напълно отделено 
от другите зидове, носещо богата де-
коративна украса. 
Дворът на джамията е органична част 
от архитектурната композиция. По-
ради горещия климат и парещото 
слънце, дворът е ограждан с галерии. 
В него се намира павилион с фонтан 
предназначен за ритуалното измива-
не на мюсюлманите преди молитва. 
Фонтанът, михрабът и минарето са 
символично репродуциране на небес-
ните градини, които Коранът обещава 

на избраните. (Йосифова 2009)
Друг важен архитектурен елемент на 
ритуалния ислямски дом придобил за 
вярващите сакрален смисъл е куполът. 
Когато човек отправи поглед нагоре 
към небето, той се увлича от гледка-
та и от красотата на духовните виси-
ни, поради тази причина куполите са 
сложно конструирани и богато деко-
рирани. Обикновено в малките квар-
тални джамии куполът е един, докато 
при големите има допълнителни ку-
бета или полукубета обединени около 
централното. Архитектурното формо-
образу-ване на полукубетата органи-
зирани около мащабна основна форма 
в символичен план изразява идеята за 
сплотяване на вярващите мюсюлмани 
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около имама. ( Йосифова 2009)
Ислямското изкуство е не толкова из-
куство на формата, колкото изкуство 
на декорацията, проявяващо се в най-
висшия си вид в архитектурата и при-
ложните изкуства независимо от тех-
никата, материала и размерите. Един 
вид украса никога не е предназначена 
за определена сграда или обект, на-
против декоративните принципи се 
прилагат при украсата на всички ви-
дове сгради и обекти. 
„Архитектурата, която представлява 
важна част на материалната култура 
в мюсюлманските страни, се разви-
ва преди всичко в съответствие с ис-
лямските канони, но се съобразява с 
естествената среда. Докато в облас-
тта на другите изкуства се при-лага 
принципът абстрахиране, което води 
до откъсване от природни дадености, 
архитектурните произведения се съ-
образяват с природната среда, те се 
явяват фактически нейно продълже-
ние.” (Ялъмов 2009)
Евклидовата геометрия получава ма-

териално въплъщение в кирпич, ка-
мък, дърво и други строителни ма-
териали, в обемно-пространствени 
структури - съчетания от кубове, па-
ралелепипеди, призми, конуси, ци-
линдри, пирамиди, полусфери и сфе-
роко-нични куполи. В същото време 
тези елементи обслужват разнообраз-
ни функции – да ограждат и покриват 
помещения, да носят елементи и да 
бъдат носени. Най-голямо разпрос-
транение намират четириъгълните и 
осмоъгълните форми, след това шес-
то-ъгълните, дванадесетоъгълните, 
двадесетичетириъгълните куполи. 
Разнообразието от творчески опити 
в търсенето на най-добрата форма са 
свързани с увеличаване на подкупол-
ното пространство и с постигане на 
архитектурна изразителност. (Булатов 
1988 : 96)
Основните принципи и форми на мю-
сюлманската архитектура и орнамен-
тика произлизат от византийското из-
куство на Источна Европа и Западна 
Азия, от копското изкуство на Египет 
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и от сасанидското изкуство на персия.
Характерните декорации изпълва-
щи стените, подовете и таваните не са 
идея и нововъведение на ислямските 
архитекти и декоратори, а естествено 
продължение на традицията инспи-
рирана от начина на живот и бит на 
арабите. Номадските племена от Цен-
трална Азия, Персия и Афганистан от 
векове произвеждат килими и черги 
служещи за подови настилки, молит-
вени килими, сенници и палаткови 
декорации. Мюсюлманското изкуство 
доразвива тази дълго просъществува-
ла традиция прена-сяйки я върху сте-
ните, таваните и подовете на сградите 
под формата на геометрични и фло-
рални мотиви.
Поради липсата на много простран-
ствени елементи в интериора, декора-
тивната украса допринася за овладява-
не на пространството и в същото време 
за неговата визуална непрекъснатост. 
Декоративните построения се ограни-
чават до две измерения, но самият им 
характер предполага и демонстрация 
на триизмерни възможности. Геомет-
ричният ритъм в равнината, изпълнен 
в отразяващи и блестящи материали и 
глазури превръщат декорацията в раз-
кошна украса, симфония от цветове и 
повтарящи се равномерни визуални 
тактове.
За мюсюлманите светлината има бо-
жествена природа и може би това е 
първопричината масивните визуални 
структури да бъдат превръщани в мре-
жа от светлинни трептения. Простран-
ството се хармонизира чрез светлин-
ни ефекти от цветни и светлосянъчни 
филтри каквито са декоративните 

ажури, решетки и витражи.
„Във времето и пространството ислям-
ското изкуство не намерило по-добро 
убежище от джамията. Съвместното 
сътрудничество на различни народи в 
усъвършенстването и декорирането на 
тези култови сгради въпреки съхраня-
ването на местните особености създа-
ва вид космополитизъм в ислямската 
архитектура. Той, разбира се, е обусло-
вен и от толерантността в мюсюлман-
ския свят, което е едно от духовните 
достойнства на мюсюлманите.” (Зар-
ринкуб 2007 : 136)
Геометричното декоративно изкуство 
изразява фундаменталността на ис-
лямския дух чрез организираност, си-
метрия, мяра и чрез чисто геометрич-
ните декоративни форми. 
През Средновековието ислямските 
художници вярвали, че използвайки 
повтарящия се геометричен мотив, 
ползват езика на вселената и подпо-
магат вярващия мюсюлманин в съ-
средоточаването му върху смисъла на 
живота и величието на сътворението. 
Орнаменталните и геометрични моде-
ли успешно обединявали художестве-
ните и естетически традиции, вкусове 
и потребности на различните народи 
приели исляма.  
В голямата си част изкуството на ис-
ляма, независимо от неговия вид и 
характер е в същността си изкуство на 
декорацията и на трансформацията. 
Невероятният усет към орнаменти-
ка спомага за възникване и развитие 
на забележително приложно – деко-
ративно изкуство. Предмети за дома 
като съдове, блюда, кани, килими и 
други са създавани в красиви форми и 
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покривани с изтънчен орнамент, чрез 
спазване на определени геометрични 
закономерности.
Целта никога не е била само украса, 
а по-скоро преобразуване като чрез 
този подход значителните мащабни 
обекти са доведени до художествена 
дематериализация. Чрез богатата де-
коративна украса, огромните сгради 
се превръщат в ефирни структури, на-
помнящи за украсените страници на 
Корана.
Комплексното разглеждане на фило-
софските и естетически прозрения на 
средновековните учени от Средния и 
Близък Изток, трактати и анализи на 
архитектурната структура и орнамент, 
извеждат доказателства за същест-
вуването в онези времена на наука за 
архитектурното проектиране, тясно 
свързана с геометричната естетика. 
При направените анализи на памет-
ници на ислямското изкуство се по-
твърждава геометричния прийом в 
качеството на система известна и при-
ета от всички ислямски автори през 
вековете.
В изкуството идеята за хармония по-
лучава въплащение във вид на строго 
разработени системи от геометрични 
построения реализирани върху плос-
кост и в пространството. Анализът на 
съразмерността, съхранена в архите-
ктурните паметници, показва еволю-
ция на системата на построение на 
художествената форма – от елемен-
тарно прости основани на квадрата, 
равностранния триъгълник и техните 
производни, към по-сложни основани 
на производни на полуквадрата и де-
ление на линиите в средните и крайни 
отношения. Развитието на тази систе-

ма в творчеството на архитектите от 
ХIV – XV век довежда до изработване 
на нова, универсална система на гео-
метрични отношения. (Булатов 1988 : 
301)

Литература:
Булатов 1988: Булатов, М. Геометри-
ческая гармонизация в архитекту-
ре Средней Азии IX – XV вв. Москва, 
1988. 
Буркхардт 2000: Буркхардт, Т. Исс-
куство ислама. Язык и значение. Та-
ганрог Ирби, 2000. с. 132.
Зарринкуб 2007: Зарринкуб, А. Исто-
рия на ислямската цивилизация. Со-
фия, 2007. 
Йосифова 2009: Йосифова, М. Поява 
и развитие на джамията в ислямския 
свят през ранното Средновековие. Ар-
хитектура и символика. 
<http://www.islamicinstitute-bg.org/
docs/godisnik_2009.pdf> (последен 
достъп на 26.11.2011 г.)
Ялъмов 2009: Ялъмов, И. Ислямското 
изкуство – ядро на културата.
 <http:/www.islamicinstitute-bg.org/
docs/godisnik_2009.pdf> (последен 
достъп на 26.11.2011 г.)

ХУМАНИТАРИСТИКА



 http://nauka.bg 137

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

60

Есе върху любовното изпита-
ние в „Ерек и Енида“ на Кретиен 
дьо Троа
 
(Източник)
 
В „Ерек и Енида“ на Кретиен дьо Троа 
действието се задвижва от агонален, 
състезателен, игрови мотив (по Хьой-
зинха): красотата на дамата се опре-
деля в сражение. Онзи, който хване 
Белия елен по време на кралския лов, 
има право да избере и целуне най-кра-
сивата дама в Артуровия двор, но всяка 
от дамите има любим воин, който ще 
защити нейното право да бъде нари-
чана „най-красива“ (ст. 43-58). Награ-
дата на Турнира за сокола (или Ястре-
ба-врабчар в „Герайнт, син на Ърбин“ 
от „Мабиногион“) се дава на онзи, 
който доведе най-красивата дама със 
себе си и защити правото й да се смята 
за такава в бой (ст. 570-574). В крайна 
сметка и Еленът, и Соколът трябва да 
бъдат поднесени на избраницата като 
знак за нейния триумф. Победата на 

рицаря е само средство към постигане 
на този триумф.

КРАСОТАТА, ЗАЩИТАВАНА 
С ОРЪЖИЕ ИЛИ ЛЮБОВНОТО 
ИЗПИТАНИЕ В КУРТОАЗНАТА 
КУЛТУРА
         АВТОР: МАНОЛ ГЛИШЕВ

ХУМАНИТАРИСТИКА
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В „Смъртта на Артур“ от Малори кон-
фликт между рицари избухва на ня-
колко пъти заради спор чия любима е 
„най-прекрасната дама“ и дори за из-
пуснати непочтителни думи относно 
чуждата избраница. Това, естествено, 
е литературна условност, която обаче 
отговаря както на куртоазния идеал, 
така и на неговите по-дълбоки корени 
в постоянно преработвания келтски 
фолклор, осмислян през новите изи-
сквания за „любовно изкуство“, вли-
защи в културата на обитателите на 
замъци през преводите и коментарите 
върху Овидий.

Любопитен е въпросът как се е стигна-
ло до устойчивия мотив, че достойн-
ствата на избраницата се определят с 
битка между нейния шампион и про-
тивопоставил се воин. Възможно е да 
става дума за комбинация между идеи 
от разнороден произход. Тук ще се оп-
итам да разгледам тези идеи.

Позната е средновековната практика 
на съдебния дуел: законността на пре-
тенциите върху дадена собственост 
или дори над кралски трон, както и 
обвинението или защитата в процес, 
воден според обичайното право на гер-
манските народи могат да се доведат 
до завършек в двубой пред свидетели 
и по определени правила. Но какво 
общо има красотата или добродетелта 
на любимата със съдебен спор? Хьой-
зинха би казал: общият момент е в 
игровото начало. В късното Средно-
вековие, когато куртоазната култура 
довежда „любовното изкуство“ до ви-

сока степен на сложност, в бургунд-
ския двор се провеждат „любовни съ-
дилища“, които разрешават подобни 
въпроси чрез игрова процедура с ре-
дуване на аргументи, а не на удари. 
Целта, естествено, е забавление. Но 
не е изключено „любовните съдили-
ща“ отчасти да заместват или поне да 
допълват условностите на турнирното 
сражение. В „Нощта през Средновеко-
вието“ Цочо Бояджиев отбелязва, че в 
някои италиански градове по време на 
карнавал младежи в пълно турнирно 
въоръжение трошат копия о портите 
на домовете на красавиците на деня, 
за да демонстрират триумфа на кра-
сотата над грубата сила. Това отново е 
игрова практика, „турнир“ без против-
ник. Доколкото много от средновеков-
ните турнири имат условни „сюжети“ 
(както в Античността са ги имали част 
от гладиаторските игри, а днес ги имат 
например ролевите игри на живо), 
възможно е сблъсъкът в името на кра-
сотата да е именно „битка“ или игрови 
„съдебен дуел“ за определяне не прос-
то на „най-красивата“, а на „кралица“ 
- била тя „господарка на Белия елен“, 
„кралица на бала“, „повелителка на 
извора“ или друга произволна, игрова 
титла. „Роман за Розата“ също включва 
„обсада“ на Замъка на Розата. Произ-
ходът на тази агресивна игра, естестве-
но, се крие и в борбата за вниманието 
на дамата, но и в дълбоките пластове 
на фолклора, на родовата памет (по 
Грейвз), които пазят под смекчена 
форма разкази за някогашни жертво-
приношения, военни игри и други кул-
тови практики, насочени към женско 
божество. А може би и за конфликти 
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между привърженици на много стари 
култове. Разбира се, това предположе-
ние е донякъде изстрел в тъмното. Той 
обаче намира подкрепа във феномена 
на „странстващите дами“ - късносред-
новековен куртоазен поведенчески 
тип, при който благороднички, поня-
кога самите те в доспехи, „охраняват“ 
павилион, кръстопът или извор и ка-
нят всеки „случайно“ преминал оттам 
рицар на турнир, провеждан наблизо. 
Дамата в този смисъл не е само пасив-
на, приемаща страна в играта, а неин 
организатор: тя активно търси воини, 
както суверенът се стреми да привле-
че наемници в свитата си. Подобна е 
ситуацията отново в „Ерек и Енида“ 
(ст. 6044-6106), където рицарят Мабо-
нагрен е шампион на безименната си 
(!) любима, защитава нейния замък и 
по нейна воля влиза в двубой с всеки 
воин, преминал оттам. Заплашен е да 
изгуби и нея, ако бъде победен в бит-
ка (подобно на античния цар-жрец на 
богинята Диана от езерото Неми; но-
вият жрец винаги трябва да убие до-
сегашния в двубой). Примерите могат 
да бъдат много - така например Рей-
монден от „Роман за Мелюзина“ става 
шампион, съпруг и почтителен слу-
жител на феята Мелюзина, задължа-
вайки се да пази нейната тайна и да й 
се подчинява във всичко. С нейна по-
мощ, разбира се, той печели сражения 
и богатства, но е застрашен от загуба 
на всичко това и най-вече на нейно-
то благоволение и присъствие, ако не 
опази тайната й. Нощната среща край 
горски извор и хтоничните превъплъ-
щения на феята само подчертават до-
християнския, примитивен произход 

на мотива. Отново в „Роман за Мелю-
зина“, но и в историческия пътепис 
на Ханс Шилтбергер откриваме друга 
крайност на подобен мотив: рицарят, 
прекарал тридневно бдение в Замъка 
на Сокола край Трапезунд има право 
да поиска от тамошната господарка 
каквото и да е, но не и самата нея: тук 
е илюстрирана недостъпността, табуи-
раността на високопоставената дама, 
светица или богиня. Благосклонност-
та и тази недостъпност са противоре-
чиви, но еднакво важни нейни харак-
теристики.

Извън тези дълбоки пластове на кур-
тоазната преработка на фолклора, 
рационализиращото обяснение за 
връзката между красотата и воинска-
та храброст би могло да бъде в сми-
съл, че съвършенството на дамата (не 
само в хубостта, но и в добродетелта й) 
поражда безукорна смелост. Тук има 
място за дискусия върху квазирелиги-
озните измерения на куртоазния култ 
към Дамата, които може би произли-
зат от набиращия сила през XII в. култ 
към света Богородица. Отделно, може 
да има известен опит за рецепция 
(през популярния в замъците Овидий) 
на опростени платонистки концепции 
за облагородяващото въздействие на 
красотата и добродетелта. В подкре-
па на тази спекулация може да бъде 
приведен примерът на Хьойзинха от 
„Залезът на Средновековието“ за „лю-
бовния съд“, който разглежда „случая“ 
на Рицаря с ризата. Разказът е елеган-
тен: в началото на тридневен турнир 
рицар моли избраницата си да му раз-
реши да носи нейните цветове и да й 
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посвети усилията си на бойното поле. 
Тя му разрешава, но му налага изпи-
тания: на първия ден той трябва да 
се сражава добре и да надвие всички 
свои съперници; на втория трябва да 
смири гордостта си и да се сражава зле 
по нейна заповед, така че да бъде по-
беден от всички; на третия трябва да 
влезе в бой без доспехи, само по риза, 
с риск да бъде смъртоносно пронизан. 
Изпитанието е успешно издържано и 
за доказателство рицарят представя 
на дамата разкъсаната, окървавена 
и прашна риза. Гордостта е смирена, 
суетата е надвита, истинската любов 
тържествува. Като знак за благосклон-
ност дамата се появява пред целия 
двор, облечена в същата кървава риза 
на своя шампион. Няма нужда да се 
набляга повече на допусната физиче-
ска близост, тя е символизирана от ри-
зата. 

Това са възможните фактори, довели 
до идеята за красотата, защитавана в 
бой: от една страна - условни турнир-
ни сюжети, произлизащи от прерабо-
тени и смекчени фолклорни мотиви; 
от друга - съдебен дуел по правила; 
и от трета - квазирелигиозни морал-
ни представи. Последният елемент е 
част от самоидентификацията на кур-
тоазното общество в рамките на хрис-
тиянските добродетели при силната 
опозиция на Църквата срещу суетния 
характер на светското рицарство и 
особено на турнирите. Известно при-
мирение между църковната и куртоаз-
ната позиция има в част от практиките 
на военно-монашеските ордени, кои-
то изключват каквато и да е близост с 

жени, но насърчават култа към света 
Богородица като полезен за кръсто-
носния ентусиазъм на орденските ри-
цари. Възможно е светска преработка 
на този религиозен момент да същест-
вува в „любовта отдалече“ на трубаду-
ра Жофре Рюдел, който избира за свой 
идеал не дама от обкръжението си и 
дори не светица, а тъкмо труднодости-
жима жена от латинските завоевания 
в Светите земи: графинята на Трипо-
ли. 

Сраженията на Рицаря с ризата мо-
гат да ни насочат към още една фор-
ма на куртоазната култура, а именно 
по-малко популярното изпитание за 
самата дама. Дотук разглеждах из-
питанията за воина, но е факт, че не 
само мъжът, а и жената може да бъде 
изправена пред предизвикателство. 
Немската приказка за сърцето на лю-
бимия показва благородничка, която 
е принудена от ревнивия си съпруг 
да изяде сърцето на свой обожател, а 
сетне да понесе и дълго покаяние, но-
сейки само траурни или съсипани дре-
хи и да прислужва на трапезата (тук 
могат да се търсят паралели с мита за 
Пелопс и други подобни; още повече, 
че след изяждането на сърцето, самата 
дама отказва да вкуси друго ястие, по-
добно на тези, които са опитали хляба 
и виното на ирландските духове „ши“; 
възможно е тук да има отзвук от мно-
го древна практика или поне символ 
на свещен канибализъм и свещено 
въздържание, смекчени в приказна-
та форма). В „Мабиногион“ неволна 
убийца е подложена на покаянието 
да носи пътници на гърба си и да им 
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разказва за престъплението си. Ени-
да от „Ерек и Енида“ (ст. 2160 и сл.) 
също е принудена от новия си съпруг 
Ерек да носи старите дрехи, в които 
я е видял за първи път и е подложе-
на на изпитанието да мълчи, докато 
пътува с него към двора на Артур (па-
радоксално, Енида доказва любовта 
си, нарушавайки мълчанието, когато 
предупреждава Ерек за криещите се 
край пътя разбойници). Изпитанието 
на Изолда в романите на Томас и Бе-
рул също попада тук. Действието на 
дамата на Рицаря с ризата може също 
да бъде интерпретирано като вид по-
каяние за прекалената й суровост към 
него по време на турнира: слагайки 
неговата окървавена риза, тя демон-

стрира още веднъж неговите страда-
ния и разкрива собственото си уязви-
мо тяло. В предговора си към „Ерек и 
Енида“ Стоян Атанасов много уместно 
отбелязва противопоставянето между 
(адюлтерната) двойка на Мабонагрен 
и Безименната му любима, в която да-
мата изцяло разполага с водеща роля 
и (женената) двойка на Ерек и Енида, 
където водеща е волята на рицаря. В 
това противопоставяне можем да тър-
сим известен конвенционален мора-
лизъм, дори с религиозна окраска; 
както и изправянето едни срещу дру-
ги на куртоазния, светски идеал с не-
осъзнавани дохристиянски корени и 
на идеала за любовта и йерархията в 
християнското семейство. но изпита-
нието на дамата далеч не е само с та-
къв произход: ако се насочим към края 
на шотландските приказки за Черния 
бик от Норуей или рицаря Там Лин, 
ще открием, че ролята на дамата може 
да бъде решаваща за спасяването на 
нейния избраник, а страданията й - с 
морално значение, но без религиозен 
отенък.

Тоест любовните изпитания в курто-
азната литература могат да бъдат и 
за двете страни; докато за воина те са 
свързани с естествената употреба на 
оръжие, то за дамата представляват 
преминаването й в нов статус и може 
би донякъде се родеят с „говеенето“ на 
младата невеста, познато от българ-
ския фолклор. И в двата случая изпи-
танията могат да бъдат мислени както 
в християнска, така и в чисто фолклор-
на перспектива, при това на няколко 
нива, както се опитах да покажа.
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